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1. Опис планованої діяльності. 5 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності (додаються: 

викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального 

плану території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами 

впливу на довкілля; відомості за підписом суб’єкта 

господарювання про наявність власних або орендованих 

виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження 

господарської діяльності, разом з копіями документів, що 

підтверджують право власності або оренди на виробничі площі 

(приміщення) 
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відповідно до вимог законодавства) 
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(зокрема виробничих процесів), наприклад, виду і кількості 

матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, 

біорізноманіття), які планується використовувати (додається у 

разі наявності інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в 

тому числі водопостачання та водовідведення) 

31 

1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного 

забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження 
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основних причин обрання запропонованого варіанта з 
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можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації 

та наукових знань (додаються у разі наявності: довідка щодо 
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величин фонових концентрацій забруднюючих речовин, довідка 

з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики і 

коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосфері для визначеної місцевості). 

4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому 

числі здоров’я населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, 

землі (у тому числі вилучення земельних ділянок), ґрунтів, води, 

повітря, кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та 

викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи 

архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, 

соціально-економічні умови та взаємозв’язок між цими 

факторами 

98 

5. Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої 

діяльності, зокрема величини та масштабів такого впливу 

(площа території та чисельність населення, які можуть зазнати 

впливу), характеру (за наявності - транскордонного), 

інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного початку, 

тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи 

прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, 

транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та 

довгостроковий, постійний і тимчасовий, позитивний і 

негативний вплив), зумовленого: 

виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з 

демонтажу після завершення такої діяльності; 

використанням у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та 

біорізноманіття; 

викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, 

вібраційним, світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, 

випроміненням та іншими факторами впливу, а також 

здійсненням операцій у сфері поводження з відходами; 

ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про 

провадження планованої діяльності, з урахуванням усіх 

існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які 

мають особливе природоохоронне значення, на які може 

поширитися вплив або на яких може здійснюватися 

використання природних ресурсів; 

144 
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впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер 

і масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності 

до зміни клімату; 

технологією і речовинами, що використовуються 

6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для 

оцінки впливу на довкілля, зазначеного у підпункті 5 цього 

пункту, та припущень, покладених в основу такого 

прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля 

(додається у разі наявності копія атестата про акредитацію 

лабораторії, яка проводила дослідження, та копія договору) 
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діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
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(додається таблиця з інформацією про повне врахування, 

часткове врахування чи обґрунтоване відхилення суб’єктом 

господарювання зауважень і пропозицій громадськості, наданих 
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1. Опис планованої діяльності 

 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності (додаються: 

викопіювання з генерального плану, зонінгу або детального плану 

території та ситуаційна схема з нанесеними джерелами впливу на 

довкілля; відомості за підписом суб’єкта господарювання про наявність 

власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для 

провадження господарської діяльності, разом з копіями документів, що 

підтверджують право власності або оренди на виробничі площі 

(приміщення) 

 

Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство» (далі - 

лісгосп) розташований в західній частині Київської області на території 

Бородянського, Іванківського, Макарівського адміністративних районів. 

Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в талицях 

нижче по тексту. 

Поштова адреса: 

07820 смт Пісківка 

Бородянського району 

вул. Філіпова, 36 

тел./факс (04577) 33-052 

Адміністративно-організаційна структура підприємства  
Найменування лісництв, 

місцезнаходження контор 

Адміністративні райони,  

міста обласного підпорядкування 
Площа, га 

Кухарське, с. Кухарі Іванківський  5313,7 

Блідчанське,  

с. Блідча кв.12 в.4 
-/- 4103,9 

Тетерівське, с.м.т. Пісківка 

(контора лісгоспу) кв.63 в.41 
Бородянський 4740,2 

Поташнянське,  

с. Поташня кв.92 в.25 
-/- 4768,5 

Мирчанське,  

с. Мирча кв.39 в.29 
-/- 3898,9 

Пісківське с.м.т. Пісківка 

(контора лісгоспу) кв.63 в.41 
-/- 3823,9 

Мигальське, 

с. Мигалки кв.2 в.4 
-/- 4116,6 

Кодрянське,  

с.м.т. Кодра кв.69 в.6 
-/- 28,6 

 Макарівський 4898,4 

Разом  4927,0 

ВСЬОГО по лісгоспу  35692,7 

в тому числі за адміністративними районами:  

Бородянський  21376,7 

Іванківський  9417,6 

Макарівський  4898,4 
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Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця 

розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах. 

 

Віднесення лісів до місцевих органів влади 
Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Іванківський район 

Блідчанська Блідчанське 1-88 4103,9 

Кухарська  Кухарське 1-110 5313,7 

Бородянський район 

Пісківська Пісківське 1-144 3823,9 

 Тетерівське 1-84 4740,2 

                                Разом   8564,1 

Мигальська Мигальське 1-121,123 4092,6 

 Кодрянське 170 28,6 

                                Разом   4121,2 

Майданівська Мигальське 122 24,0 

Мирчанське Мирчанське 10-13,24-26,36-39,51-69 1783,4 

Загальцівська Мирчанське 1-9,14-23,27-35,40-50 2115,5 

 Поташнянське 
1-4,10-13,20-23, 

30-33,40-109 
4629,3 

                                 Разом   6744,8 

Качалівська Поташнянське 110-111 139,2 

Макарівський район 

Кодрянська Кодрянське 1-167,169,171-173 4888,1 

Забуянська Кодрянське 168 10,3 

                           ВСЬОГО   35692,7 
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Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду  

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" на території 3-х районів Київської області, а 

саме: 

- Бородянський район – Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, 

Пісківське, Мигальське лісництва; 

- Іванківський район  – Кухарське, Блідчанське лісництва; 

- Макарівський район  – Кодрянське лісництво. 

Плани лісонасаджень лісництв ДП «Тетерівський лісгосп» наведені у 

Додатку № 1. 

Статтею 13 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» визначено, що планування територій на регіональному рівні 

здійснюється в тому числі й шляхом розроблення схем планування районів. 

Схеми планування районів де розміщується ДП «Тетерівський лісгосп» 

наведені у Додатку № 2. 
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1.2. Цілі планованої діяльності. 

 

Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових 

ресурсів шляхом проведення суцільних та поступових рубок головного 

користування та суцільних санітарних рубок. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 

діяльності буде: 

- розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України; 

- спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний 

квиток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового 

господарства, власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно 

до вимог Лісового кодексу України; 

- матеріали лісовпорядкування, що затверджуються в установленому 

порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища. відповідно до вимог 

Лісового кодексу України; 

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, що погоджується 

державним спеціалізованим лісозахисним підприємством та відповідним 

територіальним органом Держлісагентства ваідповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 «Про затвердження 

Санітарних правил в лісах України». 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування та 

суцільних санітарних рубок в розрізі лісництв: 
Види рубок Разом по об’єкту В тому числі 
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Суцільні 

рубки 

264,0 90,84 49,8 17,59 41,6 13,31 24,8 8,96 27,0 8,46 

101,19 66,95 19,63 13,12 14,76 9,95 9,98 6,71 9,48 5,96 

Поступові 

рубки 

1,0 0,11         

0,12 0,08         

Суцільні 

санітарні 

рубки 

48,8 12,76 7,3 1,96 3,8 0,75 0,4 0,11 22,0 5,90 

14,04 5,77 2,15 0,90 0,85 0,24 0,13 0,06 6,47 2,71 
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Види рубок В тому числі 

Мирчанське  Пісківське  Мигальське  Кодрянське 
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о

ї 

Суцільні рубки 13,1 3,51 29,4 11,46 47,1 16,96 31,2 10,59 

3,92 2,44 12,75 8,56 18,92 12,19 11,75 8,02 

Поступові рубки       1,0 0,11 

      0,12 0,08 

Суцільні санітарні 

рубки 

8,0 1,78 5,2 1,68 2,1 0,58 - - 
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1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, у 

тому числі (за потреби) роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у 

використанні земельних ділянок під час виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності (додаються у 

разі наявності: документи, які підтверджують право користування 

(власності) земельною ділянкою, та/або документи, що підтверджують 

відповідність планованої діяльності затвердженій містобудівній 

документації відповідно до вимог законодавства) 
 

Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

Норми  і  вимоги  до  заготівлі деревини  під  час  спеціального  

використання  лісових ресурсів у порядку рубок головного  користування (далі 

- рубки), в основу яких покладено  дотримання  принципів  безперервного,  

невиснажливого і раціонального  використання  лісових  ресурсів,  збереження 

умов відтворення    високопродуктивних  стійких деревостанів, їх екологічних 

та інших корисних властивостей визначені Правилами рубок говного 

користування затвердженими наказом Державного комітету лісового 

господарства України 23.12.2009 № 364 зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 26 січня 2010 р. за № 85/17380.  

Враховуючи категорії лісів, лісорослинні умови, біологічні особливості 

деревних порід, склад і структуру деревостанів,  наявність та стан підросту 

господарсько цінних порід та інші  особливостей  лісових  ділянок  

ДП «Тетерівський лісгосп» в ході провадження планованої діяльності 

передбачається застосування поступової та суцільної систем рубок. 
 

Запроектовані щорічні обсяги  суцільних та поступових  

рубок головного користування 

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 
Види рубок Разом по об’єкту В тому числі 
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Суцільні 

рубки 

264,0 90,84 49,8 17,59 41,6 13,31 24,8 8,96 27,0 8,46 

101,19 66,95 19,63 13,12 14,76 9,95 9,98 6,71 9,48 5,96 

Поступові 

рубки 

1,0 0,11         

0,12 0,08         
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Види рубок В тому числі 
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Суцільні рубки 13,1 3,51 29,4 11,46 47,1 16,96 31,2 10,59 

3,92 2,44 12,75 8,56 18,92 12,19 11,75 8,02 

Поступові 

рубки 

      1,0 0,11 

      0,12 0,08 

 

Поступова система  рубок - це заходи, спрямовані на збереження  та  

використання  попереднього  поновлення  і сприяння природному поновленню 

в період між прийомами,  під час  здійснення яких передбачається вирубування 

деревостану за кілька прийомів. 

Під час застосування  поступової  системи  рубок можуть проводитися  

такі      види     поступових     рубок:     рівномірно-поступові, групово-поступові 

та смугово-поступові. 

За способами рівномірно-поступові та смугово-поступові рубки  

можуть бути дво- і триприйомні, групово-поступові  -  три-  та  

чотириприйомні. 

Повнота деревостану після першого прийому двоприйомних  рубок  

і другого прийому триприйомних рубок не повинна бути менше 0,5. 

Кількість прийомів та їх черговість визначаються з урахуванням 

лісорослинних умов, біологічних особливостей головних порід, повноти  

деревостанів, характеру відновлення і стану підросту. Після  першого  

прийому наступні  рубки проводяться за умови наявності життєздатного 

підросту. 

Кінцевий прийом поступових  систем  рубок  призначається  за  

наявності  рівномірно  розміщеного  на  1  гектарі   життєздатного  

підросту господарсько цінних порід насіннєвого походження заввишки  

до 0,5 метра (у букових і ялицевих лісах - до 1,5 метра): 

у соснових лісах - не менш як 8 тис. штук; 

у букових і ялицевих лісах - не менш як 15 тис. штук; 

у ялинових лісах - не менш як 12 тис. штук; 

у  дубових,  кленових,  ясеневих та інших лісах - не менш  як  

10 тис. штук. 

У разі  відсутності  або  недостатньої  кількості  природного  

поновлення   на  лісосіках  протягом  10  років  після  проведення  

попередніх прийомів рубок,  незважаючи на здійснення заходів  щодо  
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його  сприяння,  протягом  одного-двох років призначаються кінцеві  

прийоми  рубок  з  обов'язковим  відновленням  лісів  господарсько  

цінними  породами  дерев  штучним  способом з урахуванням наявного  

природного поновлення. 

Площа лісосіки  при  застосуванні поступових рубок не повинна  

перевищувати в  експлуатаційних  лісах  -  10  гектарів,  у  інших  

категоріях лісів - 5 гектарів.  

Суцільна система рубок - це заходи,  під час  здійснення  

яких вирубується деревостан, за винятком дерев та чагарників,  що  

підлягають збереженню. 

Під час застосування суцільної системи проводяться  суцільнолісосічні 

рубки,  які  за  способами  залежно  від  ширини лісосік можуть бути вузько-,  

середньо- та широколісосічні. Ширина лісосік вузьколісосічних  рубок  

становить  50  і  менше метрів,  середньолісосічних - 51-100 метрів, 

широколісосічних - 101-200 метрів. 

Строк примикання  лісосік  (без  врахування  року  рубки) для  

хвойних  лісів  -  4  роки,  дубових  та  букових   -   3,   інших  

твердолистяних і м'яколистяних  -  2  роки. Строк примикання  

збільшується,  якщо  з  суб'єктивних   причин показники оцінки природного  

поновлення  або  створених  лісових  культур нижчі від нормативів третього  

класу  якості   за   результатами   щорічної атестації. 

В одному  кварталі  допускається  одночасно  кілька  зарубів.  

Відстань між лісосіками  одного  року  в  одному  або  суміжних  

кварталах повинна становити не менше ніж подвійна їх ширина. 

Якщо через  особливості рельєфу немає змоги відвести лісосіки  

прямокутної форми,  межі їх встановлюються за чітко визначеними на  

місцевості розмежувальними лініями.  У такому разі ширина лісосіки  

може бути збільшена,  але площа не повинна перевищувати  розмірів,  

визначених у цих Правилах. 

Ділянки хвойних лісів площею  3  гектари  і  менше,  інших  -  

площею  5  гектарів  і  менше незалежно від їх конфігурації можуть  

відводитися для рубки повністю. 

Ділянки стиглих   деревостанів  площею  3  гектари  і  менше,  

розташовані серед вкритих лісовою рослинністю земель,  відводяться  

для  рубки  на  відповідний  рік за умови,  що їх загальна площа в  

кварталі не перевищуватиме 10 гектарів.  У наступні роки  під  час  

відведення   ділянок   у   рубки   в   таких  кварталах  необхідно  

дотримуватися строків примикання відповідно до цих Правил. 

Ділянки пристигаючих  деревостанів площею до 0,5 гектара,  що  

віднесені до експлуатаційних лісів  і  розташовані  серед  стиглих  

деревостанів  або суміжні з ними,  можуть включатись до лісосіки і  

призначатися для рубки, якщо загальна площа лісосіки не перевищить  

максимального розміру, передбаченого цими Правилами. 

Ділянки молодняків і середньовікових деревостанів  природного  

походження    площею    0,3   гектара   і   більше   та   штучного  
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походження  -  0,1  гектара  і більше, розташовані серед лісосіки,  

відмежовуються   в  натурі,  наносяться  на  план  лісосіки  і  не  

включаються до експлуатаційної площі. 

Ділянки стиглих  деревостанів,  що розташовані між лісосіками  

або зрубами,  ширина яких не перевищує більш  як  у  півтора  раза  

ширину лісосік, можуть відводитися для рубки одночасно. 

Площа лісосіки при застосуванні суцільних  рубок  не  повинна  

перевищувати: 

в експлуатаційних лісах:  для  хвойних  -  3  гектари,  інших  

деревостанів - 5 гектарів; 

у лісах інших категорій - 3 гектари. 

Суцільні рубки призначаються у разі, якщо основним способом  

лісовідновлення може бути  тільки створення лісових культур або їх 

проведення може забезпечити умови для успішного природного 

лісовідновлення. 

Суцільні рубки призначаються також у: 

деревостанах, у яких проведення поступових або вибіркових рубок може 

призвести до вітровалу дерев; 

м'яколистяних та    грабових    деревостанах   без   підросту господарсько 

цінних порід; 

низькоповнотних деревостанах  без   наявності    підросту господарсько 

цінних порід. 

У хвойних та твердолистяних лісах  проводяться  вузько- та  

середньолісосічні рубки. У м'яколистяних лісах,  що віднесені до  

експлуатаційних лісів, проводяться широколісосічні, а у віднесених  

до інших категорій лісів - середньолісосічні рубки.  

Комплекс лісосічних робіт,  включаючи підготовку лісосік  

до рубки, передбачається проводити способами, які виключають або 

обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення. 

На кожну лісосіку до  початку  її  розробки  буде складатись   

карта технологічного процесу розроблення лісосіки  (далі  -  

технологічна карта),  яка з урахуванням конкретних умов відображатиме 

лісівничі та організаційні вимоги до виконання  робіт.   

У технологічній карті зокрема буде міститься: 

- перелік   підготовчих  робіт; 

- схема розробки   лісосіки з нанесенням  на  неї виробничих  об'єктів,  

устаткування,   доріг,   волоків тощо; 

- способи проведення лісозаготівельних операцій  (звалювання    дерев, 

обрубування сучків,  трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, 

штабелювання, навантаження   деревини,   очищення   місць  рубок);  

- черговість розробки  пасік; 

- заходи щодо  охорони праці; 

- природоохоронні  вимоги (запобігання ерозії ґрунтів, збереження 

підросту тощо). 
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Окрім того, в ході провадження планованої діяльності ДП «Тетерівський 

лісгосп» передбачається застосування суцільних санітарних рубок. 

 

Запроектовані щорічні обсяги суцільних санітарних  

рубок в розрізі лісництв: 

 (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 
Види 

рубок 

Разом по об’єкту В тому числі 
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48,8 12,76 7,3 1,96 3,8 0,75 0,4 0,11 22,0 5,90 

14,04 5,77 2,15 0,90 0,85 0,24 0,13 0,06 6,47 2,71 

 
Види рубок В тому числі 
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Суцільні 

санітарні 

рубки 

8,0 1,78 5,2 1,68 2,1 0,58 - - 

1,96 0,82 1,84 0,77 0,64 0,27 - - 

 

Cуцільні санітарні рубки передбачаються для поліпшення санітарного 

стану лісів ДП «Тетерівський лісгосп». 

Дані заходи будуть проведені з метою оздоровлення насаджень у 

максимально стислі строки за умови недопущення негативного впливу на 

навколишнє природне середовище.  

Ці заходи є частиною комплексу профілактичних заходів, які 

здійснюються з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвитку 

патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, 

хворобами, ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха. 

Конкретні обсяги, строки, місце та особливості здійснення заходів з 

поліпшення санітарного стану лісів (суцільних санітарних рубок) будуть 

визначені державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами, 
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територіальним органом Держлісагентства, постійним лісокористувачем –  

ДП «Тетерівське лісове господарство» на основі погоджених відповідно до 

вимог статті 29-1 Лісового кодексу України матеріалів лісовпорядкування, а 

також результатів оцінки санітарного стану лісових насаджень. 

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням 

запроектовано проведення суцільних санітарних рубок: 

 

 
Проект організації та розвитку лісового господарства державного 

підприємства „ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів України (Пояснювальна записка) 

наведений у Додатку № 3. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#n230
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#n230
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Термін проведення запроектованих обсягів суцільних санітарних рубок 

встановлено 2 роки, вибіркових санітарних рубок - 3 роки. 

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок 

встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів. 

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням 

обсяги санітарних рубок без змін. 

Протокол другої лісовпорядної наради  з розгляду основних положень 

проекту організації і розвитку лісового господарства  ДП „Тетерівський 

лісгосп” Київської області представлений у Додатку № 4. 

Суцільні санітарні рубки в ході провадження планованої діяльності 

будуть проводитись шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже 

ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і 

внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення 

вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень 

нижче 0,1. 

Площі суцільних санітарних рубок визначатимуться фактичними 

розмірами пошкодженого насадження, де необхідно провести таку рубку. 

Під час проведення суцільних санітарних рубок ДП «Тетерівський 

лісгосп» застосовуватиме технології, які дають змогу максимально зберігати 

дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав’яний покрив та 

ґрунти. 

Обсяги ліквідної деревини, яка заготовляється під час проведення 

суцільних санітарних рубок у пристиглих, стиглих та перестійних 

насадженнях у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного 

користування будуть зараховуватись до обсягів використання розрахункової 

лісосіки та обсягів фактично заготовленої в порядку рубок головного 

користування деревини. 

У разі проведення внаслідок аварій та стихійного лиха суцільних 

санітарних рубок у категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного 

користування в обсягах, які разом з обсягами проведених рубок головного 

користування перевищують встановлену розрахункову лісосіку, виділення 

ділянок під рубки головного користування на наступний рік буде зменшено на 

обсяг такого перевищення. 

У разі виникнення потреби у проведенні суцільних санітарних рубок у 

категоріях лісів, де дозволено проведення рубок головного користування в 

обсягах, які перевищують розрахункову лісосіку за весь період її дії, 

проведення рубок головного користування буде припинено. 

Пропозиції щодо проведення суцільної санітарної рубки будуть 

оприлюднені ДП «Тетерівський лісгосп» на офіційному веб-порталі 

господарства:  http://tetdlg.kiev.ua. 

Під час проведення суцільних санітарних рубок першочерговому 

вирубуванню підлягають дерева IV-VI категорій стану: 

Категорія 

стану дерев 

Ознаки стану дерев 

хвойних листяних 
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IV - 

відмираючі 

крона дуже ажурна, хвоя світло-

зелена або жовтувато-зелена; 

приріст відсутній; всихання більше 

половини скелетних гілок по всій 

висоті крони; механічне 

пошкодження кореневих лап або 

стовбурів більше ніж на 2/3 

периметра; ракові утворення більше 

ніж на 2/3 периметра стовбура; 

висота нагару на стовбурах до 

нижньої частини крони або обпал 

кореневої шийки (з відмиранням 

камбію) більше ніж 1/2 периметра; 

злам верхівки більше ніж 1/2 

довжини крони або обламування 

100 відсотків живих гілок; дерева з 

плодовими тілами, дуплами або 

заселені стовбуровими шкідниками 

з локальним відшаруванням кори; 

дефоліація у молодняках і 

середньовікових насадженнях - 

понад 90 відсотків, у пристиглих, 

стиглих і перестійних - понад 70 

відсотків; понад 30 відсотків крони 

заселено омелою; дерева з 

підірваною кореневою системою, 

нахилом нижньої та середньої 

частин стовбура понад 30 градусів 

від вертикальної осі, а також з 

дугоподібно зігнутими стовбурами 

крона дуже ажурна, приріст 

відсутній, листя дуже дрібне, жовтіє, 

всохло або всихає більше ніж на 2/3 

крони; механічні пошкодження 

стовбура або кореневих лап, ракові 

утворення більше ніж на 2/3 

периметра, а для поперечного раку 

дуба за умови, що рана охоплює 100 

відсотків периметра стовбура; нахил 

стовбурів більше ніж 30 градусів від 

вертикальної осі; злам більше 2/3 

верхньої частини крони; сліди 

заселення стовбуровими 

шкідниками; масові або відмираючі 

водяні пагони; плодові тіла 

дереворуйнівних грибів або дупла на 

стовбурах; понад 50 відсотків крони 

заселено омелою; дерева з 

підірваною кореневою системою, 

нахилом нижньої та середньої 

частин стовбура понад 30 градусів 

від вертикальної осі, а також з 

дугоподібно зігнутими стовбурами 

V - свіжий 

сухостій 

хвоя руда, часткове опадання кори, 

дерева заселені або відпрацьовані 

стовбуровими шкідниками; дерева 

із зламаним стовбуром 

листя засохло або відсутнє; дерева 

заселені або відпрацьовані 

стовбуровими шкідниками; дерева із 

зламаним стовбуром 

VI - старий 

сухостій 

хвоя, листя і гілки другого і третього порядків відсутні; опадання кори; під 

залишками кори є грибниця дереворуйнівних грибів 

 

Під час проведення суцільних санітарних рубок у загущених культурах 

сосни з високою чисельністю коренегризів не буде допущено зменшення 

повноти насадження нижче 0,7. Домішки листяних порід (до 20-30 відсотків 

за складом) і підлісок при цьому буде збережено. 

На кожну лісосіку до початку її розробки буде складено карту 

технологічного процесу розроблення лісосіки (далі - технологічна карта), яка 

з урахуванням конкретних умов відображатиме лісівничі та організаційні 

вимоги до проведення робіт.  

У технологічну карту буде включено: 

- перелік підготовчих робіт; 

- схема розробки лісосіки з нанесенням на неї виробничих об’єктів, 

устаткування, доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних операцій 
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(напрям звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, 

кряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення 

місць рубок); 

- черговість розробки пасік; 

- заходи щодо охорони праці та визначаються природоохоронні вимоги 

(запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-

насінників тощо). 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП" дозволяє використовувати технологію розробки лісосік 

механізованим способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (або 

тракторів з трелювальними пристроями), яка цілком прийнятна для всіх видів 

суцільних рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки 

дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 

розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або 

тракторів з трелювальними пристроями) на збиранні і транспортуванні 

деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад 

якої входять оператор форвардера (або трактора з трелювальними 

пристроями),  та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі 

транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника 

і його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови 

забезпечення повного використання робочого часу для форвардера (або 

трактора з трелювальними пристроями). Ланки лісорубів виконують 

звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині 

сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною картою 

лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці 

у відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах 

лісосік чи невеликих запасах на них, форвардер (або трактор з трелювальними 

пристроями),  буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.  

Трелювальний цикл складається із збору сортиментів, їх укладання на 

вантажну платформу форвардера (трактора),  транспортування пакету (або 

переміщення сортиментів за допомогою трактора з трелювальним пристроєм) 

до навантажувального майданчика (верхнього складу), розвантаження з 

укладанням сортиментів у штабелі та холостого ходу форвардера 

(трактора)  до місця збору і завантаження чергового пакету деревини.  

Лісозаготівельний процес включає в себе три основні складові:  

- лісосічні роботи; 

- транспорт лісу; 

- нижньоскладські роботи. 

Від раціональної організації даних заходів залежить ефективність 

процесу заготівлі деревини.  

Лісосічні роботи, які проводяться у лісах характеризуються наступними 

особливостями:  
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- різноманітністю природних і виробничих умов, що зумовлює 

необхідність конкретизації вибору технологічного процесу і застосовуваних 

систем машин та механізмів для кожної лісосіки; 

- різноманітністю породного складу, широким спектром розмірної 

структури та якісних показників заготовлюваної деревини;  

- лісосіки за своїм розміром мають обмежені параметри і зазвичай 

характеризуються незначним запасом деревини, що спричиняє до частих 

переміщень лісозаготівельної техніки до місць її заготівлі. При цьому 

формується мережа лісотранспортних шляхів значної протяжності як для 

первинного транспортування, так і вивезення заготовленої деревини;  

- крупні розміри заготовлюваних лісоматеріалів впливають на вибір 

габаритів і потужності застосовуваних лісових машин;  

- освоювані лісосіки характеризуються територіальною роз’єднаністю, 

що створює труднощі в організації і управлінні проведення лісосічних робіт та 

їх матеріально-технічного забезпечення. 

Ефективність лісозаготівлі в значній мірі залежить від наявності і стану 

лісотранспортної мережі, яка базується на лісових автодорогах. Їх параметри і 

стан впливають на виконання лісогосподарських і лісозаготівельних робіт, 

строки вивезення лісової продукції та підвезення посадкового матеріалу, 

механізмів і працівників до місця робіт з охорони та захисту лісу, забезпечення 

своєчасної доставки засобів і людей для боротьби з лісовими пожежами та 

шкідниками і хворобами лісу. Раціональна структура дорожньої мережі 

лісових територій є головним фактором покращення загальної культури 

лісових районів і підняття лісівництва на вищий рівень.  

Тому в процесі провадження планованої діяльності ДП «Тетерівський 

лісогп» передбачається удосконалення транспортної мережі в лісових масивах 

господарства, включаючи оптимізацію шляхів первинного транспортування 

деревини. 

В ході провадження планованої діяльності передбачається 

використовуються  лісогосподарські грунтові  дороги ( 273 км)  і дороги 

загального користування з твердим покриттям (53 км). 

Одними із основних показників, що характеризують технологічний 

процес в ДП «Тетерівський лісгосп», є спосіб заготівлі деревини та вид 

лісопродукції, яка вивозиться з лісосіки до споживача. Від цього залежить 

склад та послідовність виконання основних операцій технологічного процесу 

лісозаготівлі. За сучасних умов на лісосіках господарства деревина 

заготовляється стовбурами та півстовбурами. У залежності від цього  

застосовується стовбурний технологічний процес лісозаготівлі.  

Стовбурна технологія лісозаготівлі передбачає звалювання дерев, 

обрубування сучків та первинне транспортування очищених стовбурів до 

складу чи навантажувального пункту. Тут деревина вантажиться на 

лісовозний транспорт для перевезення на склад для подальшої первинної 

обробки. За умови заготівлі довгомірних стовбурів можливий їх поділ на 

частини. Головною перевагою стовбурної технології заготівлі деревини є 

можливість переносу частини технологічних операцій по її первинній обробці 
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з лісу на склад, де концентрація виробництва дозволяє застосовувати 

машинізовані і автоматизовані технологічні процеси. Крім цього створюються 

умови для комплексного використання біомаси стовбурів, підвищення якості 

обробки та розширення номенклатури продукції, що випускається. 

Головним завданням при організації технологічних процесів 

лісозаготівлі в лісах є створення умов для прискореного і якісного 

лісовідновлення на зрубах шляхом збереження під час проведення лісосічних 

робіт перспективної категорії підросту, що сформувався під наметом лісу. Це 

обумовлено тим, що створення лісових культур є менш ефективним та 

дорожчим засобом, ніж збереження підросту. Тому, весь комплекс лісосічних 

робіт у ДП «Тетерівський лісгосп», включаючи підготовчі роботи, буде 

проводиться способами, які забезпечують досягнення мінімально 

допустимого негативного впливу на лісове середовище, у тому числі і на 

відтворення лісів. 

Основним документом на розробку лісосіки у ДП «Тетерівський 

лісгосп» є технологічна карта, яка складається до початку проведення 

лісосічних робіт. В ній відображаються лісівничі, екологічні і організаційні 

вимоги до виконання технологічних операцій, охорони праці і техніки 

безпеки. У технологічній карті подається схема розробки лісосіки з 

нанесенням виробничих об’єктів, доріг, волоків, визначаються способи 

проведення лісозаготівельних операцій, встановлюється черговість розробки 

пасік, передбачаються заходи щодо охорони праці та методи по запобіганню 

ерозії ґрунту і збереженню підросту. 

За будь-якої технології лісосічних робіт площа, зайнята під верхніми 

складами та трелювальними волоками повинна бути мінімальною. При 

наявності суміжних з лісосікою ділянок, де відсутня лісова рослинність, на них 

можуть розташовуватися склади, навантажувальні майданчики та інші 

об’єкти.  

Протяжність магістральних і пасічних волоків визначається розмірами 

та конфігурацією лісосіки, а також її розташуванням відносно лісової 

автодороги. Кут прилягання пасічних волоків до магістрального 

встановлюється у залежності від форми ділянки і рельєфу місцевості. При куті 

прилягання більше 450 повинен бути забезпечений плавний перехід від 

пасічного волока до магістрального із дотриманням умов для продуктивної та 

безпечної роботи. Прилягання двох пасічних волоків до магістрального в 

одній точці не допускається. Оскільки сучасні форвардери  (або трактори з 

трелювальними пристроями) обладнуються маніпуляторами з вильотом 

порядку до 10 м, то при застосуванні цих машин віддаль між волоками 

встановлюється не більше 20 м. 

Для збереження життєздатного підросту ДП «Тетерівський лісгосп» рух 

гусеничних і колісних машин буде допускатись тільки по волоках. Ширина 

волоків повинна відповідати вимогам чинних “Правил охорони праці для 

працівників лісового господарства та лісової промисловості”. Прокладання 

трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 м від постійних і 10 м від 
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тимчасових водотоків, у місцях витоку річок, джерел та навколо них буде 

заборонено. 

Прокладання волоків по руслах постійних чи тимчасових водотоків буде 

також заборонено. На схилах трелювальні волоки розміщуються, як правило, 

у напрямках, близьких до горизонталей, а їх проїзна частина повинна займати 

не більше як 10 відсотків площі лісосіки. 

Під час поступових рубок особлива увага буде приділятися збереженню 

дерев, що залишаються на лісосіці. Звалювання дерев, призначених до рубки, 

здійснюватиметься у проміжках  між ростучими з урахуванням необхідності 

збереження підросту і молодняку. Поступові рубки будуть проводитись із 

застосуванням технологій та лісових машин, які забезпечують збереження 

дерев і підросту, що залишаються на лісосіці. Переміщення стовбурів та 

сортиментів на волок здійснюватиметься без їх розвертання на пасіках. Пакети 

сортиментів формуватимуться на узбіччі волока у проміжках між деревами. 

Не допускатиметься пошкодження дерев до ступеня припинення їх росту на 

пологих і спадистих схилах - більше 8%, на стрімких схилах - більше 10 % від 

кількості залишених дерев. До пошкоджених відносяться дерева з: обломом 

вершини, нахилом стовбура більше 10°, пошкодженням крони більше 1/3 її 

довжини, обдиранням кори стовбура більше 10% його окружності, 

обдиранням і обривом скелетних коренів. 

Очищення зрубів від лісосічних решток буде здійснюватися способами, 

які передбачені чинними нормативними документами та з урахуванням 

гідрологічної ролі лісових територій і необхідності створення умов для 

відновлення і росту деревних порід, а саме: 

 - зниження пожежної небезпеки в лісових масивах;  

- попередження розвитку хвороб і масового розмноження шкідників;  

- збереження наявного підросту господарсько-цінних порід і залишених 

дерев;  

- забезпечення балансу органічної маси на зрубі; 

- недопущення ерозійних процесів та захаращення русел постійних і 

тимчасових водотоків. 

Перевагу ДП «Тетерівський лісгосп» буде надавати комбінованим 

методам очищення лісосік. В літній період частина лісосічних решток 

укладатиметься на проїзну частину волоків з наступним ущільненням і 

подрібненням трелювальним механізмом. Інша частина укладатиметься  на 

укоси волоків, місця появи ерозійних процесів чи подрібнюватиметься і 

рівномірно розкидатиметься по площі лісосіки. Крупні лісосічні рештки 

укладатимуться в купи чи вали. В зимовий період можливе спалювання 

частини лісосічних решток на ділянках без підросту, їх укладання на волоки 

або в купи чи вали. 

Після завершення лісосічних робіт місця навантажувальних 

майданчиків (верхніх складів), виробничих і побутових майданчиків будуть 

приведені в стан, придатний для лісовідновлення, шляхом повного забирання 

стовбурної деревини, в тому числі використовуваної для підкладок чи настилів 

та вирівнювання мікрорельєфу тощо. 
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Підготовчі роботи рубок головного користування та суцільних 

санітарних рубок виконуються до початку основних робіт та включають в 

себе: лісосировинну, технологічну і транспортну підготовку, підготовку 

території лісосіки, навантажувальних пунктів, трелювальних волоків та 

облаштування майстерської дільниці. Їх обсяг буде залежати від прийнятого 

технологічного процесу, використовуваних машин, грунтово-гідрологічних і 

рельєфних умов, а також таксаційних характеристик деревостану, що поступає 

в рубку. 

Лісосировинна підготовка ДП «Тетерівський лісогсп» полягає у 

перевірці правильності відведення лісосіки до рубки, у тому числі 

відповідності матеріалів відводу даним, зазначеним у лісорубному квитку, 

наявності чітко видимих меж відводу, правильності матеріально-грошової 

оцінки лісосіки, відсутності лісових порушень (незаконна рубка дерев, 

засмічення лісів відходами, в тому числі побутовими, порушення вимог 

пожежної безпеки, пошкодження чи знищення лісових культур і молодняка, 

знищення або пошкодження розмежувальних знаків тощо) у прилеглих до 

лісосіки насадженнях. При виявленні розбіжностей працівники лісництв 

повідомлять про це буде відповідальних працівників лісгоспу, які зобов’язані 

перевірити виявлені недоліки. 

Технологічна підготовка лісосіки включає:  

- вивчення лісоексплуатаційних умов (рельєфу місцевості, ґрунтів, 

ступеня захаращеності лісосік); 

- вибір місць для розміщення навантажувальних майданчиків і пунктів 

обігрівання; 

- вибір технологічного процесу лісозаготівлі з урахуванням наявної у 

лісокористувача техніки, складання технологічної карти розробки лісосіки; 

- визначення способу очищення лісосіки, а також заходів сприяння 

лісовідновленню. 

Основним завданням технологічної підготовки є обґрунтований вибір 

раціональної схеми розробки лісосіки та її транспортного освоєння. 

Лісосировинна і технологічна підготовки лісосік передують всім іншим 

видам підготовчих робіт. 

Транспортна підготовка включає підготовку під’їзних шляхів до 

лісосіки та безпосередньо трелювальних волоків. Трелювальні волоки 

намічаються із розрахунку забезпечення первинного транспортування 

деревини на віддаль до 800 м при використанні колісних тракторів і до 500 м 

- гусеничних. Схема розташування волоків буде розроблятись  

ДП «Тетерівське лісове господарство» у відповідності із прийнятою 

технологічною схемою та врахуванням рельєфу місцевості, розмірів і 

конфігурації лісосіки, лісівничих вимог та допустимих ухилів волоків, на яких 

можуть працювати трелювальні трактори. Паралельне розташування волоків 

переважно застосовується при невеликих ухилах території лісосіки. Розмітка 

магістральних і пасічних волоків буде проводитись безпосередньо під 

керівництвом відповідальної особи лісового підприємства.  
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Вісь волока закріплюється на місцевості затісками на деревах або 

вішками. Для прискорення розмітки пасічних волоків допускається 

застосування групового методу. Спочатку намічається контрольний пасічний 

волок, а потім від нього через віддаль, що дорівнює ширині пасік, двома-

трьома вішками із застосуванням геодезичних приладів відмічається початок 

кожного наступного пасічного волока. При подальшій розмітці допускається 

окомірне провішування. 

Трелювальні волоки прокладаються по попередньо намічених трасах 

(візирах) з максимально можливим використанням проміжків між деревами, 

що залишаються чи куртинами підросту. Для цього здійснюється плавне 

відхилення від наміченої осі та вирубування мінімально необхідної кількості 

дерев. Пасічні волоки переважно прокладаються у процесі розробки пасіки, а 

магістральні - до початку розробки лісосіки.  

Загальна площа волоків, прокладених з порушенням ґрунтової 

поверхні, не повинна перевищувати 15% від площі лісосіки. Ширина волоків 

залежить від виду заготовлюваних лісоматеріалів, типу трелювального 

механізму і має відповідати вимогам “Правил охорони праці для працівників 

лісового господарства та лісової промисловості”. Під час прорубування трас 

трелювальних волоків звалювання дерев доцільно здійснювати уздовж волока, 

бажано по його середині. Це дозволить вкрити його настилом із гілок, сучків і 

вершин із звалених дерев. 

ДП «Тетерівський лісогп» передбачається вистелення, за можливості,   

волоків лісосічними рештками, що забезпечує зменшення пошкоджень 

ґрунтової поверхні лісосік. Цей захід особливо ефективний на ґрунтах з 

низькою несучою здатністю. Такий штучно утворений настил має достатню 

міцність, однак цей показник суттєво залежить від породи деревини і розміру 

гілок, які використовуються. 

Настил рекомендується робити із свіжозрубаних лісосічних решток, які 

ще не втратили своїх пружних властивостей, у таких випадках: 

- на ділянках волоків, що проходять через заболочені місця та по 

грунтах з низькою несучою здатністю; 

- на пасічних волоках, де здійснюється більше п’яти проїздів 

завантаженого трактора; 

- на магістральних волоках; 

- у місцях прилягання пасічних волоків до магістральних, 

маневрування тракторів або інтенсивного колієутворення, глибиною понад 10 

см. 

Товщина настилу повинна бути достатньою для забезпечення 

водовідводу і запобігання забрудненню води, яка стікає зі схилів. Настил має 

здатність руйнуватися під дією рушія лісової машини, тому на магістральних 

волоках, з навантаженням понад 50 проїздів рекомендується періодично 

відновлювати його товщину. 

Навантажувальні пункти (верхні склади) будуть облаштовані  

ДП «Тетерівське лісове господарство» біля лісових автодоріг і квартальних 

просік на прогалинах, галявинах та інших не вкритих лісом землях. За їх 
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відсутності в районі розташування лісосіки навантажувальні пункти 

розміщуються в деревостанах, вирубування яких регламентується чинним 

законодавством. 

Загальна площа, зайнята під навантажувальними пунктами, 

виробничими і побутовими об’єктами, не повинна перевищувати 3% від площі 

лісосіки. 

Розташування навантажувального пункту (верхнього складу) буде 

намічатись на стійких, захищених від зсувів і дренованих ділянках. Підготовка 

ділянки для нього включатиме зрізування дерев і пнів на рівні землі, 

прибирання підліску, підросту, сушняку та валунів. Ділянки із не дренуючими 

ґрунтами укріплюватимуться лісосічними рештками. Для укладання 

лісоматеріалів влаштовуватимуться підштабельна основа, що складається із 

кількох підкладок у вигляді відрізків колод. 

Територія навантажувального пункту (верхнього складу) постійно 

перебуває під впливом руху трелювальних тракторів. Крім цього вона часто 

служить майданчиком для виконання робіт з технічного обслуговування чи 

дрібного поточного ремонту, а також заправки лісових машин пальним. Через 

це тут існує велика потенційна небезпека з одного боку утворення глибокої 

колії і значного ущільнення ґрунтової поверхні, а з іншого - забруднення 

лісового середовища розлитим пальним, залишками гідравлічної оливи чи 

мастила. 

Для зменшення наслідків негативної техногенної дії на 

навантажувальних майданчиках ДП «Тетерівський лісогп» передбачається: 

- влаштовувати покриття; 

- вибирати місце навантажувального майданчика так, щоб 

унеможливити рух інших (не пов’язаних із лісозаготівельними роботами) 

транспортних засобів цією територією;  

- вживати заходів з уникнення потрапляння паливо-мастильних 

матеріалів у ґрунтове чи водне середовище (заправку лісових машин 

здійснювати у спеціально влаштованих місцях);  

- не засмічувати територію навантажувального майданчика 

побутовими і лісозаготівельними відходами. 

Підготовку майданчика під навантажувальний пункт, місце 

розташування пункту обігріву, прибирання небезпечних дерев, розрубку 

волоків буде проводити безпосередньо  лісозаготівельна бригада. 

Одночасно з підготовкою навантажувального пункту буде проводитись 

влаштування та обладнання місць стоянки тракторів, зберігання паливо-

мастильних матеріалів і пункту обігріву. Пункт обігріву має бути 

розташований в зоні роботи бригади. Стоянка для лісових машин намічається 

на підвищеній сухій ділянці. 

На віддалі 50 м від навантажувального майданчика, пункту обігріву, а 

також по всій території лісосіки і уздовж тракторного волоку на смузі 

шириною 25 м по обидві його сторони прибираються всі небезпечні дерева. До 

небезпечних відносяться гнилі, сухостійні, завислі, вітровальні, буреломні та 

зламані дерева. Їх звалювання в небезпечній зоні проводиться до початку 
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розробки лісосіки. Прибирання небезпечних дерев необхідне для 

попередження самовільного їх падіння від вітру, удару або поштовху і 

здійснюється у вільні проміжки між деревами з таким розрахунком, щоб у 

наступному вони не заважали трелюванню деревини. Сильно нахилені дерева 

слід звалювати у сторону їх нахилу, а зняття завислих дерев проводиться з 

допомогою ручної лебідки або трелювального трактора шляхом закріплення 

канату лебідки за відземок завислого дерева. 

За можливості ДП Тетерівський лісгосп» підготовчі роботи  

здійснюватиме в такі терміни: 

- за два роки наперед проводиться підбір і намічання ділянок лісосічного 

фонду, їх інвентаризація, планування шляхів вивезення деревини; 

- за рік організовується планування заготівлі і будівництво лісових 

автодоріг; 

- в рік проведення лісозаготівлі влаштовуються трелювальні волоки і 

верхні склади чи навантажувальні пункти, здійснюється прибирання 

небезпечних дерев тощо. 

Після підготовчих робіт проводиться звалювання, обрізування гілок і 

вершин дерев, за необхідності розкряжування стовбурів і первинне 

транспортування деревини до навантажувальних пунктів, а також обов’язкове 

очищення лісосіки. 

ДП «Тетерівський лісогсп» прийнято за основу технологію розробки 

лісосік механізованим способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (або 

тракторів з трелювальними пристроями), яка цілком прийнятна для всіх видів 

суцільних рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки 

дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 

розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (трактора з 

трелювальними пристроями) на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні 

роботи виконуються бригадою із 5-7 робітників, у склад якої входять оператор 

форвардера (трактора з трелювальними пристроями) та, залежно від складу і 

крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які 

включають звалювальника і його помічника. 

Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови забезпечення 

повного використання робочого часу для форвардера. Ланки лісорубів 

виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по 

довжині сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною 

картою лісосіки передбачається дотримання зон безпеки для працюючих на 

лісосіці у відповідності з чинними правилами з охорони праці. В ряді випадків, 

при малих площах лісосік чи невеликих запасах на них, форвардер (трактор з 

трелювальними пристроями) здійснює трелювання з декількох ділянок. 

Трелювальний цикл складається із збору сортиментів, їх укладання на 

вантажну платформу форвардера (трактор з трелювальними пристроями), 

транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження 

форвардера (трактора з трелювальними пристроями) з укладанням 
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сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору і завантаження 

чергового пакету деревини. 

Технологічна схема заготівлі деревини на суцільних рубках із 

застосуванням бензопил та форвардерів (тракторів з трелювальними 

пристроями) подана на схемі: 

 

 
 

Ланка звалювальників здійснює звалювання дерев, обрізування гілок і 

сучків, розмітку стовбурів та розкряжування їх на сортименти, які розташовані 

на пасіці шириною 20-25 м. 

При звалюванні дерев ланка звалювальників одночасно підготовляє 

технологічний прохід (волок) для форвардера (трактора з трелювальними 

пристроями). При цьому пні, які заважають проходу машини, зрізуються на 

рівні поверхні ґрунту. Гілки та вершини укладаються безпосередньо біля 

зваленого дерева і по можливості на волоку. Під час збирання сортиментів 

можливе укладання сучків маніпулятором форвардера (трактора з 

трелювальними пристроями) на волок з метою його укріплення. 
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Розміри та кількість пасік на конкретній лісосіці і черговість їх розробки 

може мати свої особливості, які залежать від типу і технічних характеристик 

форвардера (трактора з трелювальними пристроями), природно-виробничих 

умов, рельєфу місцевості, тому ці специфічні аспекти мають бути відображені 

у технологічній карті розробки лісосіки. 

 

Потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час 

виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої 

діяльності (додаються у разі наявності: документи, які підтверджують 

право користування (власності) земельною ділянкою) 

До земель лісогосподарського призначення належать землі, вкриті 

лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, 

які надані та використовуються для потреб лісового господарства. 

Станом на 04.04.2019 року ДП «Тетерівський лісгосп» має 

правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 

ділянками на площу 14292,2789 га (40%). На решту території виготовлена 

технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Державного 

Підприємства «Тетерівське лісове господарство», яка знаходиться на стадії 

погодження і затвердження у відповідних державних органах. 

 

Інформація про виготовлення правовстановлюючих документів на земельні 

лісові ділянки ДП «Тетерівське лісове господарство»  

станом на 04.04.2019 року 
№ 

пп 

Об’єкт  

нерухомого 

майна 

Адреса Кадастровий номер Площа Реєстраційний 

номер, 

дата 

Цільове 

призначення, 

площа, га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 земельна  

ділянка 

Кухарська 

сільська  

рада 

3222081900:01:008:0178 

Серія ЯЯ №153940 

4,0443 031094500004 

25.01.2010 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

 

 

 

 

5313,7492 

2 земельна  

ділянка 

3222081900:02:001:0004 

Серія ЯЯ №153937 

4528,0880 031094500001 

25.01.2010 

3 земельна  

ділянка 

3222081900:01:006:0003 

Серія ЯЯ №153938 

391,8171 031094500002 

25.01.2010 

4 земельна  

ділянка 

3222081900:01:001:0030 

Серія ЯЯ №153941 

0,8358 031094500005 

25.01.2010 

5 земельна  

ділянка 

3222081900:02:001:0002 

Серія ЯЯ №153939 

388,9640 031094500003 

25.01.2010 

6 земельна  

ділянка 

Блідчанська 

сільська 

рада 

3222080300:07:005:0028 

Серія ЯЯ №153936 

3267,5894 031094500008 

25.01.2010 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

4103,8631 

7 земельна  

ділянка 

3222080300:07:006:0043 

Серія ЯЯ №153935 

68,3034 031094500007 

25.01.2010 

8 земельна  

ділянка 

3222080300:07:004:0089 

Серія ЯЯ №153934 

767,9703 031094500006 

25.01.2010 

9 земельна  

ділянка 

Кодрянська 

селищна 

рада 

3222755400: 02: 012: 

0001 

Витяг № 3214908352019 

69,3889 27.07.2015 

04.04.2019 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

4874,6666 

10 земельна  

ділянка 

3222755400:02:018:0001 

Витяг № 3214928952019 

3373,0580 27.07.2015 

04.04.2019 

11 земельна  

ділянка 

3222755400:04:011:0001 

Витяг № 3214929182019 

1432,2197 27.07.2015 

04.04.2019 

 Всього:     14292,2789 
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Державні акти на право постійного користування земельними ділянками 

оформлені на землі лісогосподарського призначення Лісгоспу, які знаходиться 

на території Іванківського району (Кухарське і Блідчанське лісництва) 

загальною площею 9417,6123 га. 

На земельні ділянки лісогосподарського призначення на території 

Макарівського району (Кодрянське лісництво) є витяги з Державного 

земельного кадастру на площу 4874,6666 га. 

 

Розподіл площі лісництв ДП «Тетерівський лісгосп» по 

адміністративних районах  в межах сільських  і селищних рад. 
Лісництво Сільська, селищна ради Площа, 

га 

Примітка 

2 3 4 5 

Бородянський район                                                                                          21376,7  

Мирчанське  3898,9  

 Бородянська ОТГ (Мирчанська) 1783,4  

 Загальцівська 2115,5  

Поташнянське  4768,5  

 Загальцівська 4629,3  

 Качалівська 139,2  

Тетерівське Пісківська ОТГ 4740,2  

Пісківське «-« 3823,9  

Мигальське  4116,6  

 Пісківська ОТГ (Мигалківська) 4092,6  

 Майданівська 24,0  

Іванківський район                                                                                             9417,6  

Кухарське  Кухарська 5313,7  

Блідчанське Блідчанська 4103,9  

Макарівський район                                                                                          4898,4  

Кодрянське   4927,0  

 Кодрянська сел.. 4888,1  

 Забуянська 10,3  

 Пісківська ОТГ (Мигальська) 28,6  

Інформація про поділ площі земель лісогосподарського призначення за 

категоріями в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів 

наведена у Додатку № 6.  

Слід зазначити, що пунктом 5 Перехідних положень Лісового кодексу 

України визначено, що до одержання в установленому порядку державними 

лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного 

користування земельними лісовими ділянками, документами, що 

підтверджують це право на раніше надані землі, є планово-картографічні 

матеріали лісовпорядкування. 

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (плани 

лісонасаджень лісництв) наведені у Додатку № 1. 
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Документи, що підтверджують відповідність планованої діяльності 

затвердженій містобудівній документації відповідно до вимог законодавства 

Статтею 13 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності» визначено, що планування територій на регіональному рівні 

здійснюється в тому числі й шляхом розроблення схем планування районів. 

Схеми планування районів де розміщується ДП «Тетерівський лісгосп» 

наведені у Додатку № 2. 

Документи, які підтверджують право користування земельними 

ділянками наведені у Додатку № 21. 
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1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів), наприклад, виду і кількості матеріалів та 

природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, біорізноманіття), які 

планується використовувати (додається у разі наявності інформація про 

інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі водопостачання та 

водовідведення) 
 

Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема 

виробничих процесів) 

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне 

невиснажливе використання і відтворення лісових ресурсів, посилення 

захисних, природоохоронних і рекреаційно-оздоровчих властивостей лісу. 

Технічне і транспортне забезпечення лісгоспу достатнє для виконання 

запроектованих лісогосподарських, протипожежних та інших заходів. 

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 100%. 

Виробничим фондом лісгосп забезпечений на 100%, житловим на 90%. 

Кадрами постійних робітників лісгосп забезпечений. На основних видах 

лісогосподарських робіт працюють 5 бригад (кожна по 3 чоловіка) постійників 

робітників лісгоспу і 34 бригади підприємців. 

 

Основні показники ведення лісового господарства. 

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства 

 
 

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі  

2376,9 га із стовбурним запасом 890,86 тис.м3: 

 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та 

виключені з розрахунку рубок головного користування за даними 

попереднього і теперішнього лісовпорядкування  

(площа – га, запас – тис.м3) 
Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Усього 
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

   715,6 216,2 49,77  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   - - -  

б) виключено із розрахунку 

   715,6 216,2 49,77  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи 

   17,2 14,1 4,17  

2. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  

   4,3 4,3 2,43  

3. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

   694,1 197,8 43,17  

Рекреаційно-оздоровчі ліси  

Усього 

   1512,1 356,6 114,90  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   236,6 13,3 4,60  

б) виключено із розрахунку 

   1275,5 353,3 110,30  

з них за видами: 1. Ліси у межах населених пунктів  

   10,2 5,0 1,90  

2. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91  

3. Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон 

   1064,2 251,2 77,02  

4. Берегозахисні ділянки 

   6,8 2,5 0,94  

5. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

   17,4 5,1 1,58  

6. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

   30,3 14,6 4,44  

7. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення  

   90,0 58,2 22,51  

Захисні ліси 

Усього 

   8261,1 1167,4 385,48  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   6596,7 705,4 257,53  

б) виключено із розрахунку 

   1664,4 462,0 127,95  

з них за видами: 1. Берегозахисні лісові ділянки  

   786,3 146,3 39,27  

2. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг  

   290,7 86,8 26,90  

3. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин 

   79,0 26,2 7,29  

4. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

   20,4 8,5 3,38  

5. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення 

   441,1 192,7 50,59  

6. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

   8,8 - -  

7. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

   36,6 - -  

8. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52  
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

Разом лісів з особливим і обмеженим режимом користування 

Усього 

9652,0 1868,0 677,12 10488,8 1740,2 550,15  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

7288,9 1273,7 471,62 6833,3 718,7 262,13  

б) виключено із розрахунку 

2363,1 594,3 205,50 3655,5 1021,5 288,02  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи  

15,9 13,6 5,87 17,2 14,1 4,17  

2. Ліси у межах населених пунктів  

   10,2 5,0 1,90  

3. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  

   4,3 4,3 2,43  

4. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91  

5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

   1064,2 251,2 77,02  

6. Берегозахисні лісові ділянки 

160,9 30,8 9,60 793,1 148,8 40,21  

7. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг  

625,6 168,8 60,76 308,1 91,9 28,48  

8. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

35,8 - - 694,1 197,8 43,17  

9. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин 

   79,0 26,2 7,29  

10. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  

   50,7 23,1 7,82  

11. Лісові ділянки, що мають інше господарське значення 

740,9 234,0 73,75 531,1 250,9 73,10  

12. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень  

11,8 4,3 2,37 8,8 - -  

13. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

36,6   36,6 - -  

14. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52  

15. Ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

666,1 142,5 53,10     

16. Ліси протиерозійні 

64,5 - -     

17. Насадження - медоноси 

0,3 0,3 0,05     

18. Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

4,7 - -     

Експлуатаційні ліси 

Усього 

33939,0 2160,0 737,67 21679,5 2355,0 846,21  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

31366,0 1668,7 566,16 19535,0 1658,2 628,73  

б) виключено із розрахунку 

2573,0 491,3 171,51 2144,5 696,8 217,48  

з них за видами: 1. Берегозахисні лісові ділянки  

936,8 201,9 65,36 547,7 225,8 87,17  

2. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин 

   277,4 50,7 18,07  

3. Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції 
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

52,6 24,6 10,05 16,0 6,0 2,28  

4. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

   36,3 2,8 1,12  

5. Насадження - медоноси  

3,4 2,4 0,31 7,1 2,2 0,33  

6. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення  

891,1 204,2 79,37 1219,5 381,0 95,47  

7. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

40,9 20,3 8,74 40,5 28,3 13,04  

8. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій  

561,1 18,5 3,22     

9. Смуги лісів по берегах річок, заселених бобрами 

36,7 18,1 3,94     

10. Особливо охоронні частині заказників 

20,2       

11. Пам’ятки природи  

1,3 1,1 0,52     

12. Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

28,9       

УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: 

43591,0 4028,0 1414,79 32168,3 4095,2 1396,36  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

38654,9 2942,4 1037,78 26368,3 2376,9 890,86  

б) виключено із розрахунку 

4936,1 1085,6 377,01 5800,0 1718,3 505,50  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи  

17,2 14,9 6,39 17,2 14,1 4,17 

Постанова КМ України 

від 16.05.2007 р. №733 

п.5 

2. Ліси у межах населених пунктів 

   10,2 5,0 1,90 -/- п.6 

3. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

   4,3 4,3 2,43 -/- п.5 

4. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91 -/- п.6 

5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон  

   1064,2 251,2 77,02 -/- п.6 

6. Берегозахисні лісові ділянки  

1097,7 232,7 74,96 1340,8 374,6 127,38 -/- дод.5 п.3 

7. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

625,6 168,8 60,76 308,1 91,9 28,48 -/- дод.5 п.13 

8. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

56,0 - - 694,1 197,8 43,17 -/- дод.5 п.16 

9. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин 

   356,4 76,9 25,36 -/- дод.5 п.6 

10. Лісові ділянки. що використовуються для цілей насінництва і селекції 

52,6 24,6 10,05 16,0 6,0 2,28 -/- дод.5 п.6 

11. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

   87,0 25,9 8,94 -/- дод.5 п.12 

12. Насадження - медоноси 

3,7 2,7 0,36 7,1 2,2 0,33 -/- дод.5 п.6 

13. Лісові ділянки, що мають інше господарське значення 

1632,0 438,2 153,12 1750,6 631,9 168,57 -/- дод.5 п.6 

14. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

52,7 24,6 11,11 49,3 28,3 13,04 -/- дод5 п.6 
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 

рослинністю 

лісові ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

15. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

36,6 - - 36,6 - - -/- дод.5 п.15 

16. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52 -/- дод.5 п.5 

17. Ліси протиерозійні  

64,5 - -     

18. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

1227,2 161,0 56,32     

19. Смуги лісів по берегам річок заселених бобрами  

36,7 18,1 3,94     

20. Насадження в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

33,6 - -     

 

Фактичний вихід ліквідної і ділової деревини близький до 

запроектованого, за винятком чорновільхової госпсекції. 

Значні розходження по виходу ліквідної і ділової деревини (8%) по 

чорновільховій госпсекції пов’язано з не завжди точним обліком лісгоспом 

загальної кубомаси, а по діловій деревини з фактичним попитом на 

сортименти цієї породи. 

 

Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з 

фактичним в середньому за останні 2 роки, % 
 

Господарство,  

госпсекція 

Фактичний Запроектований 
Відхилення від 

фактичного виходу 

% ліквіду від 

стов-бурного 

запасу 

% ділової від 

ліквід-ного  

запасу 

% ліквіду від 

стов-бурного 

запасу 

% ділової від 

ліквід-ного  

запасу 

ліквід 

+ % 

ділової 

+ % 

Хвойне       

Соснова 90 74 90 75  +1 

Твердолистяне       

Дубова в/стовбурна 91 49     

М’яколистяне       

Березова  89 42 87 45 -2 +3 

Осикова   91 30   

Чорновільхова 93 42 85 50 -8 +8 

 

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною 

програмою згідно «Нормативів товарності деревостанів основних 

лісоутворювальних порід України», Київ - 2004, затверджених 

Держкомлісгоспом України 22.10.04 р.  

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок 

у відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, К., 

2010. 

Лісовпорядкуванням по лісництвах складені відомості ділянок 

рекомендованих для проведення поступових систем рубок, які не ділились на 

майбутні лісосіки згідно п.19.4. Протоколу першої лісовпорядної наради 
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(Додаток № 5). Площа таких ділянок склала 569,3 га, в тому числі: стиглих 

насаджень - 156,0 га і останнього класу пристигаючих - 413,3 га. 

Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період 

виконаний Українським державним проектним лісовпорядним виробничим 

об’єднанням  “Укрдержліспроект” за спеціальною програмою. 

Приймаючи розрахункову лісосіку, лісовпорядкування керувалося 

принципами забезпечення невиснажливого і рівномірного користування 

лісовими ресурсами, збереженням умов відтворення високопродуктивних 

стійких насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей. 

Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період 

розрахункова лісосіка на 11,3% менша чинної, що прояснюється зміною 

вікової структури деревостанів, зменшенням середнього запасу на 1 га, 

наслідком сніголамів попередніх років і виділення соціально значимих лісових 

ділянок і становить 61,4 % загальної середньої зміни запасу. 

При відносно рівномірному розподілі насаджень за віковими групами 

приймалась лісосіка рівномірного користування (соснова, вільхова в захисних 

лісах і осикова в експлуатаційних). 

По господарських секціях з виснаженими запасами стиглих насаджень 

приймалась розрахункова лісосіка, яка забезпечена стиглими насадженнями 

не менше ніж на 5 років. 

По березовій госпсекції в захисних лісах і по березовій в надмірно 

зволожених умовах і вільховій в експлуатаційних лісах прийнята перша вікова 

розрахункова лісосіка. 

У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, 

щоб вона була не менше лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на 

наступний ревізійний період ьула не менша лісосіки нового після 

лісовпорядкування ревізійного періоду. 

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані 

лісовпорядкуванням лісосіки без змін. 

Відомість визначення розрахункової лісосіки наведена у Додатку № 7. 

Проект зведеної відомості розрахункової лісосіки наведений в  

Додатку № 8.  

 

Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок 

Господарство, 

господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина – Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 13,3 

4,60 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова 13,3 

4,60 
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Господарство, 

господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

Разом за спосо-бом 

рубки  

13,3 

4,60 

        

Захисні ліси 

Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 685,0 

251,86 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

2,5 

0,59 

        

Соснова 682,5 

251,27 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

Твердолистяне – 

всього 

1,0 

0,33 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

0,8 

0,29 

        

Грабова 0,2 

0,04 

        

М’яколистяне – 

всього 

19,4 

5,34 

2,0 0,54 0,45 0,22 2,0 0,54 0,45 0,22 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова 8,8 

2,17 

1,0 0,25 0,21 0,10 1,0 0,25 0,21 0,10 

Осикова 3,1 

1,00 

        

Чорновільхова 7,5 

2,17 

1,0 0,29 0,24 0,12 1,0 0,29 0,24 0,12 

Разом за спосо-бом 

рубки  

705,4 

257,53 

57,7 21,05 18,97 13,74 57,7 21,05 18,97 13,74 

Експлуатаційні ліси 

Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 1461,3 

581,11 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

1,2 

0,40 

        

Соснова 1456,7 

579,28 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 

Ялинова 3,4 

1,43 

        

Твердолистяне – 

всього 

11,2 

3,59 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

8,5 

2,90 

        

Дубова низько-

стовбурна 

0,6 

0,12 

        

Грабова 2,1         
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Господарство, 

господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

0,57 

М’яколистяне – 

всього 

185,7 

44,03 

16,9 4,01 3,48 1,54 16,9 4,01 3,48 1,54 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмірно 

зволожених  умовах 

15,0 

3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 117,8 

27,25 

9,7 2,24 1,95 0,88 9,7 2,24 1,95 0,88 

Осикова в надмірно 

зволожених  умовах 

1,3 

0,30 

        

Осикова 16,9 

4,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 34,7 

9,07 

4,0 1,05 0,89 0,44 4,0 1,05 0,89 0,44 

Разом за спосо-бом 

рубки  

1658,2 

628,73 

209,0 80,40 72,18 53,07 209,0 80,40 72,18 53,07 

Усього по підприємству 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 2159,6 

837,57 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

3,7 

0,99 

        

Соснова 2152,5 

835,15 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

Ялинова 3,4 

1,43 

        

Твердолистяне – 

всього 

12,2 

3,92 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

9,3 

3,19 

        

Дубова низько-

стовбурна 

0,6 

0,12 

        

Грабова 2,3 

0,61 

        

М’яколистяне – 

всього 

205,1 

49,37 

18,9 4,55 3,93 1,76 18,9 4,55 3,93 1,76 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмір-но 

зволожених  умовах 

15,0 

3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 126,6 

29,42 

10,7 2,49 2,16 0,98 10,7 2,49 2,16 0,98 

Осикова в надмірно 

зволожених  умовах 

1,3 

0,30 

        

Осикова 20,0 

5,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 42,2 

11,24 

5,0 1,34 1,13 0,56 5,0 1,34 1,13 0,56 
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Господарство, 

господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

стов-

бур-ний 

лік- 

від- 

ний 

діло-вої 

дере-

вини 

Разом за способом 

рубки і по 

підприємству 

2376,9 

890,86 

266,7 101,45 91,15 66,81 266,7 101,45 91,15 66,81 

 

Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням 

наявного експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми 

існуючої дорожньої мережі.  

При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені 

Правилами рубок ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання 

лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі. 

По кожному лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний 

період складені відомості рубок головного користування, в які внесені з 

групуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних 

деревостанів, можливих для експлуатації.  

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових 

ділянок, в рубку можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки 

лісу, які на рік рубки досягли віку стиглості. Відведення таких насаджень в 

рубку можливе в разі, якщо вони вимагають проведення термінової рубки в 

зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою захисних функцій, в 

розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому порядку 

підлягають розчищенню в зв’язку будівництвом;  у випадку коли неможливо 

розмістити по певних господарських секціях наявний лісосічний фонд згідно 

встановленій розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання 

встановлених термінів примикання лісосік;  в зв’язку з будівництвом лісових 

доріг (їхньою відсутністю), а також в інших випадках, що не входять в 

протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, які 

регламентують проведення рубок головного користування.  

 

Розподіл даних проекту рубок головного користування за способами рубок, 

господарствами і господарськими секціями (площа, га; запас, тис.м3) 
┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                   

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 
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    хвойні              13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       695.4   253.73  561.3   207.24   186.89 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             675.0   248.06  540.5   201.65   182.15 

   із них                                                      

        сосна          675.0   248.06  540.5   201.65   182.15 

    твердолистяні        1.0     0.33    0.5     0.17     0.15 

    із них                                                     

        дуб              0.8     0.29    0.5     0.17     0.15 

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні        19.4     5.34   20.3     5.42     4.59 

    із них                                                     

        береза           8.8     2.17   10.2     2.53     2.18 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           7.5     2.17   10.1     2.89     2.41 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       705.4   257.53  571.3   208.41   187.94 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             685.0   251.86  550.5   202.82   183.20 

   із них                                                      

        сосна          685.0   251.86  550.5   202.82   183.20 

    твердолистяні        1.0     0.33    0.5     0.17     0.15 

    із них                                                     

        дуб              0.8     0.29    0.5     0.17     0.15 

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні        19.4     5.34   20.3     5.42     4.59 

    із них                                                     

        береза           8.8     2.17   10.2     2.53     2.18 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           7.5     2.17   10.1     2.89     2.41 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ      1656.9   628.34 2070.6   801.82   718.91 
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в тому числі:                                                 

    хвойні            1461.3   581.11 1898.8   759.84   682.54 

   із них                                                      

        сосна         1457.9   579.68 1898.8   759.84   682.54 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні        9.9     3.20    4.9     1.74     1.50 

    із них                                                     

        дуб              7.8     2.63    4.9     1.74     1.50 

        граб             2.1     0.57                          

    м`яколистяні       185.7    44.03  166.9    40.24    34.87 

    із них                                                     

        береза         132.8    30.28  112.9    26.20    22.76 

        осика           18.2     4.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          34.7     9.07   40.6    10.50     8.90 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ        1.3     0.39                          

 в тому числі:                                                 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                      1658.2   628.73 2070.6   801.82   718.91 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1461.3   581.11 1898.8   759.84   682.54 

   із них                                                      

        сосна         1457.9   579.68 1898.8   759.84   682.54 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні       11.2     3.59    4.9     1.74     1.50 

    із них                                                     

        дуб              9.1     3.02    4.9     1.74     1.50 

        граб             2.1     0.57                          

    м`яколистяні       185.7    44.03  166.9    40.24    34.87 

    із них                                                     

        береза         132.8    30.28  112.9    26.20    22.76 

        осика           18.2     4.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          34.7     9.07   40.6    10.50     8.90 

                                                               

  Усього              2376.9   890.86 2650.5  1013.05   909.42 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            2159.6   837.57 2457.9   965.48   868.31 

   із них                                                      

        сосна         2156.2   836.14 2457.9   965.48   868.31 

        ялина            3.4     1.43  

    твердолистяні       12.2     3.92    5.4     1.91     1.65 

    із них                                                     

        дуб              9.9     3.31    5.4     1.91     1.65 

        граб             2.3     0.61                          

    м`яколистяні       205.1    49.37  187.2    45.66    39.46 

    із них                                                     

        береза         141.6    32.45  123.1    28.73    24.94 

        осика           21.3     5.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          42.2    11.24   50.7    13.39    11.31 
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     Із загальних даних по підприємству                        

  СУЦІЛЬНІ  РУБКИ     2365.6   886.67 2640.5  1011.88   908.37 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            2149.6   833.77 2447.9   964.31   867.26 

   із них                                                      

        сосна         2146.2   832.34 2447.9   964.31   867.26 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні       10.9     3.53    5.4     1.91     1.65 

    із них                                                     

        дуб              8.6     2.92    5.4     1.91     1.65 

        граб             2.3     0.61                          

    м`яколистяні       205.1    49.37  187.2    45.66    39.46 

    із них                                                     

        береза         141.6    32.45  123.1    28.73    24.94 

        осика           21.3     5.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          42.2    11.24   50.7    13.39    11.31 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       11.3     4.19   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                        

______________________________________________________________ 

 

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 165,65тис.м3 сухостійного 

і пошкодженого лісу на площі 9357 га. Захаращеність виявлена на площі 

1381,5 га із загальним запасом 12,26 тис.м3, в тому числі ліквід - 1,36 тис.м3 

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності є природний 

відпад і наслідки сніголому попередніх років. 

Виявлений при лісовпорядкуванні сухостій запроектовано до виборки 

при проведенні санітарних рубок - 65,41 тис.м3, при рубках догляду - 78,10 

тис.м3, при рубках головного користування - 22,14 тис.м3. 

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях 

запроектовано 80,3 га (стовбурний запас 24,41 тис.м3, ліквідний запас 22,18 

тис.м3, ділової деревини 11,24 тис.м3), в загиблих насадженнях 17,4 га 

(стовбурний запас 3,67 тис.м3, ліквідний запас 3,34 тис.м3, ділової деревини 

0,30 тис.м3).  

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням 

запроектовано проведення суцільних санітарних рубок. Термін проведення 

запроектованих обсягів суцільних санітарних рубок встановлено 2 роки, 

вибіркових санітарних рубок - 3 роки.  

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок 

встановлюються виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів. 

Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням 

обсяги санітарних рубок без змін. 
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Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 

вико-

нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-

ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 
Пло-

ща,га 

Запас, що вирубу-ється, 

тис.куб.м 

загаль-

ний, тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-ний 

лік-від-

ний 

діло-вої 

дере-

вини 
росту-чої 

де-ревини 
сухо-стою 

Суцільні санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

в т.ч. за групами порід          

хвойні 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

в т.ч. за групами порід          

хвойні 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

Захисні ліси 

Разом 45,8 13,74 10,82 2,92 2 22,9 6,87 6,24 2,81 

в т.ч. за групами порід          

хвойні 36,6 11,07 8,35 2,72 2 18,1 5,53 5,03 2,33 

твердолистяні 0,3 0,14 - 0,14 2 0,2 0,07 0,06 0,02 

м’яколистяні 9,2 2,53 2,47 0,06 2 4,6 1,27 1,15 0,46 

Експлуатаційні ліси 

Разом 48,6 13,55 8,99 4,56 2 24,3 6,78 6,17 2,79 

в т.ч. за групами порід          

хвойні 44,3 12,25 7,73 4,52 2 22,1 6,13 5,58 2,57 

твердолистяні 0,4 0,10 0,10 - 2 0,2 0,05 0,04 0,02 

м’яколистяні 3,9 1,20 1,16 0,04 2 2,0 0,60 0,55 0,20 

Усього 97,7 28,08 20,51 7,57 2 48,8 14,04 12,76 5,77 

в т.ч. за групами порід          

хвойні 83,9 24,11 16,78 7,33 2 41,8 12,05 10,96 5,07 

твердолистяні 0,7 0,24 0,10 0,14 2 0,4 0,12 0,10 0,04 

м’яколистяні 13,1 3,73 3,63 0,10 2 6,6 1,87 1,70 0,66 

 

Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки 

та устаткування. 

Економічна діяльність підприємства в більшості випадків ґрунтується на 

заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування. 

Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці 

трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов 

зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від 

прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати 

відповідну систему рубання. 

Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які 

виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. 

На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю 

деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення 

лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які 

повинні бути збережені під час розробки лісосіки. 

Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. 

На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка 

з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого 

до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих 

робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих 
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об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  

операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх 

сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, 

очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо 

охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, 

збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти 

додається також інформація про запроектовані заходи щодо мінімізації 

негативного впливу на навколишнє природне середовище.    

Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів 

за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих 

трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального 

приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-

мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.  

Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються 

знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.     

Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні 

операції.  

Всі лісосічні роботи виконуються у відповідності з вимогами карти 

технологічного процесу розробки лісосік. 

Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання 

наступні: 

- технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини 

(хлистовий чи сортиментний), 

- площа лісосіки, 

- об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці, 

-  розташування, грунти і рельєф, 

- відстань трелювання і вивезення деревини, 

- спосіб очищення лісосік від порубкових решток. 

На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі 

деревини, який дає змогу використовувати колісні трактори та машини. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 

сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль. 

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних 

кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 

Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни 

дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і 

робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 
 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 

Трактори 

МТЗ-80 МТЗ-82 

Габаритні розміри: 

довжина 

 

м 

 

3,82 

 

3,93 
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               ширина 

                висота 

1,97 

2,47 

1,97 

2,47 

Дорожний просвіт 

(кліренс), мінімальний під 

заднім мостом 

см 47 47 

Конструктивна вага тонна 3,00 3,20 

Колія трактора регульована  см 

в межах 

передні колеса 120-180 

задні колеса     135-180 

 

Витрати палива г/кВт год. 

 

238  

4-7 літрів за год.  

230 (від 220 до260) 

    

Ємкість паливного баку – 130л. 

 Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 

0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів. 

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які 

оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість 

трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, 

групах діаметрів, сортах тощо. 

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по 

відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, 

тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, 

що вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження 

підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву 

трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках 

поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість 

підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної 

техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише 

приминається до поверхні грунту. 

Рубки головного користування проводяться, головним чином, в 

соснових деревостанах з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при 

середній площі лісосіки 1,8 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 

1м3 (діаметр 34 см). 

Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-

піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені 

грунти, на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть 

після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного 

пошкодження грунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.  

Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та 

лісосік на торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і 

мокрих грунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого 

періоду року, де трактори МТЗ -80, 82 швидко порушують рослинний покрив 

і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості 

проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні грунту. 

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон 

заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду 

на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки. 



46 

 

На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада 

виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від 

порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. 

Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском 

деревини та складає звіт про рух ісо продукції. 

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться 

очищення лісосіки від порубкових залишків. 

В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення 

застосовуються такі способи очищення лісосік: 

- збирання порубкових решток використання на паливо і для 

промислової переробки, 

- збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в 

місці збирання, 

- збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням. 

Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період.   

Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад 

проводиться сортиментами,  автомобілями КрАЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на 

яких установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01,  

ПЛ – 70-04. 

Коротка характеристика автомобілів,  

які застосовуються на вивезенні сортиментів. 

Показники Одиниця  

виміру 

Автомобілі 

Кр АЗ 255 Б1 Кам АЗ 4310 

Двигун  ЯМЗ – 238 М2, 

дизель Y-об, 8цил. 

740,10-210 

дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 14860 10850 

потужність к.с. 240 при 2100 об./хв.. 210 при 2600 об./хв.. 

Габарити: довжина, 

ширина,  висота 

см 864 

275 

318 ! 

790 

250 

345 ! 

Споряджена маса кг 11 170 8 745 

Вантажопідйомність кг 8020 6 000 

Маса причепу з вантажем 

(по всіх видах доріг і 

місцевості) 

кг 10 000 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 70 85 

Контрольна витрата 

палива 

при 

швид. 60 

км/год. 

л/100км 

35,3 30 

 

Навантажування деревини здійснюватиметься гідроманіпуляторами  

ПЛ-70-01, ПЛ-70-04, які виготовлені ЗАТ ВЕЛМАШ (Великолукський 

машинобудівельний завод). Дані пристрої застосовуються для навантаження і 

розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. Встановлені 

вони  за кабінами автомобілів. 
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Застосовується Для перевезення довгомірних сортиментів та інших 

довгомірних вантажів буде використано лісовий гідроманіпулятор ЛВ 190-06, 

виготовлений ВАТ «Майкопський машинобудівельний завод». 

 

Технічна характеристика маніпуляторів, які використовуються  

на підприємстві. 
Показники Одиниця  

виміру 

Гідроманіпулятори: 

ПЛ-70-01 ПЛ-70-04 ЛВ 190-06 

Вантажний момент кНм 70 70 150 

Максимальний виліт стріли м 7,3 8,5 7,5 

Вантажопідйомність при: 

максимальному вильоті, 

мінімальному 

 

кг 

 

900 

1410 

 

710 

2000 

 

1870 

3800 

Найбільший кут повороту град. 400 400 380 

Маса з ротором кг 2100 2240 2200 

Маса робочого органу кг 215 255 - 

Номінальний тиск в гідросистемі МПа 20 20 20 

 

Інформація про інженерне забезпечення об’єкта, в тому числі 

водопостачання та водовідведення 

Планована діяльність з проведення суцільних та поступових рубок 

головного користування та суцільних санітарних рубок не передбачає 

облаштування додаткових інженерних споруд водопостачання та 

водовідведення. 

Для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та 

господарських потреб робітників лісозаготівельних бригад буде 

використовуватись привізна вода фасована у бутлі,  склад якої за 

органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, 

фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. 

На період проведення робіт на лісосіках для задоволення фізіологічних 

потреб працюючих будуть встановлені тимчасові біотуалети або компостні 

туалети. 

Біотуалети або компостні туалети  — це автономний туалет, який 

працює на основі принципу біологічного розкладу нечистот, при  

чому відпадає необхідність проведення комунікацій  

вода,  електрика,  вентиляція, каналізація) і забезпечується відповідний 

санітарний стан території. 

 

 

 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів 

(скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, 

вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також 

випромінення, які виникають у результаті виконання підготовчих і 

будівельних робіт та провадження планованої діяльності 
 

Оцінка за видами та кількістю викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

ДП «Тетерівське лісове господарство» має дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

(Додаток №  19) 

В процесі провадження планованої діяльності потенційними джерелами 

впливу на навколишнє середовище безпосередньо у місці провадженні 

планованої діяльності є: автомобільний транспорт, трактори колісні та 

двигуни внутрішнього згорання бензопил. Негативний вплив на довкілля 

проявляється в забрудненні атмосферного повітря вихлопними газами та 

пошкодженні поверхневого шару ґрунту. Робота обладнання (бензопили, 

кущорізи) та транспорту буде створювати шум, забруднювати атмосферне 

повітря відпрацьованими газами та пилом. 

Всі вказані джерела впливу на довкілля являються неорганізованими та 

пересувними і будуть проявлятись лише в межах виробничої території.  

При виконанні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт 

відбувається викид забруднюючих речовин у повітря від працюючих двигунів 

обладнання та транспорту. Найбільш небезпечними із шкідливих речовин є  

оксид вуглецю (СО), двуокис азоту (NО), вуглеводні (пари бензину СН), окиси 

свинцю. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 

сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль. 

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних 

кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 

Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни 

дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і 

робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 
 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 

Трактори 

МТЗ-80 МТЗ-82 

Габаритні розміри: 

довжина 

               ширина 

                висота 

 

м 

 

3,82 

1,97 

2,47 

 

3,93 

1,97 

2,47 

Дорожний просвіт 

(кліренс), мінімальний під 

заднім мостом 

см 47 47 
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Конструктивна вага тонна 3,00 3,20 

Колія трактора регульована  см 

в межах 

передні колеса 120-180 

задні колеса     135-180 

 

Витрати палива г/кВт год. 

 

238  

4-7 літрів за год.  

230 (від 220 до260) 

    

Ємкість паливного баку – 130л. 

 Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 

0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів. 

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які 

оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість 

трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, 

групах діаметрів, сортах тощо. 

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по 

відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, 

тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, 

що вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження 

підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву 

трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках 

поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість 

підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної 

техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише 

приминається до поверхні грунту. 

Рубки головного користування проводяться, головним чином, в 

соснових деревостанах з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при 

середній площі лісосіки 1,8 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 

1м3 (діаметр 34 см). 

Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-

піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені 

грунти, на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть 

після літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного 

пошкодження грунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.  

Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та 

лісосік на торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і 

мокрих грунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого 

періоду року, де трактори МТЗ -80, 82 швидко порушують рослинний покрив 

і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості 

проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні грунту. 

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон 

заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду 

на зони літньої і зимової заготівлі і вивозки. 

На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада 

виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від 

порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. 
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Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском 

деревини та складає звіт про рух ісо продукції. 

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться 

очищення лісосіки від порубкових залишків. 

В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення 

застосовуються такі способи очищення лісосік: 

- збирання порубкових решток використання на паливо і для 

промислової переробки, 

- збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в 

місці збирання, 

- збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням. 

Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період.   

Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад 

проводиться сортиментами,  автомобілями КрАЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на 

яких установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01,  

ПЛ – 70-04. 

Коротка характеристика автомобілів,  

які застосовуються на вивезенні сортиментів. 
Показники Одиниця  

виміру 

Автомобілі 

Кр АЗ 255 Б1 Кам АЗ 4310 

Двигун  ЯМЗ – 238 М2, 

дизель Y-об, 8цил. 

740,10-210 

дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 14860 10850 

потужність к.с. 240 при 2100 об./хв.. 210 при 2600 об./хв.. 

Габарити: довжина, 

ширина,  висота 

см 864 

275 

318 1 

790 

250 

345 1 

Споряджена маса кг 11 170 8 745 

Вантажопідйомність кг 8020 6 000 

Маса причепу з вантажем (по 

всіх видах доріг і місцевості) 

кг 10 000 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 70 85 

Контрольна витрата палива при швид. 

60 км/год. 

л/100км 

35,3 30 

 

Навантажування деревини здійснюватиметься гідроманіпуляторами  

ПЛ-70-01, ПЛ-70-04, які виготовлені ЗАТ ВЕЛМАШ (Великолукський 

машинобудівельний завод). Дані пристрої застосовуються для навантаження і 

розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. Встановлені 

вони  за кабінами автомобілів. 

Застосовується Для перевезення довгомірних сортиментів та інших 

довгомірних вантажів буде використано лісовий гідроманіпулятор ЛВ 190-06, 

виготовлений ВАТ «Майкопський машинобудівельний завод». 
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Технічна характеристика маніпуляторів,  

які використовуються на підприємстві. 
Показники Одиниця  

виміру 

Гідроманіпулятори: 

ПЛ-70-01 ПЛ-70-04 ЛВ 190-06 

Вантажний момент кНм 70 70 150 

Максимальний виліт стріли м 7,3 8,5 7,5 

Вантажопідйомність при: 

максимальному вильоті, 

мінімальному 

 

кг 

 

900 

1410 

 

710 

2000 

 

1870 

3800 

Найбільший кут повороту град. 400 400 380 

Маса з ротором кг 2100 2240 2200 

Маса робочого органу кг 215 255 - 

Номінальний тиск в гідросистемі МПа 20 20 20 

 

Кількість викидів, склад речовин і швидкість поширення 

відпрацьованих газів залежить від режиму роботи двигуна, технічного стану 

транспорту, типу і стану дорожнього покриття, напряму і швидкості вітру. 

Прогнозовані середні витрати бензину під час провадження діяльності 

при нормальній експлуатації техніки та обладнання становлять 66 000 літрів 

на рік, що при середній щільності 0,75 г/см³ складе  49,5 тонн. Середні витрати 

дизельного палива 176 000 літрів в рік, що при середній щільності 0,85 г/см³ 

(0,86 г/см³ - літнє паливо, 0,84 г/см³- зимове паливо) складе  149.6 тонн. 

Орієнтовна кількість днів проведення рубок на рік становить близько 250 

робочих днів. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин виконано для оцінки рівня 

забруднення атмосферного повітря за допомогою наступних методик: 

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря різними виробництвами", том 1,2,3. Донецьк 2004 рік.   

2. "Сборник  методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосфери", 

УкрНТЭК, Донецк-2000.   

3. "Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов". Новороссийск, 

2000г..  

 

Витрати палива та час роботи транспорту і обладнання при лісозаготівлі 

наведено в таблиці  
Найменування джерела 

викиду 

Вид налива Обсяг спожитого 

палива, т/рік 

Час роботи техніки, 

маш/год 

ДВЗ транспорту та 

обладнання 

Бензин 49,5 75164 

Дизельне 149,6 154086 
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Питомий викид при спалюванні 1 тонни палива в залежності від виду 

наведено в таблиці     

Викиди забруднюючих речовина  (кг) 
                          Вид палива 

Бензин Паливо дизельне 

Оксид вуглецю 197,8 36,2 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 

(діоксид азоту) 

21,6 31,4 

Діоксид сірки 1,0 4,3 

Неметанові леткі сполуки 28,5 8,16 

Метан 0,64 0,25 

Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 0,035 0,12 

Аміак 0,004 - 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок (сажа) 

0,0 3,85 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 3183 3138 

Бенз(а)пірен 0,03 0,03 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі техніки в 

залежності від виду палива наведено в таблиці  
Забруднююча речовина Бензин Паливо дизельне 

г/сек т/рік г/сек т/рік 

Оксид вуглецю 0.3103 9,791 0.1716 5,415 

Оксиди азоту у перерахунку на 

діоксид азоту (діоксид азоту) 

0.03388 1,069 0.1488 4,697 

Діоксид сірки 0.001569 0,0495 0.02038 0,643 

Неметанові леткі сполуки 0.04468 1,410 0.03866 1,220 

Метан 0.001005 0,0317 0.001185 0,0374 

Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 
0.00005482 0,00173 0.0005704 0,018 

Аміак 0.00006274 0,00198 - - 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (сажа) 

0,0 0,0 0.01825 0,576 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 4.994 157,558 4.994 157,558 

Бенз(а)пірен 0.0001537 0,00485 0.0001537 0,00485 

 

Валовий викид від роботи усієї техніки наведено в таблиці  

Забруднююча речовина т/рік 

Оксид вуглецю 15, 206 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 5,766 

Діоксид сірки 0,6925 

Неметанові леткі сполуки 2,63 

Метан 0,0691 

Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,01973 

Аміак 0,00198 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 0,576 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 315,116 

Бенз(а)пірен 0,0097 
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На  одній стандартній лісосічній ділянці в межах однієї робочої ланки 

лісорубів одночасно працює наступна техніка: бензопилка (середня витрата 

бензину - 0,50 л/маш-год), трактор-трелювальник  (середня витрата дизельного 

польного — 3,5 л/маш-год), вантажний автомобіль-лісовоз (середня витрата 

дизельного пального - 4,7 л/маш-год). 

Максимальні разові викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів  

визначаються за формулою: 

 
де Nɩ - витрата палива і-ою технікою, л/маш-год; 

р - щільність паливної рідини (бензин - 0,75 кг/л; дизельне паливо - 0,85 

кг/л). 

Максимально разові викиди, що враховані у розрахунку. 
 

Забруднююча речовина г/сек 

Оксид вуглецю 0,090417 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 0,063014 

Діоксид сірки 0,008428 

Неметанові леткі сполуки 0,018728 

Метан 0,000550 

Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,000236 

Аміак 0,000411 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 0,007454 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 6,402658 

Бенз(а)пірен 0,000061 

 

Лісогосподарське підприємство розташоване у Київській області. 

Планована діяльність – рубки головного користування (суцільні та поступові 

рубки) та суцільні санітарні рубки. Запроектований загальний щорічний обсяг 

користування лісом від усіх видів рубок  складає 72,8 тис.м³ ліквідної 

деревини.  Прогнозований обсяг утворення порубкових решток від ліквідної 

деревини в залежності від категорії девевостанів та їх санітарної ліквідності 

складає від 10 до 18 %. В розрахунки приймається середній %, що становить 

14%.  Не менше 95% порубкових решток підлягають утилізації. Середній 

відсоток некондиційних порубкових решток, що не підлягають утилізації та 

підлягають спалюванню складає не більше 5% від утвореного загального 

об’єму порубкових залишків.   

Розрахунок утворення    порубкових решток від лісозаготівельних робіт 

наведено у таблиці  
Розрахунок утворення порубкових решток під час лісозаготівель (річний) 

Загальний об’єм утворення порубкових решток. (м³) 10192 

Об’єм решток, що підлягають спалюванню. (м³) 509,6 

Маса 1  м³ порубкових решток, кг/м³ 151 

Загальна маса решток, що підлягають спалюванню, кг 76949,6 
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Коефіцієнт виділення теплоти при згорянні порубкових решток 

(деревних відходів) при середній вологості порубкових решток 30% становить 

12,30 мДж/кг 

 

Розрахунок виділення теплової енергії під час спалювання порубкових 

решток наведено в таблиці: 
Річний обсяг утворення 

порубкових решток , кг 

Показник емісії згоряння 

решток, мДж/кг 

Загальний показник 

виділення тепла при 

згорянні решток,  гДж/рік 

76949,6 12,30 946,472 

 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при згорянні порубкових 

решток наведені у таблиці  

 

Забруднююча речовина 
Показник емісії, 

г/гДж 

Загальний обсяг 

викиду т/рік 

Оксид вуглецю 195 0,181 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид 

азоту (діоксид азоту) 
200 0,189174 

Неметанові леткі сполуки 45 0,04256 

Метан 5 0,004729 

Азоту (1) оксид (NO) (оксид діазоту) 4 0,00378348 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 28130 96,97 

Речовини у вигляді суспендованих  твердих 

частинок 
 0,26915 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні порубкових решток 

Вихідні дані: 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин (далі – ЗР), які утворюються під час спалюванні відходів 

деревини в котлах, виконано згідно «Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря різними ви-робництвами» том І, Донецьк-2004р. 

Валовий викид j –ї ЗР Еj, той, що надходить у атмосферу з димовими газами енергетичної установки за 

проміжок часу Р, визначається як сума валових викидів цієї речовини під час спалювання різних видів 

палива, у тому числі під час їх спіль-ного спалювання: 

    
         

            

де Еj – валовий викид j –ї ЗР під час спалювання і-го палива за проміжок часу Р, т; 

kji – показник емісії j –ї ЗР для і-го палива, г/ГДж; 

Ві – витрата і-го палива за проміжок часу Р, т; 

 - нижча робоча теплота згоряння і-го палива, МДж/кг. 

При розрахунку використані наступні дані:          

Кількість годин роботи  200 год/рік         

Паливо, яке використовується котлом – відходи деревини.     

В – планова витрата відходів деревини за  рік,  76,9 т.      

 

 
 

 нижча робоча теплота згорання деревини, 12,30 МДж/кг     

  Викиди оксидів азоту            

  Викиди діоксидів азоту            

Показник емісії оксидів азоту  
 

  , г/ГДж, з урахуванням заходів скорочення викиду  

розраховується за формулою:              
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де  

 

 
 

 - показник емісії оксидів азоту без урахування заходів скорочення  

викидів, г/ГДж  

 

 
 

 = 200 г/ГДж за даними таблиці Д.8 додатку Д; 

Показник емісії NOх, розраховується за формулою:        

    

 

 
 

      г/ГДж,          

Валовий викид діоксиду азоту  розраховується за формулою: 

 

 

 
 

       76,9 = 0,189174 т/рік      

            0,262742 г/сек      

 Викиди оксидів діазоту             

Значення узагальненого показника емісії N2O залежно від виду   

палива наведено в таблиці Д.21-а і складає 

   

 

 
 

  г/ГДж.               

Валовий викид оксидів діазоту розраховується за формулою 1:   

   

 

 
 

       76,9 = 0,00378348 т/рік  

              0,0052548 г/сек  

 Викиди оксиду вуглецю СО             

Показник емісії оксиду вуглецю визначається за формулою:    

      

 

 
 

    (1 – q4/100) ,        

де                      

 
 

  - узагальнений показник емісії СО при відсутності         
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механічного недопалу, г/Гдж 

 

 

 
 

  = 195 г/ГДж (згідно табл. Д.19 );         

q4 – втрати тепла палива через механічний недопал, % . 

 (q4=2% згідно табл.Д4) 

  

 

 
 

 195 х (1 – 2/100) = 191,1 г/Гдж          

Валовий викид оксиду вуглецю розраховується за формулою 1:  

  

 

 
 

       76,9 = 0,181 т/рік    

             0,251 г/сек    

 Викиди твердих речовин            

Специфічний показник емісії речовини у вигляді суспендованих   

твердих частинок розраховується за формулою: 

   

 

 
 

                  

                      

де kтв – показник емісії твердих частинок, г/ГДж; 

Аr – масовий вміст золи в паливі на робочу масу, 0,7 % (згідно додатку Г.6); 

Значення параметру авин /(100-Гвин) для малих котлів згідно таблиці Д.2 дорів-нює 0,0050; 

  
 

    

      

      

Валовий викид твердих речовин розраховується за формулою 1: 

    

 

 
 

      76,9 = 0,26915 т/рік   

              0,3738 г/сек   
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 Викиди діоксиду вуглецю СО2           

Показник емісії діоксиду вуглецю СО2 розраховується за формулою: 

      

 

 
 

               

kс – показник емісії вуглецю палива, г/ГДж (kс = 28130 за даними 

таблиці Д.20-б); 

    

 

 
 

                 

Валовий викид СО2 розраховується за формулою 1: 

   

 

 
 

       76,9 = 96,97 т/рік   

              134,67 г/сек   

 Викиди метану СН4              

Узагальнений показник емісії метану kCH4 =5,0 таблиця Д.22-а для 

 відходів деревини. 

Валовий викид метану розраховується за формулою 1: 

    

 

 
 

     76,9 = 0,004729 т/рік   

             0,006569 г/сек   

 Викиди НМЛОС               

Узагальнений показник емісії неметанованих леткіх органічних  

сполук (НМЛОС)  kНМЛОС =45,0 таблиця Д.23 для відходів  

деревини. 

Валовий викид НМЛОС розраховується за формулою 1: 

    

 

 
 

      76,9 = 0,04256 т/рік  

              0,05912 г/сек  
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Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 

В процесі провадження планованої діяльності очікується утворення видів 

відходів. 

Визначення видів та кількості відходів проведені з використанням: 

- норм експлуатаційного пробігу автомобільних шин вітчизняного та 

держав СНД виробництва, затверджених наказом Мінтрансу України від 

08.12.1997 р. № 420; 

- правил нагляду та підтримання в робочому стані стартерних свинцево-

кислотних акумуляторних батарей НД 7214 У 95120-157-97, затверджених 

наказом Мінтрансу України від 8 грудня 1997 р. № 417; 

- рекомендованих норм накопичення твердого побутового сміття для 

населених пунктів України КТМ 207 Україна 012-95; 

- нормативних коефіцієнтів для підприємств будівельної індустрії за 

регламентом їх роботи; 

- питомих показників утворення відходів. 
 

Відходи, що утворюються від діяльності підприємства 

Найменування 

відходу 

Місце тимчасового 

розміщення відходу 

на підприємстві, або 

місце збору з метою 

подальшої передачі 

Характеристика відходів 

Відходи комунальні 

(міські) змішані, у 

тому числі сміття з 

урн 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері 

Відходи споживання:  
Середньорічний морфологічний склад змету, з 
території підприємств, установ, організацій 
представлений по масі наступними основними 
компонентами:  
-пісок кварцовий – 8-9мас.  %; -залишки побутового 
сміття (папір, скло, вироби з полімерних матеріалів) 
– 82 – 88мас %; - харчові залишки – 6-9мас.%; 

Шини, зіпсовані 

перед початком 

експлуатації, 

відпрацьовані, 

пошкоджені чи 

забруднені під час 

експлуатації 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику 

Відходи споживання: утворюються після 

закінчення терміну придатності і / або достроковий 

вихід з ладу при технічному обслуговуванні та 

ремонті автомобілів. 

Відход відповідає вимогам ГОСТ 8407 89 

«Сировина вторинна гумове. Покришки і камери 

шин » 

Вихідний матеріал (виріб): шини пневматичні для 

легкових автомобілів, причепів до них, легких 

вантажних автомобілів і автобусів особливо малої 

місткості ГОСТ 4754-97, шини пневматичні для 

вантажних автомобілів, причепів до них, автобусів і 

тролейбусів ГОСТ 5513-97. 
Фізичний, агрегатний стан: твердий 

Морфологічний склад відходу: 

- каучук синтетичний вулканізований  - 71 – 

75мас.%,  

-корд металевий  - 11 – 18мас.%; 

-тканина армувальна – 11 – 12мас.%. 
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Масла та мастила 

моторні, 

трансмісійні 

хлоровані зіпсовані 

або відпрацьовані 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в бочках 

Відход споживання: є горючою в'язкою рідиною з 
температурою спалаху 165-2100С. 
Відход відповідає вимогам ГОСТ 21046-86 
«Нафтопродукти відпрацьовані». 
Вхідний матеріал (виріб) процесу: масла моторні 
для дизельних двигунів ГОСТ 12337-84, масла 
моторні універсальні і для автомобільних 
карбюраторних двигунів ГОСТ 10541-78, масла 
гідравлічні ГОСТ 17479.3-85. 
Фізичний, агрегатний стан: рідина 
Морфологічний склад відходу:  
-суміш нафтопродуктів технічних -96мас%; -
сторонні включення (ворс, пісок) – 2-4мас%; - вода 
– 1-3мас%. 

Батареї чи 

акумулятори інші 

пошкоджені чи 

відпрацьовані 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері 

Відход споживання: не придатні для подальшого 

використання, не розібрані акумулятори, 

утворюються в результаті заміни після закінчення 

терміну придатності і / або достроковий вихід з ладу 

при технічному обслуговуванні. 

Вихідний матеріал (виріб): батареї акумуляторні 

для автотранспортної техніки ГОСТ 959-2002. 

Фізичний, агрегатний стан: нерозібране 

устаткування 

Морфологічний склад відходу: корпуси 

пластикові – 12 – 15 мас.%; елементи- 60 - 70 

мас.%; залишки кислот мінеральних – до 15 мас.%. 

(склад визначений за проектним рішенням) 

Лампи 

люмінесцентні та 

відходи, які містять 

ртуть, інші 

зіпсовані або 

відпрацьовані 

Герметичний 

металевий контейнер 

в окремому 

закритому 

складському 

приміщенні 

Відход споживання: не придатні для використання 

ртутні лампи, утворюються в результаті заміни 

ртутних ламп після закінчення терміну придатності 

і / або достроковий вихід з ладу при технічному 

обслуговуванні електрообладнання 

Вхідний матеріал (виріб) процесу: лампи 

люмінесцентні трубчаті для загального 

користування ГОСТ 6825-9 

Фізичний, агрегатний стан: не розібране 

устаткування 

Морфологічний склад відходу: скло спеціальне 

для освітлювальних приладів - 80% мас, люмінофор 

- 3% мас, елементи електричні контактні з 

алюмінієвого сплаву – 17% мас, ртуть металева – 

0,025-0,12 г/одиницю (склад визначений за 

проектним рішенням) 

Брухт чорних 

металів дрібний, 

інший 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері 
 

Відход споживання: не придатні для використання 

деталі  

Вхідний матеріал (виріб) процесу: механічні 

деталі  з чорного металу 

Фізичний, агрегатний стан: твердий 

Морфологічний склад відходу: чорний метал 

Брухт кольорових 

металів дрібний, 

інший 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері 
 

Відход споживання: не придатні для використання 

деталі  

Вхідний матеріал (виріб) процесу: механічні 

деталі  з кольорових металів (мідь, алюміній тощо) 

Фізичний, агрегатний стан: твердий 

Морфологічний склад відходу: кольорові метали 
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Ґрунти, 

забруднені 

нафтопродуктами, 

хімічними та 

біоречовинами, 

що підлягають 

збиранню, 

обробленню та 

видаленню 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері. 

Передача 

відповідно до 

укладених 

договорів 

Відход споживання: грунти, забруднені 
нафтопродуктами та хімічними речовинами 
Вхідний матеріал (виріб) процесу: масла моторні 
для дизельних двигунів; масла моторні універсальні 
і для автомобільних карбюраторних двигунів; масла 
гідравлічні; грунт. 
Фізичний, агрегатний стан: твердий 
Морфологічний склад відходу: суміш грунтів та 
нафтопродуктів технічних; сторонні включення 
(пісок; тирса тощо). 

Тирса деревинна 

На спеціально 

підготовленому 

майданчику в 

контейнері 

Передача 

відповідно до 

укладених 

договорів 

Відход споживання: тирса хвойних та листяних 
порід дерев 
Вхідний матеріал (виріб) процесу: тирса 
Фізичний, агрегатний стан: твердий 
Морфологічний склад відходу: тирса хвойних та 
листяних порід дерев 

 

Очікуваний показник загального утворення відходів від 50 до 1000 

умовних одиниць, тому ДП «Тетерівський лісгосп» заповнює та подає 

декларацію про відходи. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 

1999 року № 2034 під час провадження планованої діяльності буде проведено 

інвентаризацію відходів з підготовкою Звіту з інвентаризації відходів (який 

включає: виявлення відходів, що утворюються на підприємстві, та Положення 

про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх 

утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 року № 1120, 

розрахунок показника загального утворення відходів, аналіз складу і 

властивостей відходів, розрахунок нормативно-допустимих обсягів утворення 

відходів, визначення оптимальних шляхів поводження з відходами).  

Згідно із Законом України «Про відходи» від 5 березня 1998 року  

№ 187/98-ВР (далі - ЗУ «Про відходи») декларація про відходи - документ, який 

подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, 

діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник 

загального утворення відходів в межах від 50 до 1000. 

Критерієм, за яким визначається необхідність подання декларації про 

відходи, є показник загального утворення відходів, який розраховується за 

формулою: 

Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, 

де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки 

відповідно, утворених за попередній рік. 

Тобто, для розрахунку показника загального утворення відходів, ДП 

«Тетерівське лісове господарство» використовує інформацію про утворення 

відходів за рік, що минув. Ця інформація міститься в актах здачі відходів на 
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утилізацію чи видалення, формі первинного обліку відходів № 1-ВТ «Облік 

відходів та пакувальних матеріалів і тари», звіті статистичного спостереження № 

1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами» тощо. 

Підрахунок обсягів утворення відходів проводиться за класами небезпеки 

відходів (для кожного класу небезпеки окремо). 

Копія декларації про відходи міститься у Додатку № 9. 

Зберігання відходів здійснюється у відповідності з санітарними нормами 

та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження планованої 

діяльності передаються відповідно до укладених договорів та вимог екологічної 

безпеки спеціалізованим організаціям. 

Копії договорів про передачу відходів наведені у Додатку № 10. 
 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних скидів та забруднення води 
Основним видом можливого впливу на водні об’єкти є забруднення 

водотоків відходами виробництва, поверхневими стічними водами з 

автомобільних доріг, а також порушення гідрологічного режиму. 

Внаслідок лісозаготівельних робіт можлива зміна системи рівня ґрунтових 

вод в поверхневих шарах ґрунту, що в свою чергу може викликати  підвищення 

рівня ґрунтових вод і перезволоження  та заболочення прилеглої території. 

Другим наслідком  підвищення рівня ґрунтових вод є зміни в біоценозі (склад 

флори і фауни). Територія Лісгоспу представлена розвиненою гідрологічною 

системою. При лісозаготівельних роботах негативний вплив на водні ресурси 

зведено до мінімуму внаслідок дії чинного законодавства щодо заборони 

проведення рубок головного користування поблизу водних об’єктів. З метою 

недопущення забруднення, замулення і виснаження водних об’єктів, а також 

збереження ареалів рослинного і тваринного світу, на територіях, прилеглих до 

цих водних об’єктів, виділені особливо захисні лісові ділянки. Рубки головного 

користування на даних ділянках заборонені. 

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, 

наводиться в таблиці. В гідрологічному відношенні територія розміщена на 

межиріччі р. Здвиж та р. Тетерів. Північно-західна частина має найнижчі 

позначки і тому вона більш зволожена. Переважно туди спрямовується стік. З 

цього ж боку впритул до ділянки знаходиться водойма, яка постійно заповнена 

водою.  

Характеристика рік та водоймищ 

Найменування рік та 

водоймищ 

Куди впадає 

ріка 

Загальна 

протяжність, 

км; 

площа 

водоймищ, га 

Ширина лісових смуг вздовж 

берегів річок, навколо озер, 

водоймищ 

згідно нормативів 

р. Тетерів р. Дніпро 385 500 

р. Здвиж р. Тетерів 145 400 

р. Таль р. Тетерів 51 300 

р. Кодра р. Тетерів 23 150 

р. Сильня р. Кодру 11 150 

р. Мирча р. Таль 12 150 
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р. Пісківка р. Тетерів 20 150 

р. Требухівка р. Кодру 12 150 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 

«Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режиму ведення господарської діяльності в них» ліси мають значну 

водоохоронну функцію, межі водоохоронних зон у них не встановлюються. 

Під водоохоронно-захисною роллю лісу розуміють весь комплекс його 

впливу на ланки вологообміну, водні ресурси, режим стоку води та захист ґрунту 

від ерозії. Її основною складовою є гідрологічна роль, яка формується в 

результаті регулювання вологи системою „насадження – ґрунт” 

(водорегулювальні властивості), позитивними наслідками якої є збільшення 

ресурсів ґрунтових вод (водоохоронна роль) та зменшення схилового стоку води 

і рівномірна віддача вологи у руслову мережу (стокорегулювальне значення). З 

водо- і стокорегулювальними ролями лісу тісно пов’язані його ґрунтозахисні 

властивості. Основна суть водоохоронно-захисних функцій лісу полягає в 

запобіганні виникнення схилового стоку води та ерозійно-селевих явищ, 

регулюванні паводків і примноженні ресурсів ґрунтового живлення рік.  

Гідрологічні функції лісу суттєво залежать від складу і віку деревостанів, 

ґрунтово-кліматичних і геолого-геоморфологічних умов, лісистості водозборів 

та інших факторів. 

Суттєвого впливу на водні об'єкти під час провадження планованої 

діяльності не очікується, так як лісові ділянки (смуги лісів) ДП «Тетерівське 

лісове господарство» уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших 

водних об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно 

з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 

травня 2007 року № 733 та віднесені до категорії захисних лісів. 
 

Нормативи виділення лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів 

Ширина лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів річок у рівнинній 

частині:  

Довжина річки, кілометрів Ширина лісової ділянки (смуги лісів), 

метрів 

50 і менше 150 

51-100 300 

101-300 400 

301-500 500 

501-1000 750 
 

На беззаплавних річках або ділянках річок, що не мають чітко вираженої 

заплави, ширина лісових ділянок (смуг лісів) визначається за нормативами від 

урізу води (у меженний період), а якщо русло річки розчленоване на протоки - 

від берега зовнішньої протоки. У разі коли русло річки розділене на протоки, що 
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охоплюють високо підняті міжріччя шириною понад 1 кілометр, ширина лісових 

ділянок (смуг лісів) на берегах кожної протоки визначається так само, як і для 

решти частини русла такої річки. Уздовж річок з чітко вираженою заплавою 

ширина лісових ділянок (смуг лісів) збільшується на ширину безлісної заплави.  

Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів у верхів'ї річки виділяються 

радіусом, що дорівнює ширині смуги, яка визначається уздовж берегів такої 

річки.  

Ширина лісових ділянок (смуг лісів) навколо озер та водоймищ 

визначається від урізу води, що відповідає нормальному підпертому рівню 

водойми і дорівнює ширині виділених смуг уздовж річок, які впадають до них 

або витікають з них.  

Якщо до озера чи водоймища впадають або витікають з них кілька річок, 

ширина лісових ділянок (смуг лісів) встановлюється така сама, як у річки, що має 

найбільшу ширину.  

У районах, які зазнають впливу ерозійних процесів, уздовж річок, що 

мають велике значення для розвитку рибного господарства, збереження та 

захисту нерестовищ цінних видів риб, ширина лісових ділянок (смуг лісів) 

встановлюється з урахуванням результатів спеціальних обстежень.  

Лісові ділянки (смуги лісів) виділяються уздовж річок завдовжки 10 і 

більше кілометрів у гірських умовах, 25 і більше кілометрів у рівнинних умовах, 

а також навколо озер та водоймищ, що мають площу 100 і більше гектарів.  

Уздовж берегів річок завдовжки менш як 10 і 25 кілометрів, а також 

навколо озер і водоймищ площею від 5 до 99 гектарів виділяються берегозахисні 

лісові ділянки (смуги лісів), ширина яких визначається згідно з нормативами 

виділення особливо захисних лісових ділянок. 

Захисні ліси виконують функцію захисту навколишнього природного 

середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та 

антропогенних факторів. 

 

Перелік річок, уздовж  яких  виділені,охоронні зони, де рубки головного 

користування (РГК) не проводяться. (Згідно «Порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД)», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2007р. №733.) 

Назва річки  Довжина 

річки, км, 

Ширина захисної смуги, 

м 

в тому числі 

ОЗЛД, м 

 

Примітка 

р. Тетерів 385 500 200  

Здвиж 145 400 150  

Таль 51 300 150  

Пісківка 20 Менше 25 км - категорія 

лісів не виділяється, а 

виділяються ОЗЛД 

150  

Кодра 23  150  

Требухівка 12  150  

Сильня 11  150  

Мирча 12  150  
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Загальна площа вод на території земель лісового господарства незначна  і 

становить 21,5 га. Площа боліт – 773,2 га. 

Рубки головного користування, особливо суцільні, погіршують 

водоохоронно-захисну роль лісових масивів. 

У відповідності до вимог наказу Державного комітету лісового 

господарства України від 23.12.2009 № 364 «Про затвердження Правил рубок 

головного користування» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 

січня 2010 року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство» в разі 

проведення у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів 

річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів рубок буде призначати 

лише вузьколісосічні рубки. 

Окрім того, під час провадження планованої діяльності буде заборонено 

прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від 

постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них. 

На постійній основі буде проводитись очищення русел водотоків від 

порубкових решток. 

Природний потенціал самоочищення поверхневих вод території 

планованої діяльності характеризується як високий (від 0,5 до 2,0) та дуже 

високий (більше 2,0).  

Карта-схема стійкості поверхневих вод додається. 
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Для забезпечення виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб 

робітників під час провадження планованої діяльності буде використовуватись 

привізна вода з артезіанської свердловини, що розташована за адресою  

вул. Філіпова, буд. 36, смт Пісківка, Бородянський район, Київська область, 

(струм. Пісківка, басейн р. Тетерів, район басейну р. Дніпро). 

Дозвіл на спеціальне водокористування від 27.07.2018 р. № 431/КВ/49д-18, 

терміном до 27.07.2021 р. виданий Державним агентством водних ресурсів 

України наведений у Додатку № 11. 

Басейнове управління водних ресурсів України середнього Дніпра 

зазначає, що на території планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове 

господарство» протікають малі річки Кодра, Требухівка, Пісківка, Таль та 

розташовано декілька ставків площею менше 3 га, а також із заходу проходить 

середня річка Тетерів, на сході території розташовані водно-болотні угіддя в 

Іванківському та Бородянському районах Київської області. 

Згідно ст. 60 Земельного кодексу Україниприбережні захисні смуги 

встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у 

межений період) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею 

менше як 3 гектара – шириною 25 метрів, для середніх річок, водосховищ на них, 

водойм, а також ставків площею понад 3 гектара – шириною 50 метрів. При 

крутизні схилів більше трьох градусів мінімальна ширина прибережної захисної 

смуги подвоюється. Прибережні захисні смуги встановлюються на всіх 

категоріях земель. 

Відповідно ст. 61 Земельного кодексу України у прибережних захисних 

смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 

а) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), 

а також садівництво та городництво; 

б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 

в) влаштування літніх таборів для худоби; 

г) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного 

призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, 

гаражів та стоянок автомобілів; 

ґ) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих 

відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; 

д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки. 

 Копія листа Басейнового управління водних ресурсів України середнього 

Дніпра наводиться у Додатку № 25. 

Враховуючи зазначене та при дотриманні вимог чинного 

природоохоронного законодавства під час провадження планованої діяльності 

вплив планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове господарство» на водні 

ресурси можливо охарактеризувати як допустимий. 

 

Оцінка забруднення ґрунту  

Територія планованої діяльності ДП «Тетерівський лісгосп» розташована 

на південній околиці поліської зони, що зумовило якість її ґрунтового покриву. 

На водно-льодовикових та алювіальних, в меншій мірі на лесовидних відкладах 
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сформувались типові поліські ґрунти. Відповідно до даних проекту організації 

та розвитку ДП «Тетерівське лісове господарство» має основні типи і види 

ґрунтів ґрунтів (%): дерново-підзолисті (76%), болотні (4%), дернові (20%). 

Дерново-підзолисті ґрунти формуються на породах легкого механічного складу. 

Значні ерозійні процеси на території лісгоспу не спостерігаються. 

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих - 82,0 

%. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 4,2% площі 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 758,4 га. 

На лісосіках суцільних рубок вже в перший рік після рубки можуть різко 

змінюватись фізичні властивості ґрунту. На волоках глибиною 10 см порівняно 

з ґрунтом непошкоджених ділянок у 3-6 разів може знижуватись 

водопроникність. 

Стан поверхні ґрунту на суцільних лісосіках, як правило, значно гірший, 

ніж при поступових рубках, і погіршується в результаті нераціональних способів 

трелювання деревини. 

Враховуючи зазначене та з метою запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на ґрунти будуть 

проводитись наступні заходи: 

- під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, машини і 

механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; 

- у разі застосування канатних установок прокладання трас буде 

здійснюватися під кутом 10-20 градусів до основного напрямку схилу з метою 

запобігання появі і розвитку ерозійних процесів; 

- у разі загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних 

лісових машин укладаються порубковими рештками; 

- до порубкових решток належать сучки, гілля, верхівки дерев, інші 

відходи, не віднесені до ліквіду з крони; 

- після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, 

придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснюють 

протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, 

водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), а також проводять 

очищення русел водотоків від порубкових решток, ремонтують пошкоджені 

під'їзні дороги; 

- земляні вали і водовідводи на волоках розміщуються через 40 метрів. 

З метою створення сприятливих умов для запобігання ерозії ґрунту будуть 

проводитись заходи з очищення місць рубок. 

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону земель», / 

ДП «Тетерівське лісове господарство»: 

проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність способами, 

які не завдаватимуть шкідливого впливу на стан земель; 

сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, обстежувальних, 

розвідувальних робіт за станом земель; 

своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних 

ділянок; 
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забезпечуватиме додержання встановленого законодавством України 

режиму використання земель, що підлягають особливій охороні; 

забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням 

та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну ділянку; 

забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, 

засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, 

підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;  

уживати заходів щодо запобігання негативному і еколого небезпечному 

впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу; 

з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення 

та ліквідації наслідків негативних процесів буд вестись моніторинг ґрунтів.  

У разі виконання вищезазначених заходів та дотримання вимог чинного 

природоохоронного законодавства під час провадження планованої діяльності 

очікуваний вплив планованої діяльності на ґрунти можливо вважати як 

допустимий. 

Стійкість ґрунтів до забруднення відходами промислових підприємств, 

тваринницьких комплексів, ферм, мінеральними й органічними добривами, 

пестицидами (%) наведена на карто-схемі. Грунти на території планованої 

діяльності характеризуються як дуже слабостійкі (менше 40,0) і слабостійкі (від 

40,0 до 50,0). 



69 

 

 



70 

 

Для захисту лісових земель і ґрунтів від пошкодження технікою ДП 

«Тетерівський лісгсоп» передбачає:  

- оптимізацію кількості волоків і навантажувальних майданчиків (площа 

волоків і навантажувальних площадок не повинна перевищувати 15% площі 

лісосіки); 

- трелювання лісопродукції тракторами з низьким тиском на ґрунт; 

- ділянки з сирими і мокрими ґрунтами  планується розробляти в 

зимовий морозний період; 

- призупиняти лісозаготівлі при сильному перезволоженні ґрунту; 

- трелювання і вивезення деревини проводити транспортними засобами 

з навісним обладнанням в піднятому стані по волоках і існуючих дорогах, не 

допускаючи здирання лісової підстілки та пошкодження ґрунту; 

- впроваджена технологія навантаження і вивезення деревини на базі 

автомобілів з гідроманіпуляторами; 

- заправка транспортних засобів, ремонт та техобслуговування повинні 

проводитись в гаражі. 

При проведенні рубок головного користування та суцільних санітарних 

рубок при певних операціях технологічного процесу виникає ризик 

ущільнення грунту транспортними засобами. 

В зв’язку з застосуванням колісної техніки, вага якої не перевищує 10 

тон, ризик  ущільнення грунту вважається незначним. 

Можливе незначне забруднення грунту паливно-мастильними 

матеріалами (ПММ). Для унеможливлення цього вимагається щоб ПММ 

зберігались у спеціальних ящиках, заправка бензопил відбувалась у 

спеціально обладнаних місцях на покритті, яке унеможливлює проникнення 

через нього ПММ у грунт. Техніка, що працює у лісі, не повинна мати 

протікань масла та пального. Якщо таке протікання трапляється, його слід 

зібрати за допомогою абсорбенту (тирса), мішок з якою має бути на кожній 

одиниці техніки, яка працює в лісі. Використаний абсорбент збирається і 

вивозиться з лісової території  та утилізується в екологічно безпечний спосіб. 

Під час проведення господарських робіт механізованим способом, 

можливе забруднення грунту та підґрунтя через потенційний витік і вилив 

паливно-мастильних матеріалів (ПММ) з обладнання чи транспортних засобів. 

Такий потенційний вплив на ґрунт буде локальним і незначним. 
 

Оцінка впливу на геологічне середовище та ландшафт 

В геоморфологічному відношенні територія діяльності підприємства 

належить до льодовикової акумулятивної рівнини та належить Дніпровсько-

Донецькій западини. 

Район Дніпровсько-Донецької западини даної території 

характеризується глибоким заляганням докембрійського кристалічного 

фундаменту на якому залягають осадкові відкладення юрської, крейдової, 

палеогенової     системи. 

У геоморфологічному відношенні територія розташування лісгоспу 

належить морено - зандровій рівнині Київського Полісся. 
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Київське Полісся це акумулятивна низовина, топографічна поверхня 

якої нахилена на північний схід. Абсолютні висоти Київського Полісся від 

110м до 180м. Водно-льодовикові та морено - зандрові низовини Київського 

Полісся розчленовуються широкими, не глибоко врізаними терасовими  

річковими долинами р. Ірпінь, р. Здвиж та їх притоками. Значні площі цих 

долин заболочені. Надпойменні тераси складені пісками, в результаті 

розвіювання яких, виникли еолові форми рельєфу. Долина р. Ірпінь в межах 

Дніпровсько-Донецької западини проходить по верхньо- палеогеновим 

відкладенням, заглиблюючись до верху Київського ярусу. 

Четвертинні відкладення представлені моренним, водно-льодовиковим, 

алювіально-флювіогляціальним комплексами. Літологічно вони представлені 

суглинками, валунами, супісками, глинами і пісками. Підстилають ці 

комплекси палеоген-неогеновим і піщано-глинистими породами. 

Негативних ендогенних і екзогенних процесів, явищ геологічного і 

геотехнічного походження не спостерігається. 

Сейсмічність району робіт згідно ДБН 1.1-12.2006 дорівнює 5 балів за 

шкалою MSK-64 (мапа  ОСР-2004 А). 

В процесі реалізації планованої діяльності на локальній території будуть 

відбуватись незначні фізичні впливи на геологічне середовище. 

Даний вплив може спостерігатись наприклад в процесі корчування пнів 

на лісосіках. 

В геоструктурному відношенні територія району розташована в межах 

Українського кристалічного щита (УКЩ) і його північно-східного схилу, з чим 

пов'язана наявність нерудних корисних копалин, насамперед, природних 

будівельних матеріалів. 

Планована діяльність не передбачає зміни ландшафту території. На 

підставі комплексу передбачених заходів виключається вплив на основні 

елементи геологічної, структурно-технічної будови та зміни існуючих 

ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження. Не 

прогнозуються критичні зсувні та селеві явища.  

Крім того, ДП «Тетерівський лісгосп» буде дотримуватись вимог та 

положень визначених Європейською ландшафтною конвенцією та 

Всеєвропейською стратегією збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття. 
 

Оцінка за видами та кількістю очікуваного шумового та  

вібраційного забруднення 

Шумове забруднення – перевищення природного рівня шуму і 

ненормована зміна звукових характеристик на робочих місцях, у населених 

пунктах та інших місцях внаслідок роботи, промислових пристроїв, 

транспорту, поведінки людей тощо. 

Вібраційне забруднення – це перевищення природного рівня механічних 

коливань поверхонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або місця 

проживання чи відпочинку населення.  
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Оцінка впливу шуму 

З фізичної точки зору шум - хаотичні пружні коливання повітряного 

середовища різної частоти, сили, ритму. З гігієнічної точки зору шум - всякі 

звуки, що заважають людині працювати, відпочивати, спати, викликають 

негативну подразливу дію. Частота звуку чи шуму виражається в герцах (Гц) 

- кількості коливань за секунду та в октавах - діапазоні звуків, верхня межа 

якого в 2 рази більша нижньої (16-32 Гц; 100-200 Гц і т.д.). Людським вухом 

сприймаються частоти 16-20000 Гц, що вкладається в 10 октав. За частотою 

шум класифікується на: низькочастотний, середньочастотний, 

високочастотний; тональний (коли звучить одна частота) вузькополосний 

(звучать 1-3 октави), широкополосний (4-6 октав), "білий" (звучать всі 

частоти). Сила звуку залежить від амплітуди коливань повітря і виражається 

в одиницях енергії - в звуковому тиску і вимірюється в ньютонах на метр 

квадратний (Н/м² ). Людським вухом звуковий тиск сприймається в межах 2-

10-5 - 2-101,5 Н/м², охоплює біля 1 млн цих одиниць і унеможливлює їх 

використання для вимірювання сили шуму на практиці. 

А тому використовують рівень інтенсивності, чи сили звукового тиску 

-відношення сили даного звуку в Н/м2 (Р) до її порогового значення Ро, 

рівного 2-10-5 і виражають в децибелах (дБ) - десятій частині логарифма 

(показника ступеню) звукового тиску. Так, рівень верхнього (больового) 

порогу звукового тиску (L) складе: 

 
Звідси, при збільшенні рівня звукового тиску на 2 дБ звуковий тиск в 

Н/м² збільшується в 2 рази, на 3 дБ - 3 рази, на 7 дБ - 7 разів і т.д. Звуки різної 

частоти сприймаються вухом неоднаково: низькочастотні при одному і тому 

ж рівні звукового тиску більш тихі, а високочастотні більш гучні. Тому 

введена фізіологічна величина сприйняття звуків - гучність , одиницею 

вимірювання якої є фони (децибели гучності). Для переводу децибел в фони 

і навпаки користуються спеціальними графіками Робінсона і Датсона, 

приведеними у відповідних підручниках. 
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Для порівняння: якщо поріг гучності при 1000 Гц прийняти за 0 дБ то 

при 30 Гц він на 63 дБ вищий, а при 4000 Гц - на 10 дБ нижчий. Існує також 

часова класифікація шуму, згідно якої шум поділяється на : безперервний 

(постійний), переривчастий (ритмічний і аритмічний) та імпульсний 

(ударний). Згідно впливу на організм, звуки однієї й тієї ж гучності діють на 

організм неоднаково, у залежності від частоти: низькочастотні значно менш 

шкідливі, а високочастотні - більш шкідливі, ніж середньочастотні 

(стандартні, 1000 Гц). Так, нижній поріг шкідливої дії звуку при 1000 Гц 

складає 30 дБ, а при 60 Гц - 65 дБ, при 8000 Гц - 23 дБ. 

При нормуванні шуму використовують 2 методи: нормування щодо 

граничного спектру шуму (принцип нормування шуму на підставі граничних 

спектрів в октавних смугах частот) і нормування рівня звуку в децибелах за 

шкалою А – дБА (здійснюється інтегральна оцінка всього шуму, на відміну 

від спектральної). Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот 

та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях згідно ГОСТ 12.003-83 

представлені в таблиці: 
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Для оцінки впливу шуму проведені розрахунки еквівалентного рівня 

шуму від роботи техніки та обладнання. 

В процесі провадження планованої діяльності потенційними джерелами 

шуму безпосередньо у місці провадженні планованої діяльності є: 

автомобільний транспорт (КрАЗ  255 Б1 та КамАЗ 4310 на яких установлені 

гідроманіпулятори ЛВ 190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01,  

ПЛ – 70-04), трактори колісні (МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь») та двигуни 

внутрішнього згорання бензопил (Хускварна або Штиль).  

Всі вказані джерела впливу на довкілля являються неорганізованими та 

пересувними і будуть проявлятись лише в межах виробничої території 

Для прикладу, максимально можливий рівень шуму може бути при 

одночасній роботі техніки та обладнання, розташованих поряд під час 

проведення рубок головного користування на типовій лісовій ділянці 

орієнтовною площею 3 га, з наступними типовими рівнями шуму: 

 
Найменування машин Кількість Рівень 

шуму, 

дБА 

Бензопили «Штіль» або «Хускаварна» 5 100 

Трактор МТЗ 2 75 

Автомобіль КаМАЗ  1 90 

 
Сумація шумів різних рівнів шуму здійснюється за формулою: 

 



75 

 

 
 

Отже, на лісовій ділянці орієнтовною площею 3 га, при роботі бензопил 

«Штіль» або «Хускаварна» (5 од.), трактори МТЗ (2 од.), автомобіля КаМАЗ 

(з маніпулятором) (1 од.),  з відповідними рівнями шуму: 

 

Iсум = Іmax + L1 + L2 + ... Ln 

1. 100 – 100 = 0    L1=0 

2. 100 – 100 = 0    L2=0 

3. 100 – 100 = 0    L3=0 

4. 100 – 100 = 0    L4=0 

5. 100 – 100 = 0    L5=0 

6. 100 – 75 = 25    L6=0 

7. 100 – 75 = 25    L7=0 

8. 100 – 90 = 10    L8=0,4 

 

Iсум = 100 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0,4 = 100,4 дБА 

 

Сумарний максимальний рівень шуму Ісум, на лісовій ділянці 

орієнтовною площею 3 га при роботі техніки та обладнання для проведення 

рубок головного користування складе 100,4 дБА. 

Оскільки населені пункти знаходиться на значній відстані від ділянок 

рубок головного користування рівень шуму не перевищуватиме нормативні 

значення для населених пунктів. 

У відповідності з Санітарними правилами допустимий рівень шуму для 

житлової забудови складає 55 дБА вдень, та 45 дБА вночі. 

Заходи щодо запобігання інтенсивного шумоутворення та ізоляції 

джерела шуму здійснюються безпосередньо на об’єкті планової діяльності. 

Будуть застосовані наступні заходи боротьби є шумом та вібрацією: 

- всі механізми будуть утримуватися в справному стані. Їх шумові та 

вібраційні характеристики відповідатимуть технічним характеристикам; 

- постійний контакт з вібруючими поверхнями виключається; 

-  з метою профілактики шкідливого впливу вібрації працюючі будуть 

забезпечені засобами індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.). 

- згідно ДСН 3.3.6.039-99 буде проводитись комплекс лікувально 

профілактичних заходів, а саме, режим праці, вітамінізація; до роботи 

допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли попередній медичний 

огляд, мають відповідну кваліфікацію, склали технічний мінімум з правил 

охорони праці та ознайомлені з характером впливу вібрації та шуму на 



76 

 

організм. 

Шуми, які виникають під час  проведення лісогосподарських заходів є 

фактором неспокою під час появи потомства у тварин, тому в місцях 

гніздування птахів і проживання тварин та біля них  з 1 квітня по 15 червня 

створюються зони «сезону тиші», де в цей період заходи не проводяться. 

 

Оцінка впливу вібраційного забруднення  

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

08.04.2014 № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил 

«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу» шкідливими виробничими факторами є: вібрація (локальна, 

загальна). 

Гігієнічна оцінка постійної вібрації (загальної, локальної), що діє на 

працівника, здійснюється згідно з Державними санітарними нормами 

виробничої загальної та локальної вібрації, затвердженими постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року  

№ 39 (далі - ДСН 3.3.6.039-99), методом інтегральної оцінки за частотою 

параметра, що нормується. При цьому для оцінки умов праці вимірюють або 

розраховують скоригований рівень віброшвидкості або віброприскорення 

відповідно до додатка 9 до ДСН 3.3.6.039-99. Визначення класу та ступеня 

шкідливості здійснюється відповідно до додатка 4 до цієї Гігієнічної 

класифікації праці. 

Гігієнічна оцінка непостійної вібрації (загальної, локальної), що діє на 

працівників, проводиться згідно з ДСН 3.3.6.039-99 методом інтегральної 

оцінки за еквівалентним (за енергією) рівнем віброшвидкості 

(віброприскорення). При цьому для оцінки умов праці вимірюють або 

розраховують еквівалентний скоригований рівень у дБ відповідно до додатка 

10 до ДСН 3.3.6.039-99. 

При дії на працівника локальної вібрації в поєднанні з охолодженням 

рук (робота в умовах охолоджувального мікроклімату класу 3) клас 

шкідливості підвищується на один ступінь. 

Гігієнічна оцінка умов праці при дії на працівників імпульсної вібрації 

здійснюється залежно від величини вібраційного впливу на основі підрахунку 

кількості вібраційних імпульсів за зміну при піковому рівні віброприскорення 

від 120 до 160 дБ залежно від тривалості імпульсу відповідно до додатка 12 до 

ДСН 3.3.6.039-99. 

При комбінованій дії вібрації різних видів (локальна, загальна, 

імпульсна) загальна оцінка здійснюється за найвищим класом та ступенем 

шкідливості фактора. 

 

 

 

 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va039282-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va039282-99
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0472-14/print1517496889696469#n216
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/va039282-99
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Класи умов праці залежно від рівня шуму, вібрації, інфразвуку та 

ультразвуку на робочому місці 
Назва фактора, показника, одиниці 

виміру 

Класи умов праці 

допустимий шкідливий небезпечний 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

ШУМ: рівні звуку, до (включно) 

рівень звуку, дБА; еквівалентний 

рівень звуку, дБАекв. 

≤ГДР 85 95 105 115 >115 

рівень звукового тиску в будь-якій 

октавній смузі, дБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>135 

ІНФРАЗВУК: перевищення ГДР, до (включно) 

загальний рівень звукового тиску, 

дБ Лін;  

еквівалентний загальний рівень 

звукового тиску, дБ Лінекв. 

≤ГДР 5 10 15 20 >20 

УЛЬТРАЗВУК ПОВІТРЯНИЙ:  

рівні звукового тиску в октавних 

(1/3 октавних) смугах частот, дБ 

≤ГДР 10 20 30 40 >40 

УЛЬТРАЗВУК КОНТАКТНИЙ:  

логарифмічний рівень пікового 

значення віброшвидкості, дБ 

≤ГДР 5 10 15 20 >20 

ВІБРАЦІЯ ЛОКАЛЬНА:  

еквівалентний скоригований рівень 

віброшвидкості/віброприскорення, 

дБекв./разів 

перевищення ГДР, до (включно) 

≤ГДР 3/1,4 6/2 9/2,8 12/4 >12/4 

ВІБРАЦІЯ ЗАГАЛЬНА:  

еквівалентний скоригований рівень 

віброшвидкості/віброприскорення, 

дБекв./разів 

≤ГДР 6/2 12/4 18/6 24/8 >24/8 

ВІБРАЦІЯ ІМПУЛЬСНА: перевищення ГДР, до (включно) 

сумарна кількість імпульсів для 

пікового значення 

віброприскорення 

≤ГДР 1,3 2,0 3,2 5,0 >5 

пікове значення віброприскорення, 

дБ 

     >160 

 

Під час провадження планованої діяльності джерелами вібраційного 

забруднення та шкідливим виробничими факторами буде транспортна та 

транспортно-технологічна вібрація. 

Транспортна вібрація діє на людину на робочих місцях самохідних та 

причіпних машин, транспортних засобів під час руху по місцевості і дорогах. 

Транспортно-технологічна вібрація діє на людину на робочих місцях 

машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки по спеціально 

підготовленим поверхням промислових майданчиків. 

У відповідності до вимог Державних санітарних норм виробничої 

загальної та локальної вібрації (ДСН 3.3.6. 039-99) під час провадження 

планованої діяльності буде проводитись гігієнічна оцінка вібрації, яка діє на 

людину у виробничих умовах за допомогою таких методів:  
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- частотного (спектральною) аналізу її параметрів;  

- інтегральної оцінки по спектру частот параметрів, що всмоктуються;  

- дози вібрації. 

Джерелами вібрації робочих місць, що впливає на обслуговуючий 

персонал та довкілля, є: автомобільний транспорт (КрАЗ  255 Б1 та КамАЗ 

4310 на яких установлені гідроманіпулятори ЛВ 190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-

01, ПЛ – 70-04), трактори колісні (МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь») та двигуни 

внутрішнього згорання бензопил (Хускварна або Штиль).  

Вібрація в даних випадках класифікується як загальна, яка передається 

через опорні поверхні на тіло сидячої людини, і підрозділяється на категорії: 

1 категорія – транспортна вібрація, що діє на людину на робочому місці 

під час руху автомобілів та тракторів; 

2 категорія – транспортно-технологічна вібрація, що діє на людину на 

робочому місці автомобілів та тракторів; 

3 категорія – технологічна вібрація, що діє на робочому місці 

працівника, який працює з бензопилою. 

За часовими характеристиками вібрація робочих місць відноситься до 

непостійної, переривчастої, що утвориться під час роботи обладнання. 

Загальна вібрація розповсюджується на все тіло від вібрації поверхні, на 

якій знаходиться працюючий (підлога, сидіння, та ін.), та в першу чергу 

впливає на черевну порожнину і внутрішні органи. Це пояснюється низькою 

щільністю діафрагми, наповненістю легенів повітрям та рухливістю черевної 

стінки. 

Під впливом вібрації у ряді випадків може статися явище резонансу, 

коли амплітуда коливань окремих частин чи органів тіла збільшується у 

декілька разів у порівнянні з амплітудою вібрації того чи іншого зовнішнього 

джерела. Для сидячого резонансна частота знаходиться у межах 4 – 6 Гц, а для 

стоячого на вібруючій поверхні є два резонансні піка – на частотах 5 – 7 і 17 – 

25 Гц. Явища резонансу для тканин голови наступають в області 20 – 30 Гц (у 

цьому діапазоні частот амплітуда коливань голови може перевищувати 

амплітуду коливань плечей у 3 рази). 

Основними організаційно-технічними заходами з метою зниження 

рівнів вібрації на робочих місцях передбачається постійний контроль 

вібраційних характеристик при експлуатації обладнання з метою їх 

відповідності паспортним або нормованим, а також своєчасне проведення 

планового й попереджувального ремонту обладнання з обов’язковим 

післяремонтним контролем вібраційних характеристик. 

До роботи повинно допускатися тільки справне обладнання, що 

відповідає вимогам санітарних норм вібрації робочих місць. 

Для зменшення рівня вібрації працюючими у якості засобів 

індивідуального захисту передбачається використання: спеціального взуття на 

масивній гумовій підошві, рукавиць, вкладишів і прокладок, виготовлених з 

пружньодемпферуючих матеріалів. 

При виконанні зазначених вище заходів досягаються нормовані рівні 

виробничої вібрації. 
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Вібрація, яка виникає під час роботи автомобілів, тракторів та бензопил 

може передаватися через ґрунт на будівлі і споруди, розташовані в 

безпосередній близькості, однак, враховуючи обмежену відстань передачі 

коливань (не перевищує 10 м), а також відсутність будівель з постійним або 

тимчасовим перебуванням людей в зоні проведення робіт, рівень впливу не 

виконувався. 

Оцінка радіаційного забруднення та випромінення 

Радіоактивне забруднення – перевищення природного рівня вмісту 

радіоактивних речовин (радіонуклідів) у довкіллі. 

Радіаційне забруднення – перевищення рівня іонізуючого 

випромінювання над фоновим рівнем.  

Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України  

від 31.10.2005 № 573 "Про затвердження Державного гігієнічного нормативу 

«Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у 

деревині та продукції з деревини» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16 листопада 2005 року за № 1384/11664 уся деревина та продукція 

із деревини в ДП «Тетерівське лісове господарство» буде проходити 

радіаційний контроль і супроводжуватися протоколом радіаційного 

дослідження на  вміст у ній радіонуклідів штучного походження з 

рекомендаціями щодо можливості використання її за радіаційним фактором.  

 

Гігієнічний норматив питомої активності (137) Cs та (90)Sr у деревині та 

продукції з деревини  
------------------------------------------------------------------ 

|     Продукція лісового господарства      |   Норматив вмісту   | 

|                                          |   радіонуклідів,    | 

|                                          |             -1      | 

|                                          |      Бк x кг        | 

|                                          |---------------------| 

|                                          | (137)Cs  |  (90)Sr  | 

|----------------------------------------------------------------| 

|                  1. Лісоматеріали необроблені                  | 

|----------------------------------------------------------------| 

|1. Лісоматеріали круглі                   |          |          | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- пиловник неокорений                     |   1500   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- пиловник окорений                       |   1000   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- фансировина, сировина для виготовлення  |   1000   |    -     | 

|шпону                                     |          |          | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- будівельний ліс для промислового        |   1500   |    -     | 

|будівництва і тимчасових споруд           |          |          | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- баланси                                 |   1500   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- сировина для кріпильних робіт (стояки   |   3000   |    -     | 

|рудничні)                                 |          |          | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|2. Деревина дров'яна для технологічних    |   1500   |    -     | 
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|потреб                                    |          |          | 

|----------------------------------------------------------------| 

|                   2. Лісоматеріали оброблені                   | 

|----------------------------------------------------------------| 

|- пиломатеріали необрізні                 |   1000   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- пиломатеріали обрізні                   |   740    |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- брус                                    |   740    |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- паркет                                  |   740    |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- заготовки пиляні, в тому числі для      |   740    |    -     | 

|виробництва меблів                        |          |          | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- заготовки пиляні для європіддонів       |   1500   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- дошка тарна, брус тарний                |   1000   |    -     | 

|----------------------------------------------------------------| 

| 3. Продукція культурно-побутового і господарського призначення | 

|----------------------------------------------------------------| 

|- дрова паливні, паливні пучки            |   600    |    60    | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- штахетник                               |   1000   |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- сувенірна продукція                     |   740    |    -     | 

|------------------------------------------+----------+----------| 

|- продукція господарського і побутового   |   740    |    -     | 

|призначення (черенки, кухонні дошки тощо) |          |          | 

------------------------------------------------------------------ 

 

Визначення питомої активності радіонуклідів (137)Cs і (90)Sr в 

деревині і продукції з деревини буде проводиться згідно з відповідними 

методиками виконання вимірювань. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства ДП «Тетерівське 

лісове господарство» (Додаток № 3) зазначається, що із всієї площі лісгоспу - 

7912,5 га (22,2 %) знаходиться в зоні радіаційного забруднення. Найбільша її 

частина приходиться на ІІІ зону. Площа лісів, де заборонена господарська 

діяльність, складає 36,6 га (I зона).  

 

Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за зонами 

радіаційного забруднення 

Зона,  

підзона 

Щільність радіо- 

активного забруд-

нення, ki/km2 

Площа,  

га 
Лісництво Номери кварталів 

1 більше 15,1 36,6 Тетерівське 16,28 

3 а 1,1-2,0 753,4 -/- 
16,17,25,26,28,29,42,44,53-55, 

64-66 

3 а 1,1-2,0 1744,0 Кухарське 

3-6,17-19,21,22,30-37,39,43, 

46,47,50,51,54-56,60,67,70-72, 

77,82,87,88,94 
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3 а 1,1-2,0 2908,8 Блідчанське 

1-7,10,12-19,21-32,34-47,50, 

52,55-62,64-66,70,74,81,82, 

86,87 

3 б 2,1-5,0 50,0 Блідчанське 76 

3 а 1,1-2,0 456,3 Поташнянське 10,11,13,22,32,42,62,90 

3 а 1,1-2,0 1166,4 Мирчанське 11,19,20,25,31,32,41-43,59-69 

3 а 1,1-2,0 372,0 Пісківське 
12-14,25,33,46-48,91-93,109, 

111 

3 а 1,1-2,0 317,0 Мигальське 2,23,24,36-38,75, 93,100,103 

3 б 2,1-5,0 29,0 Мигальське 35 

3 а 1,1-2,0 79,0 Кодрянське 69,142,144 

Разом по 

лісгоспу 
 7912,5   

В тому числі:     

1  36,6   

3 а  7796,9   

3 б  79,0   

 

Також в проекті організації та розвитку лісового господарства  

ДП «Тетерівське лісове господарство» вказано режим ведення господарства в 

радіаційно забруднений лісах. 
 

Режим ведення господарства в радіаційно забруднених лісах 

Види діяльності 

1 зона 2 зона 3 зона 

більше 

15,1 Кі/км2 

2а 2б 2в 3а 3б 

5,1-7 7,1-10 10,1-15 0-2 2,1-5 Кі/км2 

1. Відведення лісосік господарська 

діяльність 

заборонена 

+ +  + + 

2. Рубки головного 

    користування 
-//- +(7) +(7)  + + 

3. Рубки догляду: -//-      

а) освітлення  +(4,6,7,8)   + + 

б) прочищення  +(4,6,7,8)   + + 

в) проріджування  +(4,6,7) +(4,7)  + + 

г) прохідні рубки  - -  + + 

4. Вибіркові санітарні 

    рубки 
-//- +(5,7) +(5,7)  + + 

5. Підсочка сосни -//- + +  + + 

6. Лісовідновлення -//- + + + + + 

7. Заготівля березового 

    соку 
-//- +(1) +(1)  + + 

8. Заготівля хвойної 

    лапки 
-//-    + + 

9. Заготівля лікарських 

    рослин: 
-//-      

а) спориш, кропива 

    собача 
    +(1) +(1) 

б) фіалка, конвалія, 

    чебрець, цмін  
    +(1)  
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    піщаний 

в) чорниця (листя), зві- 

    робій, крушина, кора 

    дуба, пижмо 

    до 1 Кі/км2(1) 

10. Заготівля ягід: -//-      

а) журавлини, чорниці     +(1)  

б) малини     до 3 Кі/км2(1) 

в) калини, горобини  до 10 Кі/км2(1)  + + 

11. Заготівля грибів: -//-      

а) білий і підосичник     до 1 Кі/км2(1) 

б) опеньок справжній, 

    лисичка 
    до 2 Кі/км2(1) 

в) інші гриби  заготівля забороняється 
Примітки: 1 – проведення дозиметричного контролю продукції, сировини; 

      4 – проводиться в чистих насадженнях з повнотою 1.0, змішаних – 0,9-1,0; 

      5 – проводиться при наявності сухостою 20 м3/га і більше; 

      6 – проводиться при наявності механізмів лінійним способом; 

      7 – забороняється використання деревини на паливо і технологічну тріску; 

      8 – деревина і порубкові рештки спалюються у зимовий період і попіл закопується на глибину не менше 

як 50 см; 

      + – дозволяється 

Нелісові ділянки (сіножаті, рілля, пасовища) при 15,1 Кі/км2 і більше переводяться в категорію інших лісових 

ділянок, що не використовуються. 

 

Антропоекологічний ризик на території планованої діяльності за 

сумарною щільністю радіаційної забрудненості території (умовні одиниці) 

оцінюється як незначний (від 5,1×10-4 до 1×10-3) та підвищений (від 1,1×10-3 

до 5×10-3) (карта – схема додається нижче по тексту). 

В процесі провадження планованої діяльності не передбачається 

утворення джерел радіаційного забруднення та випромінення. 
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Оцінка впливу світлового забруднення 

Світлове забруднення - різновид фізичного забруднення, порушення 

інтенсивності і ритміки природної освітленості певної території в результаті дії 

штучних джерел світла, що викликають аномалії в житті рослин і тварин. 

Надмірне світловиділення супроводжується також додатковою емісією 

тепла. Світлове забруднення - це ефект, що створюється освітлювальними 

установками, які крім освітлення зон, для яких вони призначені, додатково 

освітлюють інші, прилеглі зони. 

Світлове забруднення впливає на усталену екосистему та має численні 

наслідки. 

Штучне освітлення навколишнього середовища впливає на цикл росту 

багатьох рослин. Поширені джерела білого світла зі значною питомою вагою 

блакитного світла у спектрі заважають орієнтації багатьох видів комах, які 

ведуть нічний спосіб життя, а також збивають зі шляху перелітних птахів. 

Збільшення періоду фотосинтезу, викликаного застосуванням штучного 

світла, веде до надприродного зростання рослин, зміщення фази цвітіння і 

частоти фотосинтезу. Штучне світло в нічний час повністю змінює середовище 

проживання всіх нічних істот і веде до загибелі птахів, земноводних, комах і 

ссавців. 

ДП «Тетерівське лісове господарство» передбачається провадження 

планованої діяльності пов'язаної з проведенням рубок головного користування 

та суцільних санітарних рубок лише в світлу пору доби. 

Враховуючи зазначене, світлове забруднення не передбачається. 
 

Оцінка впливу теплового забруднення 

Теплове забруднення - це один із видів фізичного забруднення 

навколишнього середовища, що являє собою довгострокове або періодичне 

збільшення температури вище звичайного рівня.  

Основним джерелом теплового забруднення під час провадження 

планованої діяльності пов'язаної з проведенням рубок головного користування 

буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється у 

багаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоранням палива від 

автомобілів, тракторів та бензопил. 

Основною складовою частиною палива є органічна речовина, яка 

складається з вуглецю, водню, кисню і азоту. Крім того, до складу палива, 

залежно від його природи, входить сірка, азот, оксиди і сульфіди деяких металів. 

Під час горіння палива відбувається окиснення сполук водню (гідрогену) і 

вуглецю (карбону) з виділенням енергії: 

 
С + О2 →> СО2ΔН= – 395 кДж/моль; Н2 + 1/2О2→ > Н2ΔОН= – 287 кДж/моль 

 

Органічні сполуки, у першу чергу вуглеводні, в разі 

високотемпературного окиснення утворюють альдегіди, карбонові кислоти, 

меркаптани. 

З метою зменшення та мінімізації впливу теплового забруднення  

ДП «Тетерівське лісове господарство» при експлуатації тракторів, автомобілів 

та бензопил буде використовувати пальне, що відповідає ДСТУ 4839:2007 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2


85 

 

«Бензини автомобільні підвищеної якості» та ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне 

підвищеної якості технічні умови». 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів та використанні 

якісного пального вплив теплового забруднення від згорання палива тракторів, 

автомобілів та бензопил можливо оцінити як допустимий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

2. Опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та/або 

технологічного характеру) планованої діяльності, основних причин 

обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків 

(додається у разі наявності ситуаційна карта-схема з нанесеними 

альтернативними варіантами) 
 

Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових ресурсів 

шляхом проведення суцільних та поступових рубок головного користування та 

суцільних санітарних рубок. 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 

діяльності буде: 

- розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України; 

- спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний 

квиток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства, 

власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог 

Лісового кодексу України; 

- матеріали лісовпорядкування, що затверджуються в установленому 

порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. відповідно до вимог Лісового кодексу 

України; 

- перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, що погоджується 

державним спеціалізованим лісозахисним підприємством та відповідним 

територіальним органом Держлісагентства ваідповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 «Про затвердження 

Санітарних правил в лісах України». 
 

Технічна альтернатива 1. 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП" дозволяє використовувати технологію розробки лісосік 

механізованим способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (або тракторів 

з трелювальними пристроями), яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних 

рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 

розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або тракторів 

з трелювальними пристроями) на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні 

роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 

форвардера (або трактора з трелювальними пристроями), та, залежно від складу 

і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які 

включають звалювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів 

встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу для 

форвардера (або трактора з трелювальними пристроями). Ланки лісорубів 
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виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по 

довжині сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною картою 

лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці у 

відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах лісосік 

чи невеликих запасах на них, форвардер (або трактор з трелювальними 

пристроями), буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.  

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із 

збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу форвардера або техніки 

для вивезення деревини, транспортування пакету до навантажувального 

майданчика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його 

холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини.  

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду  

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" на території 3-х районів Київської області, а 

саме: 

- Бородянський район – Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, 

Пісківське, Мигальське лісництва; 

- Іванківський район  – Кухарське, Блідчанське лісництва; 

- Макарівський район – Кодрянське лісництво. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1. 

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах 

лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду  

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структурних підрозділів (лісництв) – 

Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, Пісківське, Мигальське, Кухарське, 

Блідчанське, Кодрянське на основі матеріалів лісовпорядкування, які зокрема 

містять інвентаризацію лісового фонду з визначенням породного та вікового 

складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових 

ресурсів; матеріали виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою 

поліпшення якісного складу лісів; обчислення розрахункової лісосіки, обсягів 

використання інших видів лісових ресурсів; ландшафтні, ґрунтові, 

лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження лісових 

природних комплексів тощо. 
 

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання 

волоком (волочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки 

для перевезення деревини. 

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелювання, при якому 

долішній ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи 

окрема частина дерева прилягає до ґрунту всією довжиною. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 2 буде складатись із 

збору сортиментів на ділянках рубок, їх трелювання (волочіння) до складів 

зберігання деревини, укладання сортиментів у штабелі. 

Реалізація планованої діяльності за технічною альтернативою № 2 буде 

спричиняти ряд екологічних наслідків для довкілля. 

Головними наслідками впливу на водоохоронно-ґрунтозахисні властивості 

лісів і лісовідновлення є пошкодження поверхні ґрунту, дерев і підросту. 
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Особливо великої шкоди довкіллю реалізація планованої діяльності за 

технічною альтернативою № 2 може завдати під час прокладання й експлуатації 

лісотранспортних шляхів (доріг, трелювальних волоків) на значні відстані, а 

також прокладання волоків поперек схилів із зрізанням і переміщенням значних 

об'ємів ґрунту, що призводить до активізації ерозійних процесів і поверхневого 

змивання ґрунтових частинок під час дощів. 

Планована діяльність за технічною альтернативою № 2 спричинить ряд 

порушень: геомеханічних, гідродинамічних, аеродинамічних та 

біоморфологічних. 

Аеродинамічні порушення (вітрові коридори) виникнуть внаслідок 

розташування довгих лісосік уздовж напрямків панівних вітрів. 

Біоморфологічні (фіто-, зоо- і мікробоценотичні) порушення виникають, 

зазвичай, одночасно з геомеханічними і гідродинамічними порушеннями. 

Найпоширеніші форми фітоценотичних порушень: пошкодження, знищення та 

видові зміни рослинності. Контур цих порушень проявлятиметься досить чітко. 

Під дією контактного тиску зменшується пористість ґрунту, зростає 

щільність і змінюються інші параметри фізичного стану грунтів. 

Характерні форми порушень природних компонентів під час трелювання 

волоком (волочінням) деревини наведені на схемі нижче по тексту. 
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Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 2. 

В якості територіальної альтернативи розглядався варіант відмови від 

реалізації планованої діяльності. 

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства є визначеною, а 

кожний конкретний лісогосподарський захід запроектований для конкретної 

лісової ділянки відповідно до її фактичного стану державною лісовпорядною 

організацією за єдиною системою в порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері лісового господарства, відмова від реалізації планованої діяльності є 

недоцільною. 
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3. Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його 

ймовірної зміни без провадження планованої діяльності в межах того, 

наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на 

основі доступної екологічної інформації та наукових знань (додаються у разі 

наявності: довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих 

речовин, довідка з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики 

і коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосфері для визначеної місцевості). 
 

Для економічного потенціалу Київської області ліси мають надзвичайно 

важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку 

різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові 

ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. 

Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього 

середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню 

водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських 

культур. 

У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють 

собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь 

в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, 

виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці. 

Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем 

розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції і 

підлягають державній охороні. Усі ліси на території України становлять її 

лісовий фонд.                    

Загальна площа лісового фонду ДП «Тетерівський лісгосп» - 35 692,7 

гектарів, в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 32 168,3 гектарів 

(90,1%), із яких 24262,8 га (67,9%) штучно створені ліси (лісові культури).  

Не вкриті лісовою рослинністю землі – 2523,6 га (7%), це в основному не 

зімкнуті лісові культури 1 391,0га (3,8%), лісові шляхи та просіки – 581,3 га 

(1,6%), зруби -357 га (1,0%)і біогалявини - 88,9 га (0,2%). 

Таким чином загальна площа лісових земель в лісгоспі становить 34 691,9 

гектарів (97,1%). 

Нелісові землі – 1000,8 га (2,9%) представлені, в основному,  болотами -

758,4 га (2,1%), та трасами електромереж, газових ліній тощо – 203,8 га (0,5%). 

В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на 

категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, 

розташування та виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено 

поділ лісів на категорії лісів. 

Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2014 року,  площа лісових 

земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:      
 

№ 

п.п. 

Категорії лісів  Площа лісових ділянок в т.ч. вкриті лісовою 

рослинністю землі 

га % га % 

 Усього лісів:  34 691,9 100 32 168,3 100 

 із них можливих для експлуатації 26 368,3 67,3 26368,3 81,9 
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1 Ліси природоохоронного, наукового, 

історико-культурного призначення, у 

тому числі: 

730,9 2,1 715,6 2,2 

 - розташовані в межах природо-

заповідного фонду (заказники) 

726,6 2,2 711,3 2,2 

 -ліси наукового призначення 

(генетичний резерват) 

4,3 - 4,3 - 

2 Рекреаційно-оздоровчі ліси, у тому 

числі: 

1604,4 4,6 1512,1 4,7 

 -у межах населених пунктів, 10,2 - 10,2  

 -у лісах зелених зон навколо населених 

пунктів 

485,1 1,3 437,7 1,3 

 - поза межами лісів зелених зон 1109,1 3,1 1064,2 3,3 

 Усього рекреаційно-оздоровчих лісів 

можливих для експлуатації 

236,6 0,6 236,6 0,7 

3 Захисні ліси, у тому числі: 8829,3 25,1 8261,1 25,6 

 -що прилягають до смуг відведення 

залізниць та автомобільних доріг, 

державного значення 

1812,4 5,2 1700,3 5,2 

 - уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інші 

7016,4 20,2 6560,8 20,3 

 Усього захисних лісів можливих для 

експлуатації 

6596,7 19,0 6596,7 20,5 

4 Експлуатаційні ліси 23527,3 67,8 21679,5 67,3 

 Із них можливі для експлуатації 19535,0 56,3 19535,0 60,7 

 

Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає 

господарському значенню, природним та економічним умовам району 

розташування лісгоспу і не планується до перегляду. 

 

Розподіл загальних запасів деревостанів  

за панівними породами та групами віку. 
Порода Усього  Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3 

Молодняки Середньовікові 

      

Пристигаючі Стиглі і 

 перестійні 

Разом: 8964,52 991,31 3567, 71 3009,14 1396,36 

В т.ч. Сосна 8287,87 958,77 3283,56 2864,45 1181,09 

Модрина 0,45    0,45 

Ялина 7,61 0,32 0,61 2,11 4,57 

Дуб 241,22 10,17 121,08 61,41 2,09 

Ясен 0,41 0,01 0,4 - 2,23 

Граб 5,95 0,10 2,01 1,61 - 

Клен 0,17 0,09 0,06 0,01 - 

Акація біла 0,61 0,03 0,08 0,17 0,33 

Береза 213,68 14,26 103,17 33,82 62,43 

Осика 15,58 2,45 4,48 0,87 7,78 

Вільха 190,97 5,11 52,26 44,68 88,92 

Переважають по запасу соснові насадження (92,4 %), із яких 

середньовікові – 36,6 %, пристигаючі – 32,0 %. 

Для оцінки стану лісових ресурсів використовують такі показники, як: 

лісистість території та питомі запаси деревини на душу населення. 

Відсоток лісистості в зоні розташування ДП «Тетерівський лісгосп» 

(39,4%) вища від  Київської області (20,4%)  на 19 відсотків. 

Питомий загальний запас деревини в Бородянському районі (з 

урахуванням ДП «Клавдієвський лісгосп» та інших лісокористувачів) на душу 

населення становить близько 150 м3. 
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В геоморфологічному відношенні територія діяльності підприємства 

належить до льодовикової акумулятивної рівнини та належить Дніпровсько-

Донецькій западини. 

Район Дніпровсько-Донецької западини даної території характеризується 

глибоким заляганням докембрійського кристалічного фундаменту на якому 

залягають осадкові відкладення юрської, крейдової, палеогенової     системи. 

У геоморфологічному відношенні територія розташування лісгоспу 

належить морено - зандровій рівнині Київського Полісся. 

Київське Полісся це акумулятивна низовина, топографічна поверхня якої 

нахилена на північний схід. Абсолютні висоти Київського Полісся від 110м до 

180м. Водно-льодовикові та морено - зандрові низовини Київського Полісся 

розчленовуються широкими, не глибоко врізаними терасовими  річковими 

долинами р. Ірпінь, р. Здвиж та їх притоками. Значні площі цих долин 

заболочені. Надпойменні тераси складені пісками, в результаті розвіювання 

яких, виникли еолові форми рельєфу. Долина р. Ірпінь в межах Дніпровсько-

Донецької западини проходить по верхньо- палеогеновим відкладенням, 

заглиблюючись до верху Київського ярусу. 

Четвертинні відкладення представлені моренним, водно-льодовиковим, 

алювіально-флювіогляціальним комплексами. Літологічно вони представлені 

суглинками, валунами, супісками, глинами і пісками. Підстилають ці комплекси 

палеоген-неогеновим і піщано-глинистими породами. 

Негативних ендогенних і екзогенних процесів, явищ геологічного і 

геотехнічного походження не спостерігається. 

Сейсмічність району робіт згідно ДБН 1.1-12.2006 дорівнює 5 балів за 

шкалою MSK-64 (мапа  ОСР-2004 А). 

Клімат даного району помірно-континентальний, формується під впливом, 

головним чином, повітряних атлантичних мас. Характеризується клімат 

відносно м'якою зимою та теплим вологим літом. 

Не морозний період триває 160-170 днів у році. 

Середньорічна кількість опадів складає  745 мм. 

Вітровий режим території характеризується напрямком, що залежить від 

взаємного розташування областей високого і низького тисків, та швидкістю, що 

залежить від різниці атмосферного тиску взаємодіючих областей. 

На даній території в холодний період року встановлюється смуга високого 

тиску, сформована відрогами західного і східного антициклонів, вона обумовлює 

перевагу північно-західного і південно-східного напрямків вітру. Влітку 

збільшується повторюваність західних і північно-західних вітрів. Циклонічна 

діяльність особливо активно виявляється в зимовий період, при проходженні 

циклонів спостерігаються вітри різних напрямків. 

Середньорічна швидкість вітру складає 3-4 м/с, найбільша 

середньомісячна швидкість вітру приходиться на лютий, найменша - на серпень. 

Сильні вітри в даному районі спостерігаються в період активної 

циклонічної діяльності, найчастіше в холодний період року. Істотну роль у 

процесі посилення вітру грає рельєф місцевості та висотні відмітки. 

Імовірність вітру зі швидкістю 10 м/с та більш (у відсотках від загального 

числа випадків) за зимовий період (грудень-лютий)  складає 6,4 %. 
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Максимальна швидкість вітру, головним чином, складає 16-20 м/с, в 

окремі роки – досягає 24-28 м/с, пориви – до 30 м/с.  

Температура повітря: 

середньорічна 7,1˚С; 

максимальна    40˚ С; 

мінімальна мінус 35С; 

при ожеледі мінус 5С; 

найбільш холодної п'ятиденки мінус 22 С; 

Середній тиск повітря – 745 мм ртутного стовпа. 

Утворення ожеледі на території, що розглядається зв'язано з частим зсувом 

циклонів з півдня та південного заходу, що приносять змішані опади і відлиги. 

На розподіл ожеледі впливають місцеві умови: висота місцевості, пересіченість 

та форма рельєфу, лісистість, відкритість стосовно волого несучого потоку. 

Схильність району утворенням ожеледі характеризується повторюваністю, 

тривалістю та  максимальними розмірами відкладень. На даній території 

зустрічаються усі види атмосферного зледеніння, найбільш  часто паморозь. 

Середньорічне число випадків з ожеледицями складає від 15 до 20.  Тривалість 

наростання  утворень ожеледиці складає, у середньому, 5-7 годин.  

Режим опадів характеризується середніми багаторічними сумами опадів по 

місяцях та за рік. У річному ході місячних сум опадів максимум випадає на літні 

місяці, мінімум – у березні. В окремі роки, місячні суми опадів, у залежності від 

умов атмосферної циркуляції, можуть значно відхилятися від середніх 

багаторічних сум, перевищуючи їх у 2-3 рази. 

Середня кількість опадів за рік 745 мм. 

Сніговий покрив на даній території з'являється у третій декаді листопаду і 

сходить наприкінці березня. Середньорічне число днів зі сніговим покровом до 

95. Висота снігового покриву (середня з найбільших декадних висот), у зв'язку з 

частими відлигами, невелика і складає 15-25 см; найбільша – досягає 45 – 50 см. 

Невелика висота снігового покрову приводить до досить глибокого 

промерзання ґрунту. Середня глибина промерзання ґрунту 60-85 см,  

максимальна глибина промерзання – 155 см.  

Грози на даній території спостерігаються з квітня по вересень, рідко 

бувають в інші місяці року. Виникнення гроз, головним чином, зв'язано з 

проходженням холодних фронтів. Середньорічне число днів із грозою – 30 - 35, 

максимальне – до 50. 

Тривалість гроз  у середньому за рік – 65-85 годин і є випадки загоряння 

лісу від блискавки. 

У геологічній будові беруть участь породи четвертинного віку, які 

представлені суглинками, супісками та пісками флювіогляціального 

походження.  

Найбільш поширеними для території лісгоспу є дерново-підзолисті грунти, 

слабкої підзолистості та піщаного, глинисто – піщано - глеєватого і супіщаного 

механічного складу. 

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих 

( близько 80%). На долю ділянок з надмірним зволоженням припадає 4%. Болота 

займають 773 га. 
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Чітко вираженої ерозії землі на території земель лісогосподарського 

призначення не спостерігається. 

Ґрунтові води належать середньо четвертинним флювіогляціальним  і 

алювіальним відкладенням з глибиною залягання від 0,5 м до 10 м. За останні 2-

3 роки рівень грунтових вод значно понизився. 

З погляду охорони навколишнього середовища, господарська діяльність 

підприємства практично не має негативного впливу на режим і якість водних 

ресурсів. 

Гідрогеологічні умови території лісгоспу пов’язані з геологічною будовою, 

тектонікою та фізико – географічними факторами. 

В гідрологічному відношенні територія розміщена на межиріччі р. Здвиж 

та р. Тетерів. Північно-західна частина має найнижчі позначки і тому вона більш 

зволожена. Переважно туди спрямовується стік. З цього ж боку впритул до 

ділянки знаходиться водойма, яка постійно заповнена водою.  

Загальне зволоження території характеризують: середня  річна сума опадів, 

висота снігового покрову, глибина перемерзання ґрунтів. 

Перелік річок  приводяться в таблиці: 

Перелік річок, уздовж  яких  виділені,охоронні зони, де рубки головного 

користування (РГК) не проводяться. (Згідно «Порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД)», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2007р. №733.) 
Назва річки Довжина 

річки, км, 

Ширина захисної 

смуги, м 

в тому числі 

ОЗЛД, м 

 

Примітка 

р. Тетерів 385 500 200  

Здвиж 145 400 150  

Таль 51 300 150  

Пісківка 20 Менше 25 км - 

категорія лісів не 

виділяється, а 

виділяються ОЗЛД 

150  

Кодра 23  150  

Требухівка 12  150  

Сильня 11  150  

Мирча 12  150  

 

Загальна площа вод на території земель Лісгоспу незначна  і становить 21,5 

га. Площа боліт – 773,2 га. 

ПЕРЕЛІК ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ по ДП «ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» 
Назва 

об’єкту 

Площа, 

га 

Дата 

створення 

Місце 

знаходження 

район, 

держлісгосп, 

лісництво, 

квартал 

Коротка 

характеристика 

Лісові 

підприємства 

у віданні яких 

знаходиться 

об’єкт 

Рішення 

директивних 

органів про 

створення 

об’єкту 

Заказники місцевого значення 

Ландшафт 

заказник 

«Бурковиця 

349, 0 23.07. 

2009 

Бородян- 

ський, 

Мирчанське, 

кв.31-33, 

46-48 

Болотні ділянки 

грабово-дубового 

лісу, Рідкісні 

рослини: плауни, 

любка дволиста та 

тварини: 

веретільниця, прудка 

ДП 

«Тетерівський 

лісгосп» 

Рішення 

Київської 

обласної 

ради від 

23,07,2009р. 

№ 490-25-Y 
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ящірка, чорний 

лелека 

Ландшафт 

заказник 

«Яхнівський 

426,0 23.07. 

2009 

Іванківський 

Кухарське, 

кв.1-3, 14-16, 

18-20, 

Соснові ліси віком 

100-130 р.з 

домінуванням ялівця 

звичайного. 

Рідкісні рослини: 

конвалія травнева, 

Знмкаючі види 

кажанів, вертільниця 

ДП 

«Тетерівський 

лісгосп» 

Рішення 

Київської 

обласної 

ради від 

23,07,2009р. 

№ 490-25-Y 

Пам’ятки природи 

Ботанічна 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

7,1 28,02. 

1972 

Бородянський, 

Тетерівське, 

Кв. 63 вид. 2 

10Сз+Дз (139 р.) 

Продуктивне 

насадж. сосни 

природного 

походження  

ДП 

«Тетерівський 

лісгосп» 

Київської 

обл.. 

Рад. № 118 

від 

28.02.1972р 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

5,5 19,08. 

1968 

Кв. 63 вид. 11 9Сз1Дз (159 р.) 

Високопродукт. 

водоохоронне 

дубово-соснове 

насадження 

Київ обл.. 

Рад № 574 

від 

19.08.1968р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

1,0 28.02. 

1972 

Кв. 63 вид. 16 7Сз3Дз+Б (159 р.) 

Високопродукт. 

дубово-соснове 

насадження 

Київської 

обл.. 

Рад. № 118 

від 

28.02.1972р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубові 

насадження» 

2,3 19.08. 

1968 

Кв. 63 вид. 17 8Дз2Сз (99 р.)  

Високопродукт. 

сосново-дубові 

насіннєвого 

походження 

Київ обл.. 

Рад № 574 

від 

19.08.1968р. 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Дуби» 

0,8 19.08. 

1968 

Пісківське, 

Кв. 14 вид. 5 

9Дз1Сз (110 р.) 

Природне 

угрупування дуба 

звичайного 

Київ обл.. 

Рад № 574. 

від 

19.08.1968 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

0,5 19.08. 

1968 

Кв. 44 вид. 5 7Сз2МдЄ1Ял+Вл 

Продуктивні 

угрупування сосни, 

модрини, ялини. 

Київ обл.. 

Рад № 574 

19.08.1968 

 

У відповідності з прийнятими зобов’язаннями, задекларованими в 

екологічній політиці  

ДП “Тетерівський лісгосп» і з метою досягнення стійкого лісоуправління, 

а також виконання принципу 9 Лісової Наглядової Ради, підприємство виявляє і 

підтримує особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ). 

На території ДП «Тетерівський лісгосп» виділені і охороняються особливо 

цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ), або їх ще називають ліси високої 

природоохоронної цінності (ЛВПЦ). 

Особливо цінні для збереження ліси ОЦЗЛ. 
№ 

п/п 

Типи лісів ОЦЗЛ Площа 

ЛВПЦ, 

га 

Режим 

лісокористування 

1 

ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки 

біорізноманіття важливі на глобальному, 

національному або  регіональному  рівні. 

7659,5 
Обмежений режим 

лісокористування 

1.1 
ОЦЗЛ 1.1.  Особливо охоронні природні території – 

ООПТ ( пам’ятки природи – 17,2, заказники – 763,0) 

780,2 Лісокористування не 

проводиться 

1.2 ОЦЗЛ 1.2. Рідкісні, зникаючі  та ендемічні види  2395,3 «-« 
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1.3 
ОЦЗЛ 1.3. Ключові сезонні місця знаходження тварин 

(лісовідтворювальні ділянки)  

 

4484,0 

з 01.04 по 15.06. 

лісогосподарські 

заходи не 

проводяться 

2 

ОЦЗЛ 2.  Великі лісові ландшафти, що є значущими 

на світовому, національному або регіональному 

рівнях. 

Лісовпорядкуванням  не 

встановлено 

3 

ОЦЗЛ 3.  Лісові території, що містять рідкісні 

екосистеми (репрезентативні ділянки 2085,2 га, 

генетичний резерват 4,3га, лісові ділянки плюсових, 

еталонних, елітних і унікальних насаджень 53,6га) 

 

2143,1 
РГК* заборонено 

4 
ЛВПЦ 4.  Лісові території, що забезпечують природно 

-  захисні функції. 

1335,1 

 
РГК заборонено 

4.1 
ОЦЗЛ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне 

значення 

1335,1 
РГК заборонено 

5 
ОЦЗЛ 5. Лісові території, що є визначальними для 

задоволення основних потреб місцевих громад.  

 

3062,,2 

Обмежений, 

сезонний режим 

лісокорстування 

6 

ОЦЗЛ 6.  Лісові території, з якими пов’язані 

екологічні, культурні, історичні, релігійні та 

економічні цінності та асоціації. 

1,5 РГК заборонено 

Разом: 14201,4  

Примітка: РГК – рубки головного користування    

Всі виявлені ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесені  на 

карту ОЦЗЛ. 

У ландшафтному відношенні загальна територія лісового господарства  

являє собою полого-хвилясту рівнину на якій ростуть ліси та розташовані землі, 

які використовуються під вирощування сільськогосподарських культур. На 

території фрагментально розміщені населені пункти, ділянки дачної забудови, 

малі річки,  типовий Поліський ландшафт. 

Запроектовані лісогосподарські заходи цей ландшафт не змінять тому, що 

вони мають фрагментальний характер на малих, по площі, ділянках. 

На території ДП «Тетерівський лісгосп» виявлено ділянки культурного та 

історичного значення, які приведені в таблиці 7. 

Таблиця 8. 

СПИСОК 

ділянок (місць)  культурного та історичного 

значення (ОЦЗЛ 6) та режим користування в них. 
№  

Пп 

№   

кв. 

№  

вид. 

Площа, 

га 

Характеристика Режим користування, 

заходи 

Кодрянське лісництво в адмінмежах  Кодрянської селищної ради Макарівського району 

1 44 12 0,8 Історична пам'ять про наслідки війни. 

Деревостан 10Сз 135 років. 

На території 2 могили, які доглядаються. 

На цьому місці в 1981 році, розбираючи  

снаряд часів війни, підірвались два 15 –ти 

літніх підлітки  

Особливо захисна лісова 

ділянка (ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою 

громадою.  Охорона. 

2 98 11 0,7 Історична цінність. 

Деревостан  10Сз 135 років. 

На ділянці Братська могила радянських 

солдат, які загинули в 1943 році при 

визволенні України. 

 

Особливо захисна лісова 

ділянка (ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою 

громадою.   Охорона. 
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3 69 13 0,1 Традиційна історична цінність. 

Пам’ятний знак про бій партизан   

А.С.Ковпака з німецько-фашистськими 

загарбниками 09.03.1943 року. 

Місце проведення  урочистостей та 

покладання квітів 

Догляд за лісовими 

культурами берези.  

Охорона. 

Разом: 1,6   

Мигальське лісництво  в адмінмежах Пісківської ОТГ, Бородянського району 

1 18 13 0,4 Пам'ять про історичне минуле 

Місце  поховання  1944р. радянського 

бійця Кушнірові Петра Марковича, 1927 

р. народження. 

На табличці є інформація про 

проходження тут під час війни лінії 

оборони. 

Обмежений. 

Догляд за лісовими 

культурами. 

Охорона. 

Тетерівське лісництво 

2 77 4 0,1 Історична цінність. 

Братська могила 28 воїнів 322 стрілецької 

дивізії, які загинули при звільненні 

селища Пісківка  10.11.1943р. 

 

 

Обмежений. 

Особливо захисна лісова 

ділянка (ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою 

громадою. 

Охорона. 

3 81 23 0,7 Традиційна історична пам'ять  

Знаходиться пам’ятний знак – місце 

розстрілу фашистами в 1943 році 17-ти 

місцевих жителів, які були там поховані, 

а після війни перепоховані на селищному 

кладовищі. 

Обмежений. 

Допускається проведення 

рубок формування і 

оздоровлення лісів. 

Охорона. 

Разом: 1,2   

Мирчанське лісництво   в адмінмежах Мирчанської селищної ради Бородянського р-ну 

1 18 14 1,1 Історичне значення 

На ділянці залишки воєнного форпосту 

Х11 – Х111 століть. 

Пам’ятка  археології «ГОРОДИЩЕ». 

Знаходиться пам’ятний знак. 

Обмежений. 

Допускається проведення 

рубок формування і 

оздоровлення лісів за 

узгодженням з органами 

місцевого самоврядування. 

Охорона. 

Всього: 3,9   

 

Довідка з гідрометеоцентру щодо метеорологічної характеристики і 

коефіцієнти, які визначають умови розсіювання забруднюючих речовин в 

атмосфері для визначеної місцевості (кліматичні параметри (метеорологічні 

характеристики) за даними метеостанції Тетерів, які осереднені в ЦГО імені 

Бориса Срезневського за 30 – річний період спостережень і є репрезентативними 

для макарівського району Київської області) наведена у Додатку 28. 

Довідка про величин фонових концентрацій забруднюючих речовин 

наведена у Додатку № 32.  
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4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку 

планованої діяльності та її альтернативних варіантів, у тому числі здоров’я 

населення, стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення 

земельних ділянок), ґрунтів, води, повітря, кліматичні фактори (у тому числі 

зміна клімату та викиди парникових газів), матеріальні об’єкти, включаючи 

архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-

економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами 

 

Вплив з боку планованої діяльності стан фауни 

Територія планованої діяльності входить до поліського зоогеографічного 

району (карта зоогеографічного районування додається). 
 

Карта зоогеографічного районування 

 
 

З метою раціонального використання мисливських угідь лісового 

господарства ДП «Тетерівське лісове господарство» погоджено надання у 

користування мисливські угіддя  «Мисливський клуб «СКС» (загальна площа 

18359,1 га , «Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА» (загальна площа  

9 544,8 га), «Кампа 1» (загальна площа 8123,0 га), «Кампа 2» (загальна площа 22 

562 га), «Поле –Вовк» (загальна площа 19348 га), та мисливські господарства 

Тетерівське лісове господарство і  «Кречет». 

Рішенням Київської обласної ради від 21.06.2012року № 393-19-УІ 

мисливські угіддя  були надані у користування Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Мисливський клуб «СКС». Вони розташовані на території  

Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв та частково на території  ДП 

«Макарівський лісгосп». 
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Мисливські угіддя ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА» 

розташовані на території Кухарського, Блідчанського, Мирчанського, 

Поташнянського, Тетерівського лісництв. 

Мисливські угіддя ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА 1» 

розташовані на території  Кухарського і Тетерівського  лісництв. 

Мисливські угіддя ТОВ. «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА 2» 

розташовані на території Мирчанського і Поташнянського лісництв. 

Мисливські угіддя ТОВ. «Поле – Вовк» розташовані на території 

Поташнянського,  Тетерівського і Пісківського лісництв. 

Мисливське господарство  «Кречет» частково займає північно-східну 

частину Блідчанського лісництва. Південна межа господарства проходить по 

дорозі Блідча-Леонівка.  

Карти-схеми мисливських господарств наведені у Додатку № 12. 

Площа господарства на території ДП «Тетерівський лісгосп» 759,1 га. 
Назва  

господарства 

Загальна 

площа 

господарства, 

га 

в т.ч по угіддях, га В тому числі 

 на терит. 

Тетерів. 

лісгоспу, га 

лісові польові Інші 

землі 

Водно-

болотні 
 

ТОВ 

«Мисливський та 

спортивний 

клуб»КАМПА» 

9 544,8 9 373,7 - 170,2 0,9 8 384,9 

«-«   «КАМПА 1» 8 123,0 6 071,7 1 591,7 150,0 309,6 6 094,0 

«-«   «КАМПА 2» 22 562,0 4 673,7 17 161,5 726,8 726,8 1 985,0 

Громадська 

організація «Клуб 

мисливців і 

рибалок «Кречет» 

24 100,0 13 614,0 7549,0 1736,0 1201,0 759,1 

ТОВ «Поле- 

Вовк» 

19 348,0 4 890,0 13 532,0 62,0 864,0 3 031,0 

ТОВ 

«Мисливський 

клуб СКС» 

18 359,1 17 360,2 211,4 338,9 448,6 12 372,0 

Разом      32 626,0 

 

Науково-обґрунтовані напрямки ведення мисливського господарства, 

визначення шляхів і засобів, що забезпечують вирішення завдань з 

раціонального використання мисливських угідь, охорони, використання та 

відтворення мисливського фонду містяться у проектах організації і розвитку 

мисливських господарств. 

У проектах організації і розвитку мисливських господарств, які 

знаходяться на території лісового господарства зокрема зазначено, що 

мисливська фауна господарства досить різноманітна по видовому складу і 

представлена переважно копитними і хутровими звірами. 

На території господарства мешкають такі види мисливської фауни: лось, 

кабан, козуля, заєць-русак, бобер, ондатра, лисиця, білка, рябчик, сіра куріпка та 

інші. 

По річках, струмках та  болотах гніздяться деякі види куликів, качок. Під 

час весняних і осінніх перельотів зупиняються багато видів птахів, занесених в 
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„Червону книгу”. 

До основних видів диких тварин в умовах господарства відносяться: лось, 

кабан, козуля, заєць-русак, лисиця, куріпка сіра та рябчик. 

 

Чисельність основних видів мисливських тварин у порівнянні з оптимальною 

на території ДП «Тетерівський лісгосп» 
№  

пп 

Вид 

мисливських 

тварин 

Оптималь-на 

щільність тварин 

на 1 тис га 

Оптималь-на 

кількість 

тварин, шт.. 

Факт. 

 к-сть, шт. 

Факт. 

щіль-ність на 

тис га 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА» 

1 Лось 3,2 30 30 3,2 

2 Олень благ. 4,0 37 37 4,0 

3 Кабан 3,6 34 - - 

4 Козуля 14 132 132 14,0 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА 1» 

1 Лось 2,9 18 20 3,2 

2 Олень благ. 4,5 33 29 3,9 

3 Кабан 4,2 32 - - 

4 Козуля 17,5 131 124 16,5 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА 2» 

1 Лось 3,2 15 15 3,1 

2 Олень благ. 4,5 39 32 3,0 

3 Кабан 4,8 45 - - 

4 Козуля 21,0 197 135 15,4 

«Поле Вовк» 

1 Лось 5,2 22 25 1,4 

2 Олень благ. 7,3 33 18 1,9 

3 Кабан 10,9 59 - - 

4 Козуля 9,1 142 136 6,2 

Мисливське господарство СКС 

1 Лось 17,7 41 44 1,6 

2 Олень благ. 17,9 72 103 5,7 

3 Кабан 18 65 - - 

4 Козуля 18 342 360 18,5 
       

 Таким чином загальна чисельність мисливських тварин на території  ДП 

«Тетерівський лісгосп» відповідно даних обліку мисливських господарств 

становить: 

- лось - 75  шт. , 

- олень - 138 шт., 

- кабан - нема 

- козуля - 495 шт. 

Вище приведені дані свідчать про те, що фактична чисельність 

мисливських тварин менша від оптимальної. 

Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території 

лісгоспу представлені наступними видами: лось, рись, норка вільна, тхір чорний 

і інші. 

За винятком лося, загальна їх чисельність по  видах не визначена. 

Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період, господарствами 

проводиться заготівля кормів (сіно, зернові, віники). 
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Штучне розведення, розселення та акліматизація мисливських тварин в 

господарствах не здійснювались. 

В цілому на території господарства  мешкають близько 40 видів ссавців, 

180 видів птахів, 7 видів плазунів, 10 видів земноводних, 15  видів риб, 530 видів 

комах. Це лише наближена кількість видів приведена згідно різних літературних 

джерел. 

В лісах мешкають види ссавців, що відносно пристосувалися до 

присутності людей. До них можна віднести свиню дику , оленів та козуль, їжаків, 

кротів, борсуків, ондатр. Також поширені бобри та в деяких місцях 

спостерігаються сліди їх присутності у вигляді маленьких гребель та 

нір. Основні види прісноводних риб: щука, окунь, карась, головень, плітка, 

верховодка,  в’юн і інші.  

Ентомофауна представлена типовими для Полісся угрупованнями лісових, 

лучних, водних і напівводяних комах. 

Характерні біотопи для основних видів мисливських тварин 

Вид Біотоп 

Лось Лісові угіддя, заболочені ділянки лісу, вербові зарослі, соснові і листяні молодняки, 

ліси з багатим підростом і підліском із листяних порід і ялівцю 

Олень 

благородний 

Широколистяні ліси з полянами і галявинами з добрим поновленням підросту і 

підліску з листяних порід, хорошим травостоєм, ожиною 

Козуля Широколистяні ліси з полянами, галявинами з добрим поновленням, травостій з різних 

трав. Поблизу лісових масивів наявність посівів озимини 

Кабан Різноманітні лісові угіддя, заболочені ділянки до очеретяних заростей. Обов'язкова 

наявність води. Зарослі молодняків, чагарників, високих трав'яних рослин 

Заєць Відкритті угіддя (польові),  балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні ділянки лісу, 

смуги лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь 

Білка Найрізноманітніші типи лісу, крім молодих насаджень 

Бобер Лісові річки, озера зарослі по берегах деревно-чагарниковою рослинністю 

Тхір лісовий Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і чагарником, 

заплавах річок, озер, боліт з заростями. Його можна зустріти в садах і селах 

Куниця лісова В  старих високостовбурних насадженнях, перевагу надає мішаним де є дуплисті та 

суховершинні дерева. 

Лисиця На всій території 

Роботи з проведення рубок головного користування та суцільних 

санітарних рубок будуть являтись джерелами підвищеного шуму, які можуть 

чинити певний вплив  (фактори тривоги) на середовища перебування, умови 

розмноження і шляхи міграції тварин. 

З метою зменшення даного впливу користувачами мисливських угідь 

створено відтворювальні ділянки, де рубки головного користування та суцільні 

санітарні рубки не проводяться. 
Назва  

господарства 

Місцезнаходження 

відтворювальних ділянок 

Площа 

відтворювальних 

ділянок, га 

Примітка 

лісництво квартал 

КАМПА Блідчанське 

Тетерівське 

Поташнянське 

38-43, 54-59 

26, 37, 49, 10, 11, 

20, 21, 30, 31 

630,1 

167,0 

345,0 

 

Разом:   1142,1  
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КАМПА 1 Кухарське 

 

Тетерівське 

61-64, 78-81,  

95-97 

1-9, 84 

491,0 

 

559,2 

 

Разом:   1050,2  

КАМПА 2 Мирчанське 

Поташнянське 

66-69 

82 

206,4 

36,0 

 

Разом:   242,4  

КМР «Кречет» Блідчанське 5, 16, 17, 27, 28 251,0 Шляхи міграції 

Поле- Вовк    Відтворювальні 

ділянки 3870 га на 

території 

Макарівського 

району. 

СКС Кодрянське 42, 55, 56, 68, 69, 

81, 82, 96, 97, 

110, 111, 115, 

116, 119, 120, 

122, 126-167, 

171-173 

1798,3 Відтворювальні 

ділянки 1864,7 га 

на території 

Макарівського 

лісгоспу.(Забуянсь-

ке лісництво) 

Всього::   4 484,0 

Відтворювальні ділянки площею 4233 га та шляхи міграції диких тварин 

251 га віднесені до лісів високої природоохоронної цінності, в яких з 1 квітня по 

15 червня, лісокористування і інші лісогосподарські роботи не проводяться. 

Інформація про відтворювальні ділянки та шляхи міграції диких тварин 

міститься у Додатку № 33. 

Згідно Наказу ДП «Тетерівський лісгосп» від 16.11.2016 року № 193 

навколо місць гніздувань рідкісних та таких, що знаходяться під загрозою 

зникнення видів птахів, занесених до Червоної книги України, виділені охоронні 

зони в радіусі 1 км навколо гнізд лелеки чорного і 0,3-0,5 км, навколо гнізд інших 

видів. Загальна площа оселищ і охоронних зон навколо них становить 1955,5 га. 

Місця оселищ і охоронні зони навколо них нанесено на карту лісів ОЦЗЛ.  

Ділянки лісового фонду з наявністю рідкісних та зникаючих видів флори 

і фауни,  в тому числі види занесені до Червоної книги України підприємством 

взято під охорону. 

Місцезнаходження гніздувань в даному Звіті не приводяться в цілях 

безпеки збереження видів. 

Інформація щодо обліку на території діяльності підприємства об'єктів 

тваринного світу занесених до Червоної книги України, Переліку видів тварин, 

що підлягають особливій охороні та території області наявна в розрізі об'єктів 

природно-заповідного фонду і представлена у формі 1 ДКПЗФ. Згідно з пунктом 

3 статті 59 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», 

первинний облік кадастрових відомостей щодо об'єктів природно-заповідного 

фонду здійснюється підприємствами, установами та організаціями у віданні яких 

перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду, за їх рахунок. 

При виявленні на території планованої діяльності об'єктів тваринного світу 

занесених до Червоної книги України ДП «Тетерівське лісове господарство» 

відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про Червону книгу України» буде 

забезпечено їх охорону та відтворення шляхом:  
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- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

заборони їх використання (добування та збирання) в господарських цілях;  

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-

правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх 

популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної 

книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги 

України під час розроблення проектної та проектно-планувальної документації; 

- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували 

(зростали);  

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення 

наукових засад їх охорони та відтворення;  

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 

Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть 

проведені при їх  виявленні в ході спеціальних обстеженнях або при відводі і 

таксації лісосік. 

Місця розташування видів (гніздо, нора, місце проживання тощо) 

позначатимуться на місцевості, будуть позначені на картах-схемах лісництва  і 

технологічних картах розробки лісосік. В ході розробки лісосіки буде 

забезпечено місце збереження середовища проживання виду.  

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства зазначає, що на території державного лісового фонду, постійним 

лісокористувачем якого є ДП «Тетерівський лісгосп» обліковуються місця 

гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України та чорного 

лелеки, а саме: змієїда (Сіrсаеtиs gаlliсиs) - кв. З вид. 9, кв. 8 вид. 9, кв. 9 вид. 1, 

кв. 18 вид. 6, кв. 40 вид. 21 Мирчанського лісництва, підорлика малого (Aquila 

pomarina) - кв. 104 вид. 38 Поташнянського лісництва, лелеки чорного (Ciconia 

nigra) - кв. 29 вид. 7, кв. 47 вид. 15, кв. 48 вид. 3 Мирчанського лісництва, кв. 52 

вид. 11 Поташнянського лісництва, кв. 82 вид. 11 Пісківського лісництва. 

В лісових масивах підприємства виділено ділянки для відтворення 

мисливських тварин (відтворювальні ділянки) загальною площею 4233 га. До 

них відносяться кв. 38 - 43, 54 - 59 Блідчанського лісництва, кв. 42, 55, 56, 68, 59, 

81, 82, 96, 97, 110, 111, 115, 116, 119, 120, 122, 126 -167, 171 – 173 Кодрянського 

лісництва, кв. 61 - 64, 78 - 81, 95 - 97 Кухарського лісництва, кв. 66 - 69 

Мирчанського лісництва, кв. 10, 11, 20, 21, 30, 31, 82 Поташнянського лісництва, 

кв. 1 - 9, 26, 37, 49, 84 Тетерівського лісництва. 

Крім того до шляхів міграції диких тварин віднесено територію кв. 5, 16, 

17, 27, 28 Блідчанського лісництва площею 251 га. На території перерахованих 

кварталів протягом періоду тиші з 01 квітня по 15 червня не проводяться усі види 
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рубок лісу та інші роботи, які можуть слугувати джерелом підвищеного шуму та 

неспокою. 

Мисливські угіддя лісгоспу передані в користування наступним 

користувачам: ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «Кампа», ТОВ 

«Мисливський та спортивний клуб «Кампа-1», ТОВ «Мисливський та 

спортивний клуб «Кампа-2», ТОВ «Мисливський клуб СКС», ТОВ «Поле-Вовк», 

ГО «Клуб мисливців і рибалок «Кречет». 

Копія листа Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства наведено у Додатку № 29. 

Департамент екології та природних ресурсів Київської 

облдержадміністрації зазначає, що інформація про облік на території планованої 

діяльності об´єктів тваринного світу, занесених до Червоної книги України, , 

регіонально рідкісних тварин Київської області міститься у «Тимчасових картках 

первинного обліку територій та обєктів природно-заповідного фонду України», 

які заповнені відповідно до Форми 1 ДКПЗФ, затвердженої наказом Міністерства 

охорони навколишнього природного середовища України від 16.02.2005 № 67 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 року за  

№ 298/10578. 

Копія листа Департаменту екології та природних ресурсів Київської 

облдержадміністрації та тимчасові картки первинного обліку територій та 

обєктів природно-заповідного фонду наведені у Додатку № 27. 

ДП «Тетерівське лісове господарство» також будуть вживатись заходи 

охорони об'єктів тваринного світу та їх середовищ існування визначених 

Конвенцією про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування 

в Європі та Конвенцією про охорону біологічного різноманіття.  

Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення рубок головного 

користування можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на 

середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції тварин, тому 

вжиття природооохоронних заходів є обов'язковим під час провадження 

планованої діяльності. 

Окрім того, в ході провадження планованої діяльності ДП «Тетерівське 

лісове господарство» буде затверджено відповідний план виявлення і взяття під 

охорону рідкісних і зникаючих видів тварин. 

 

Проект плану виявлення і взяття під охорону рідкісних  

і зникаючих видів тварин 
№ 

пп 

Назва заходу щодо виявлення та взяття під 

охорону рідкісних і зникаючих видів  

Заходи щодо 

охорони рідкісних 

і зникаючих видів 

Хто проводить 

1 Проведення обстеження земельних лісових 

ділянок при відводах і таксації лісосік рубок 

головного користування. 

При обстеженні  виділяються ключові біотопи 

і об’єкти.  

Збереження 

ключових біотопів 

і об’єктів. При  

виявленні 

виділяється 

охоронна зона 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

лісничі,  

зацікавлені 

сторони 

2 Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни 

та їх моніторинг (лелека чорний, голуб-синяк,  

сови і інші птахи). 

Створення 

охоронних зон 

навколо гнізд. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 
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Охорона. Заходи, які є 

джерелом шуму не 

проводити. 

зацікавлені 

сторони,  

Волонтери 

3 Нанесення на  карти  місця  зростання та 

мешкання популяцій рідкісних та зникаючих 

видів фауни для забезпечення їх збереження 

при здійсненні господарської діяльності; 

 

На картах-схемах 

по лісництвах 

наносяться 

рідкісні та 

зникаючі види і 

біотопи 

Лісничі, 

помічники 

лісництв 

4 Виготовлення і розвішування штучних 

гніздівель  для рідкісних і зникаючих видів 

птахів, моніторинг заселення гніздівель 

Виготовлення і 

розвішування  

 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

зацікавлені 

сторони,  

Волонтери 

5 Залучення зацікавлених сторін та науковців до 

виявлення рідкісних та зникаючих видів 

тварин 

 Адміністрація 

лісгоспу 

6 Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті 

підприємства 

 

Колективне 

обговорення 

матеріалів для 

публікації 

Працівники 

підприємства 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан флори  
Згідно лісорослинного районування територія розташування лісгоспу 

відноситься до зони змішаних лісів Центрального Полісся.. Більша його частина 

знаходиться в Київо - Чернігівському районі Полісся.. 

Переважаючими типами лісу  є свіжий дубово-сосновий субір (В2-ДС) і 

свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2-ГДС). 

Рослинний світ на території ДП «Тетерівський лісгосп»» надзвичайно 

багатий і різноманітний,  налічується близько 600 видів судинних рослин, 

мохоподібних -130 видів, водоростей -370 видів, лишайників -140 видів, грибів - 

40 видів. Із всього рослинного різноманіття, налічується близько 100 видів 

лікарських рослин. Велика кількість медоносних рослин  сприяє розвитку 

бджільництва. 

Рішенням Київської обласної ради № 285-15-VI від 7 лютого 2012 року на 

основі результатів досліджень науковців Інституту агроекології і 

природокористування НААН та Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН 

України затверджено список регіональнорідкісних видів рослин. 

До списку входять 18 видів мохоподібних, 36 видів лишайників, 49 

видів грибів, 32 види водоростей, 146 видів судинних рослин. 

У межах Київської області до Червоної  книги України включено 129 видів 

флори, з них:  судинні рослини - 97, мохоподібні - 6, водорості – 9, лишайники – 

1, гриби - 16. 

На території ДП «Тетерівський лісгосп» на площі 426,6 га виявлено 

наступні рідкісні, вразливі, зникаючі та ендемічні види рослин та такі, що 

занесені до Червоної книги України: 

1.  Баранець звичайний Huperzia selago (L.), 

2.   Булатка дволиста Cephalanthera longifolia (L.), 

3.  Гніздівка звичайна Neottia nidus – avis (L.),Rich. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97_%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%93._%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9C._%D0%93._%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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4. Діфазіаструм сплюснутий (зелениця сплюснута) Diphasiastrum 

complanatum (L.) Holub  

5. Плаун річний Lycopodium annotium (L.), 

6. Лілія лісова Lilium martagon (L.) 

7. Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) 

Soo 

8. Зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) Dactylorhiza 

incarnatа (L.)  

9 Зозульки Траунштейнера (пальчатокорінник Траунштейнера) 

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soo  

10. Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) Epipactis helleborine 

(L.) Crantz  

11. Любка дволиста,   Platanthera bifolia (L.) Rich. 

12. Береза темна Betula obscura A. Kotula  

13. Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 

14. Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill.  

15. Цибуля ведмежа (черемша) Allium ursinum (L.). 

За результатами проведеного моніторингу спеціалістами лісгоспу, 

лісовпорядкуванням і іншими зацікавленими сторонами, популяції видів 

рослин , за винятком цибулі ведмежої, незначні і мають поодинокий і груповий 

характер.  

В 2018 році виявлено Червонокнижні рослини на площі 45,6  га, а саме: 

Поташнянське лісництво:  

- лілія лісова в кв.59, вид.35 -  2,9 га, 

- любка дволиста кв. 87, вид.28  -  0,5 га,  

- коручка  кв.98, вид.24 – 0,8 га. 

Пісківське лісництво: 

- гніздівка звичайна, кв.135, вид. 8 – 0,7 га, вид. 11 -  1,6 га,   

- гніздівка звичайна, коручка,  кв.133, вид. 9 – 0,7 га, кв.134, вид. 13 – 1,4 

га , кв. 143, вид.1 -  9,8 га, 

- коручка, кв.120, вид.4 – 8,3  га, кв.134, вид.1 – 1,5 га,  вид. 3 – 3,5 га, кв.135, 

вид.14 – 1,0 га, вид. 19 – 2,0 га,  

- лілія лісова, кв. 135, вид. 2 – 1,5 га,  

- любка дволиста, коручка, кв. 104, вид.6 – 5,0 га, кв.110, вид.11 – 3,3 га, 

Мигальське лісництво: 

- гніздівка звичайна, кв. 121, вид. 20 – 1,1 га 

Популяції рослин одиничні. 

Занесені до Червоної книги України види рослин виявлено в ділянках 

віднесених при бвзовому лісовпорядкуванні 2014 року до особливо захисних 

лісових ділянках (ОЗЛД), які вже відносяться до лісів особливо цінних для 

збереження лісів (ОЦЗЛ) і в переважній більшості своїй знаходяться в 

берегозахисних лісах. 

Окрім того спостерігали рогача звичайного, кв.134, вид. 3 – 3,5 га ОЗЛД 

(Пісківське лісництво). та підорлика  кв.110, вид.18 – 2,4га  ОЗЛД (Мигальське 

лісництво). 
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Цибуля ведмежа на території підприємства зростає лише в Кодрянському 

лісництві (кв.129, вид.12, 23 і частково 21 та в кв. 131, вид.6, 7). В квітні місяці 

2017 року було проведено координатну зйомку території зростання черемші, 

площа якої становить 27317 м2. Покриття території коливається в межах від 50 

до 80 відсотків. Площа зростання збільшується в північно-західному напрямку 

вздовж  річки. 

Ділянки з наявністю рідкісних та зникаючих видів рослин відносяться до 

особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і рубки головного користування в 

них не проводяться.  

В ділянках, де рідкісні та зникаючі види рослин зростають на незначній 

території, зберігаються ключові біотопи з охоронними зонами.  

Підприємство залучає зацікавлені сторони до виявлення рідкісних і 

зникаючих видів рослин та тварин, і проектування заходів щодо їх збереження 

та покращення умов існування. 

Стосовно виявлених об'єктів рослинного світу занесених до Червоної 

книги України та територій їх місцезнаходження ДП «Тетерівське лісове 

господарство» буде вживати заходи передбачені статтею 11 Закону України 

«Про Червону книгу України». 

Інформація щодо обліку на території діяльності підприємства об'єктів 

рослинного світу занесених до Червоної книги України, Переліку видів рослин і 

грибів, що підлягають особливій охороні та території господарства наявна також 

в розрізі об'єктів природно-заповідного фонду і представлена у формі 1 ДКПЗФ. 

Згідно з пунктом 3 статті 59 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України», первинний облік кадастрових відомостей щодо об'єктів природно-

заповідного фонду здійснюється підприємствами, установами та організаціями у 

віданні яких перебувають території та об'єкти природно-заповідного фонду, за їх 

рахунок. 

ДП «Тетерівське лісове господарство» рубки головного користування на 

території об'єктів природно-заповідного фонду не передбачаються. 

При виявленні на території планованої діяльності об'єктів рослинного  

світу занесених до Червоної книги України ДП «Тетерівське лісове 

господарство» відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про Червону 

книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення шляхом:  

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

заборони їх використання (добування та збирання) в господарських цілях;  

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-

правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх 

популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти Червоної 

книги України, та на шляхах міграції рідкісних і таких,  що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги 

України під час розроблення проектної та проектно-планувальної документації; 
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- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували 

(зростали);  

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення 

наукових засад їх охорони та відтворення;  

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства. 

У разі виявленні на території планованої діяльності об'єктів рідкісних та 

зникаючих видів рослин і грибів, які  підлягають особливій охороні на території 

Київської області ДП «Тетерівське лісове господарство» будуть вжиті заходи 

передбачені Положенням до Списку регіонально рідкісних, зникаючих видів 

рослин і грибів, які потребують охорони у Київській області. 

Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів рослинного світу  

безпосередньо будуть проведені при їх  виявленні в ході спеціальних 

обстеженнях або при відводі і таксації лісосік. 

При виявленні на території планованої діяльності: 

- рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення типових 

природних рослинних угруповань занесених до Зеленої  книги  України будуть 

вжиті відповідні заходи охорони, які передбачені Положенням про Зелену книгу 

України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 

2002 р. № 1286. 

- об'єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України ДП 

«Тетерівське лісове господарство» згідно вимог статті 11 Закону України «Про 

Червону книгу України» буде забезпечено їх охорону та відтворення шляхом:  

- установлення особливого правового режиму охорони рідкісних і таких, 

що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

заборони їх використання (добування та збирання) в господарських цілях;  

- урахування вимог щодо їх охорони під час розроблення нормативно-

правових актів; 

- проведення постійного спостереження (моніторингу) за станом їх 

популяцій; 

- створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також 

екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об'єкти  Червоної  

книги України,  та на шляхах міграції рідкісних і таких,  що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного світу; 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони об'єктів Червоної книги 

України під час розроблення проектної та проектно-планувальної  документації; 

- сприяння природному відновленню популяцій рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

інтродукції та реінтродукції таких видів у природні умови, де вони перебували 

(зростали);  

- здійснення необхідних наукових досліджень з метою розроблення 

наукових засад їх охорони та відтворення;  

- здійснення інших заходів відповідно до законодавства.  
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Окрім того, в ході провадження планованої діяльності ДП «Тетерівське  

лісове господарство» буде затверджено відповідний план виявлення і взяття під 

охорону рідкісних і зникаючих видів рослин. 

 

Проектний план виявлення і взяття під охорону  

рідкісних і зникаючих видів рослин 
 

№ 

п/п 

Назва заходу щодо виявлення та взяття під 

охорону рідкісних і зникаючих видів  

Заходи щодо 

охорони рідкісних 

і зникаючих видів 

Хто проводить 

1 Проведення обстеження земельних лісових 

ділянок при відводах і таксації лісосік 

рубок головного користування. 

При обстеженні виділяються ключові 

біотопи і об’єкти рослинного світу.  

Збереження 

ключових біотопів 

і об’єктів. При 

виявленні 

виділяється 

охоронна зона 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

лісничі, 

зацікавлені 

сторони 

2 Виявлення рідкісних і зникаючих видів 

флори та їх моніторинг. 

Охорона. 

Створення 

охоронних зон 

навколо гнізд. 

Заходи, які є 

джерелом шуму не 

проводити. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

зацікавлені 

сторони,  

Волонтери 

3 Нанесення на  карти  місця  зростання та 

мешкання популяцій рідкісних та 

зникаючих видів флори для забезпечення їх 

збереження при здійсненні господарської 

діяльності; 

 

На картах-схемах 

по лісництвах 

наносяться 

рідкісні та 

зникаючі види і 

біотопи 

Лісничі, 

помічники 

лісництв 

4 Залучення зацікавлених сторін та науковців 

до виявлення рідкісних та зникаючих видів 

рослин 

 Адміністрація 

лісгоспу 

5 Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті 

підприємства 

 

Колективне 

обговорення 

матеріалів для 

публікації 

Працівники 

підприємства 

 

Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий вплив на просторове, 

видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу. 

Зазначений вплив також буде проявлятись у вигляді вирубування  стиглих 

та перестійні лісів, які зокрема є місцями проживання багатьох видів рослин та 

грибів. 

Дотримання ДП «Тетерівське лісове господарство» вищезазначених 

заходів, виконання вимог чинного законодавства, а також проведення заходів з 

лісовідновлення значно зменшать вплив планованої діяльності на просторове, 

видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу. 

Окрім того спеціалізованою лісовпорядною організацією під час 

проведення лісовпорядкування ДП «Тетерівське лісове господарство» з метою 

зменшення негативного впливу на об'єкти рослинного світу буде проведенно 

відповідні заходи з виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, типових 

та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та 
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таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослинного світу і 

підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі. 

Визначення належності лісових територій ДП «Тетерівське лісове 

господарство» до пралісів, квазіпралісів і природних лісів буде виконуватись у 

три етапи: 

камеральні роботи; 

польові дослідження; 

завершальний (аналітичний) етап. 

За результатами підсумкового аналізу підприємство, установа, організація, 

що проводила роботи, підготує позитивний чи негативний висновок про 

належність конкретної лісової ділянки або її частин до пралісів, квазіпралісів чи 

природних лісів у довільній формі. 

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства зазначає, що праліси і старовікові ліси на території підприємства 

не виявлені. 

Копія листа Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства наведено у Додатку № 29. 

Департамент екології та природних ресурсів Київської 

облдержадміністрації зазначає, що інформація про облік на території планованої 

діяльності обєктів рослинного світу, занесених до Червоної книги України, 

рідкісних та таких, що перебувають підзагрозою зникнення типових природних 

рослинних угрупувань занесених до Зеленої книги України, регіонально 

рідкісних рослин Київської області міститься у «Тимчасових картках первинного 

обліку територій та обєктів природно-заповідного фонду України», які заповнені 

відповідно до Форми 1 ДКПЗФ, затвердженої наказом Міністерства охорони 

навколишнього природного середовища України від 16.02.2005 № 67 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 березня 2005 року за  

№ 298/10578. 

Копія листа Департаменту екології та природних ресурсів Київської 

облдержадміністрації та тимчасові картки первинного обліку територій та 

обєктів природно-заповідного фонду наведені у Додатку № 27. 

При реалізації планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове 

господарство» буде забезпечено збереження ключових біотопів та об'єктів 

відповідно до вимог законодавства України, підзаконних нормативно правових 

актів та природоохоронних Конвенцій, ратифікованих Україною про збереження 

біорізноманіття лісових екосистем. 

З метою уникнення значного впливу на об'єкти рослинного світу  

ДП «Тетерівське  лісове господарство» буде: 

- оптимізовано норми лісокористування; 

- обмежено площі лісосік; 

- розосереджено по кварталам суцільні санітарні рубки; 

- дотримано термінів примикання лісосік; 

- введено відповідні заборони та обмеження в особливо цінних лісах; 

- виділено при відводах і таксації лісових ключових біотопів та цінних 

об'єктів рослинного світу.  
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Вплив з боку планованої діяльності на стан біорізноманіття 

Згідно Конвенції про охорону біологічного різноманіття від 1992 року 

"Біологічне різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, 

включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні 

комплекси, частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у 

рамках виду, між видами і різноманіття екосистем. 

Біорізноманіття тваринного та рослинного світу складає основу природних 

ресурсів, які забезпечують людство продуктами харчування, сировиною, 

медичними препаратами тощо. 

Біорізноманіття Київщини є її найбільшим багатством. Його збереження й 

невиснажливе використання в області розглядається як один із пріоритетів у сфері 

природокористування, екологічної безпеки та охорони природи, невід’ємна 

складова збалансованого економічного і соціального розвитку регіону. 

Географічне положення, орографічні та кліматичні особливості Київської 

області зумовили формування на її території різноманітної рослинності, яка 

закономірно змінюється з півночі на південь. 

Складання списку рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин для 

території розташування ДП “Тетерівський лісгосп” проведено на основі офіційно 

діючого документу — Червона книга України. Список постійно уточнюється і 

оновлюється. 

На основі відомостей про місцезнаходження рідких видів складений 

перелік ключових місцезнаходжень, характерних для червоно-книжників. 

 Щодо потенціальних місцезнаходжень видів, занесених в Червону книгу, 

розроблені заходи по збереженню цих видів. 

 

Рідкісні та зникаючі види рослин і тварин на території  

ДП «Тетерівський лісгосп» 
Ключові місця 

знаходження 

Назва виду  Статус Місцезнаходження Заходи по охороні 

Водойми, береги 

річок, струмків, 

озер і ставків 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птахи:  

Сірий журавель 

Ссавці:  

Видра річкова. 

Норка звичайна 

 

 

2 

 

2 

2 

 

Водойми, береги 

річок, струмків, озер 

і ставків 

Заборона 

господарської 

діяльності (РГК і 

санітарних рубок): 

- в ландшафтних 

заказниках 

«Бурковиця» і  

«Яхнівський»; 

- в 200 м. смузі лісів 

вздовж р.Тетеів; 

- В 150м. смугах 

вздовж річок: 

Таль, Пісківка, 

Кодра, Требухівка, 

Мирча; 
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Болота Судинні рслини: 

Ліподієла заплавна 

Мохоподібні:  

Сфагнум тоненький, 

 

 

Сфагнум блискучий, 

 

Меезія тригранна, 

Зозулинцеві: 

Коручка болотна 

 

 

Шейцерієві: 

Шейхцерія болотна 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

1 

 

Обводнені ділянки  

на торфових болотах 

 

Оліготрофні ділянки 

боліт. Росте 

окремими 

дернинками. 

Ефтрофні болота, 

вільхові лісі. 

Торфові болота 

Торфові болота, 

заболочені луки, 

трапляється серед 

чагарників, по 

берегах струмків. 

Обводнені екр.инк  

та олігомезотрофні 

болота. 

В ключових 

біотопах- ділянках 

вздовж  дрібних і 

тимчасових 

водотоків, в смугах 

шириною 25м 

навкруги боліт і 

водойм. 

Шляхи проїзду 

техніки не повинні 

перетинати ключові 

біотопи і водотоки. 

Окраїни боліт, 

болота з рідким 

лісом і ділянки 

лісу серед боліт 

Судинні – 

зозулинцеві: 

Пальчатокорінники: 

Фукса, 

м’ясочервоний, 

бузиновий, 

травневий, 

Траунштейнера 

 

2-3 

Ділянки по межі 

боліт і соснових та 

мішаних лісів 

Заболочені 

ділянки лісу в 

безстічних 

пониженнях. 

Мохоподібні: 

Схагнум Вульфа 

3 Сирі та заболочені 

ліси , трапляються на 

стовбурах і пнях біля 

їх основи.. 

Не допускати 

осушення і РГК 

Хвойний ліс Судинні –

плауноподібні: 

Діфазіаструм 

сплюснутий 

Плаун колючий 

(плаун річний) 

Жовтецеві: 

Сон чорніючий 

Гадюка лісова 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

Соснові і дубово-

соснові ліси на 

пісчаних грунтах. 

Вологі соснові та 

змішані ліси. 

Соснові ліси, узлісся. 

Повна заборона 

господарської 

діяльності 

Змішані листяно-

хвойні ліси 

Судинні – 

плауноподібні: 

Баранець звичайний 

Зозулинцеві: 

Коручка 

черемковидна 

Коручка болотна 

Лілійні: 

Лілія лісова 

 

Зозулинцеві: 

Коручка темно-

червона 

Птахи: 

Сова бородата 

Сич волохатий 

Сичик горобець 

 

Ссавці: 

Рись  звичайна 

 

 

1 

 

2 

2 

2 

 

3 

 

 

3 

4 

4 

 

 

2 

3 

3 

Змішані вологі ліси, 

окраїни боліт. 

 

Ліси, узлісся. 

Заболочені ліси. 

Болота. 

 

Листяні та змішані 

ліси, (здебільшого 

галявини, узлісся). 

Ліси та узлісся 
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Тхір лісовий 

Горностай 

Листяний ліс. Судинні –зозулинцев: 

Гніздівка звичайна . 

 

 

Булатка дволиста 

 

 

Зозулинці: 

блощичний, 

шоломоносний, екр.и, 

екр.инк. 

Любка дволиста 

 

 

 

Березові: 

Береза темна 

 

Цибулеві: 

Цибуля ведмежа 

(черемша). 

Осокові: 

Осока затінкова 

 

3 

 

 

2 

 

 

2-3 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

Тінисті листяні та 

екр.инкуг, переважно 

з рідким 

трав’янистим 

покривом 

Дубово-грабові 

насадження, рідше 

галявини і узлісся. 

Листяний ліс, 

узлісся, галявини, 

луки. 

 

Переважно діброви, 

рідше субори, 

галявини, узлісся, 

серед чагарників, 

заболочені луки. 

Листяні ліси, узлісся 

та галявини. 

 

Листяні і змішані 

ліси 

 

Листяні і змішані 

ліси, галявини, 

узлісся, окраїни 

боліт. 

Ліс на 

підвищеннях в 

сухих і дуже 

сухих умовах 

місцезростання. 

Провести обстеження   Господарська 

діяльність не 

проводиться. 

Дерева з гніздами 

і дуплами. 

Птахи: 

Білоспинний дятел 

Шуліка 

рудий(коршун) 

Змієїд (Крачун) 

Рукокрилі: 

Кажани 

 

 

3 

1 

3 

 

3 

Дерева з гніздами і 

дуплами. 

Дерева з дуплами і 

гніздами 

залишаються, як 

біотопи. 

Старі дерева 

осики 

Лишайники: 

Лаборія  

легеноподібна 

3 Листяні, рідше 

хвойні дерева 

переважно на нижній 

частині стовбурів 

старих дерев 

Рубка не 

проводиться 

Лежачі дерева  

різного ступеню 

розкладу 

(Вальож) 

Гриби: 

Гаплопорус пахучий 

3  Вальож залишається  

на місці. 

Статус: 2 – зникаючі види , що перебувають під загрозою зникнення, 

відтворення неможливе без здійснення спеціальних заходів; 

Статус: 3 – вразливі види, які в найближчому майбутньому можуть бути 

віднесені до категорії «зникаючих», коли продовжиться дія факторів, що 

впливають на їхній стан; 
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Статус:  4 – рідкісні види, популяції яких невеликі, у даний час не віднесені 

до категорії  «Зникаючих» та «вразливих» 

Заходи розроблено на основі вивчення біологічних і екологічних 

особливостей видів. 

Заходи, які  застосовуються на підприємстві. 

1. Збереження лісогосподарського виділа. 

2. Збереження ключових біотопів. 

3. Збереження об’єктів важливих для виживання видів. 

4. Збереження особин. 

Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів можна провести лише 

в разі їх виявленні при спеціальних обстеженнях або при відводі і таксації 

лісосік. 

При виявлені місця розташування  видів (гніздо, нора, місце зростання 

тощо) позначаються на місцевості, записуються в книгу реєстрації рідкісних та 

зникаючих видів і наносяться на технологічну карту розробки лісосік як не 

експлуатаційна  площа. В ході розробки лісосіки забезпечується збереження 

грунту і надгрунтового покриву в місцях виявлення виду,  а також мертвої 

деревини , яка є субстратом для росту і розмноження організмів. 

Діфазіаструм сплюснутий виявлено у стиглому лісі Кодрянського 

лісництва, кв.62, у Тетерівському лісництві – кв. 57, 72, Поташнянське лісництво 

кв. 52. 

Плаун річковий у кв. 40, 42, 43, 55, 56, 58, 59 Пісківського лісництва. 

Гніздівка звичайна, любка дволиста, лілія лісова, коручка чемерниковидна 

виявлені у кв. 41 Мирчанського лісництва, Поташнянське лісництво кв. 52, 71, 

Зозульки Фукса в Поташнянському лісництві кв.52, 53. 

Цибуля ведмежа в Кодрянському лісництві кв.129, 131 

Підприємством в процесі планування, відводу та таксації лісосік 

виділяються наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають 

природоохоронне значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які 

представляють цінність для збереження біорізноманіття): 

ключові біотопи:  

1. Болота і окраїни боліт, 

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо 

тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД, 

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження, 

4. Ділянки на різних елементах рельєфу, 

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому 

покриву та з наявністю Червонокнижних видів.           

ключові об’єкти: 

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни, 

7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної, 

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову 

цінність для фауни, 

9. Інші дерева і чагарники, 

10. «Стремпи» (пні природного походження), 

11. «Вальож». 
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Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів 

заноситься в картку переліку ключових біотопів та об’єктів.  Результати 

щорічного обстеження заносяться в спеціальні картки під назвою «Листок 

моніторингу ключових біотопів», які зберігаються разом з матеріалами відводів 

і таксації лісосік. 

Інформація про рідкісні та зникаючі види флори і фауни взяті під охорону, 

в тому числі види занесені до Червоної книги України наведена також у  

Додатку № 34. 

Перелік ключових біотопів та об’єктів в лісах  ДП  «Тетерівський лісгосп» 

міститься у Додатку № 37. 
 

Оцінка впливу на території та об'єкти екологічної мережі 

Екомережа - єдина територіальна система, яка утворюється з метою 

поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, підвищення 

природно-ресурсного потенціалу території України, збереження ландшафтного та 

біорізноманіття, місць оселення та зростання цінних видів тваринного і 

рослинного світу, генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, які 

мають особливу цінність для охорони навколишнього природного середовища і 

відповідно до законів та міжнародних зобов'язань України підлягають особливій 

охороні. 

Ландшафтні заказники місцевого значення «Бурковиця», «Яхнівський» та 

ботанічні памятки природи «Дубово-соснові насадження», «Соснові 

насадження», «Дубові насадження» які знаходяться на території лісового 

господарства входять до Тетерівського  природного коридору міжрегіонального 

значення. 

Екокоридор розміщений на заході Київського Полісся та включає долину 

р. Тетерів та примикаючі до неї лісові масиви. Екокоридор сполучає РСЕМ 

Київщини з  Житомирською областю і має міжрегіональне значення. В районі 

гирла р.Тетерев до екокоридлору примикає інший – Здвижський 

міжрегіональний екокоридор. Тут формується Дніпровьско-Тетерівська ключова 

територія екомережі регіонального значення. 

 Геоботанічне районування ХV округ. Київськополіський, 54 р-н. 

Народицько-Іванівський, 55 р-н. Горностайпільсько-Димерський, 56 р-н. 

Бородянський Східноєвропейської провінції Європейської широколистяно-

лісової області. 

Рослинність представлена сосново-дубовими лісами та водно-болотяними 

біотопами вздовж річки Тетерев. Ділянки низинних та верхових боліт. 

Рідкісні рослинні угруповання: угруповання формації звичайно дубових-

звичайно-соснових лісів звичайно ялівцевих, угруповання сальвінії плаваючої, 

глечиків жовтих, альдрованди пухирчастої. 

Рідкісні представники флори: лілія лісова, зозулині сльози яйцевидні, 

любка дволиста, плаун колючий, сон розкритий, діфазіаструм сплюснутий, 

пальчаткорінник м`ясо-червоний, альдорованда пухирчаста, внесені до Червоної 

книги України (ЧКУ), а також образки болотяні, білозір болотяний 

рекомендовані до регіональної охорони на території Київської області. 
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Територія планованої діяльності (за виключенням існуючих об'єктів 

природно-заповідного фонду) у відповідності до вимог «Порядку включення 

територій та об’єктів до переліків територій та об’єктів екологічної мережі» 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.  

№ 1196 не включена до переліків територій та об’єктів екологічної мережі  

(території та об’єкти екомережі не внесені в Державний земельний кадастр разом 

з природоохоронними обмеженнями у використанні земель відповідно до вимог 

Закону України “Про Державний земельний кадастр” та містобудівний кадастр ). 
 

Оцінка впливу на об'єкти Смарагдової мережі. 

Смарагдова мережа України (англ. Emerald network) - українська частина 

Смарагдової мережі Європи. 

Метою створення Смарагдової мережі Європи є збереження природної 

фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською 

конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи 

формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, 

розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних 

оселищ. Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку 

механізмів охорони природних оселищ та визначенню спеціальних 

природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі.  

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 

становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (PanEuropean 

Ecological Network (PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. 

Держави – члени Європейського Союзу виконують вимоги Бернської конвенції 

шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території особливої охорони НАТУРА 

2000 відповідають територіям особливого природоохоронного значення 

Смарагдової мережі. 

Смарагдовий об’єкт – це природна територія, на якій проживають зникаючі 

та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення і перелічені в 

Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і 

природних середовищ існування в Європі, а також містить природні середовища 

існування (оселища), які перелічені в Резолюції № 4 Бернської конвенції. 

Стаття 6 Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних 

середовищ існування в Європі зобов'язує Україну виконувати таку норму: 

«Кожна з Договірних сторін вживає відповідних і необхідних законодавчих та 

адміністративних заходів для забезпечення особливої охорони видів дикої 

фауни, вказаних у Додатку II. У відношенні до цих видів, зокрема, забороняється: 

а) всі форми навмисного відлову та утримання і навмисного вбивства; 

б) навмисні збитки місцям виведення потомства, відпочинку чи їх 

знищення; 

с) навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення 

і вирощування потомства та зимової сплячки, тою мірою, в якій це порушення 

має істотне значення щодо цілей даної Конвенції; 

д) навмисне знищення або вилучення яєць з середовищ існування диких 

тварин чи зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні; 

е) володіння цими тваринами чи торгівля ними, живими чи мертвими, 

включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які можна 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8
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визначити, в тих випадках, коли це допомагає ефективності виконання положень 

даної статті». 

Територія планованої діяльності ДП «Тетерівський лісгосп» не входить до 

складу територій та об'єктів Смарагдової мережі України, на яких проживають 

зникаючі та цінні види рослин і тварин, які мають міжнародне значення і 

перелічені в Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори 

та фауни і природних середовищ існування в Європі, а також містяться природні 

середовища існування (оселища), які перелічені в Резолюції № 4 Бернської 

конвенції. 

 

 
 

 

Вплив на об'єкти природно-заповідного фонду 

На території ДП «Тетерівське лісове господарство» обліковуються 

наступні обєкти природно-заповідного фонду: 
Назва 

об’єкту 

Площа, 

 га 

Дата 

створення 

Місце 

знаходження 

район, 

держлісгосп, 

лісництво, 

квартал 

Коротка 

характеристика 

Лісові 

підприємства 

у віданні 

яких 

знаходиться 

об’єкт 

Рішення 

директивних 

органів про 

створення 

об’єкту 

Заказники місцевого значення 

Ландшафт 

заказник 

Бурковиця 

349, 0 23.07. 

2009 

Бородян- 

ський, 

Мирчанське, 

кв.31-33, 

46-48 

Болотні ділянки грабово-
дубового лісу, Рідкісні 

рослини: плауни, любка 

дволиста та тварини: 
веретільниця, прудка 

ящірка, чорний лелека 

ДП 
«Тетерівський 

лісгосп» 

Рішення 
Київської 

обласної ради 

від 23,07,2009р. 
№ 490-25-Y 

Ландшафт 

заказник 

Яхнівський 

426,0 23.07. 

2009 

Іванківський 

Кухарське, 

кв.1-3, 14-16, 

18-20, 

Соснові ліси віком 100-130 

р.з домінуванням ялівця 
звичайного. 

Рідкісні рослини: конвалія 

травнева, Знмкаючі види 
кажанів, вертільниця 

ДП 

«Тетерівський 
лісгосп» 

Рішення 

Київської 
обласної ради 

від 23,07,2009р. 

№ 490-25-Y 
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Пам’ятки природи 
Ботанічна 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

7,1 28,02. 

1972 

Бородянський, 

Тетерівське, 

Кв. 63 вид. 2 

10Сз+Дз (139 р.) 

Продуктивне насадж. 

сосни природного 

походження  

ДП 

«Тетерівський 

лісгосп» 

Київської обл.. 

Рад. № 118 від 

28.02.1972р 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

5,5 19,08. 

1968 

Кв. 63 вид. 11 9Сз1Дз (159 р.) 

Високопродукт. 

водоохоронне дубово-

соснове насадження 

Київ обл.. Рад 

№ 574 від 

19.08.1968р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

1,0 28.02. 

1972 

Кв. 63 вид. 16 7Сз3Дз+Б (159 р.) 

Високопродукт. дубово-

соснове насадження 

Київської обл.. 

Рад. № 118 від 

28.02.1972р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубові 

насадження» 

2,3 19.08. 

1968 

Кв. 63 вид. 17 8Дз2Сз (99 р.)  

Високопродукт. сосново-

дубові насіннєвого 

походження 

Київ обл.. Рад 

№ 574 від 

19.08.1968р. 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Дуби» 

0,8 19.08. 

1968 

Пісківське, 

Кв. 14 вид. 5 

9Дз1Сз (110 р.) Природне 

угрупування дуба 

звичайного 

Київ обл.. Рад 

№ 574. від 

19.08.1968 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

0,5 19.08. 

1968 

Кв. 44 вид. 5 7Сз2МдЄ1Ял+Вл 

Продуктивні угрупування 

сосни, модрини, ялини. 

Київ обл.. Рад 

№ 574 

19.08.1968 

 

Охоронні зобовязання об´єктів природно-заповідного фонду наведені у 

Додатку № 22. 

З метою раціонального використання земель природно-заповідного фонду 

ДП «Тетерівське лісове господарство» проводиться моніторинг стану лісів 

природно-заповідного фонду. 

Результати моніторингу приведені нижче по тексту. 
 

№  

пп 

Показники моніторингу Од. 

вим 

Роки моніторингу Зміни 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2017 

+ - 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Яхнівський» 

1 Розподіл земель лісогосподарського призначення за категоріями 

1.1 Лісові землі: га 414,0 414,0   

1.1.1 в т.ч. Вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

га 403,5 404,5 1,0  

 із них: лісові культури га 272,0 272,0   

1.1.2 Не вкриті лісовою рослин. га 10,5 9,5 1,0  

 із них: незімкнуті лісові культури га - 0,4 0,4  

             зруби га 1,4 -  1,4 

              біогалявини га 2,7 2,7   

              лісові шляхи, просіки га 6,4 6,4   

2 Розподіл вкритою лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами 

віку: 

2.1 Сосна - усього га 

т.м3 

400,7 

87,06 

401,7 

89,53 

1,0  

2.1.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

32,5 

1,2 

31,8 

1,23 

 0,7 

0,03 

2.1.2         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

6,6 

1,18 

8,7 

1,54 

2,1 

0,36 

 

 

2.1.3         середньовікові га 

м3 

143,8 

31,28 

143,8 

32,64 

- 

1,36 

 

2.1.4          пристигаючі га 

т.м3 

87,4 

24,63 

85,9 

24,79 

 

0,16 

1,5 

2.1.5         стиглі і перестійні га 

м3 

130,4 

28,77 

131,5 

29,33 

1,1 

0,56 
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          Із них перестійні га 

м3 

22,1 

4,16 

22,1 

4,2 

- 

0,04 

 

2.2 Ялина - пристигаюча га 

т.м3 

0,2 

0,06 

0,2 

0,06 

-  

2.3 Дуб звич. (високостовбурний) – 

молодняки 2 вікової групи 

га 

т.м3 

0,3 

0,03 

0,3 

0,03 

-  

2.4 Береза - усього га 

т.м3 

2,3 

0,34 

2,3 

0,36 

- 

0,02 

 

2.4.1 в т.ч. середньовікові га 

т.м3 

0,9 

0,1 

0,9 

0,1 

-  

           пристигаючі га 

т.м3 

1,4 

0,24 

1,4 

0,26 

- 

0,02 

 

 РАЗОМ: га 

т.м3 

403,5 

87,49 

404,5 

89,98 

1,0 

2,49 

 

 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

32,5 

1,2 

31,8 

1,23 

 

0,03 

0,7 

         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

6,9 

1,21 

9,0 

1,57 

2,1 

0,36 

 

         середньовікові га 

м3 

144,7 

31,38 

144,7 

32,74 

 

1,36 

 

          пристигаючі га 

т.м3 

89,0 

24,93 

87,5 

25,11 

 1,5 

0,18 

         стиглі і перестійні га 

т.м3 

130,4 

28,77 

131,5 

29,33 

1,1 

0,56 

 

          Із них перестійні га 

т.м3 

22,1 

4,16 

22,1 

4,2 

 

0,04 

 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Бурковиця» 

1 Розподіл земель лісогосподарського призначення за категоріями земель 

1.1 Лісові землі: га 295,4 292,3  3,1 

1.1.1 в т.ч. Вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

га 290,6 287,5  3,1 

 із них: лісові культури га 88,5 88,7 0,2  

1.1.2 Не вкриті лісовою рослин. га 4,8 4,8 -  

 із них: лісові шляхи, просіки га 4,8 4,8 -  

1.2 Нелісові землі га 53,6 56,7 3,1  

 в т.ч.: води га 1,0 1,0   

                     болота га 52,6 55,7 3,1  

 Разом:  349,0 349,0 -  

2 Розподіл вкритою лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та групами 

віку: 

2.1 Сосна - усього га 

т.м3 

115,7 

29,98 

112,9 

30,65 

 2,8 

2.1.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

9,0 

0,14 

9,0 

0,2 

 

0,06 

 

2.1.2         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

18,5 

1,86 

18,5 

2,13 

 

0,27 

 

2.1.3         середньовікові га 

м3 

83,2 

26,01 

78,8 

25,71 

 4,4 

0,30 

2.1.4          пристигаючі га 

т.м3 

5 

1,97 

6,6 

2,61 

1,6 

0,64 

 

2.1.5         стиглі і перестійні га 

м3 

- 

 

-   

2.2 Ялина – молодняки 2 вік.групи га 

т.м3 

0,9 

0,06 

0,9 

0,08 

 

0,02 

 

2.3 Дуб звич. (високостовбурний) га 

т.м3 

23,9 

4,38 

22,2 

4,46 

 

0,08 

1,7 

 

2.3.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 4,8 3,1  1,7 
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т.м3 0,08 0,04 0,04 

2.3.2 молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

1,2 

0,06 

1,2 

0,07 

 

0,01 

 

2.3.3 середньовікові га 

т.м3 

17,9 

4,24 

17,9 

4,35 

 

0,11 

 

2.4 Дуб звич. (низькостовбурний) –  га 

т.м3 

3,8 

0,8 

5,5 

0,86 

1,0,067  

2.4.1 в т.ч. середньовікові га 

т.м3 

- 1,7 

0,05 

1,7 

0,05 

 

2.4.2 стиглі і перестійні га 

т.м3 

3,8 

0,8 

3,8 

0,81 

 

0,01 

 

          Із них перестійні га 

м3 

3,8 

0,8 

3,8 

0,81 

 

 

0,01 

 

2.5 Граб звичайний га 

т.м3 

1,5 

0,14 

1,5 

0,14 

  

2.5.1 в т.ч. молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

0,6 

0,02 

0,6 

0,02 

  

2.5.2         стиглі га 

т.м3 

0,9 

0,12 

0,9 

0,12 

  

2.6 Береза - усього га 

т.м3 

82,4 

14,14 

82,1 

14,71 

 

0,57 

0,3 

2.6.1 в т.ч. молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

2,1 

0,12 

2,1 

0,16 

 

0,04 

 

2.6.2  середньовікові га 

т.м3 

25,3 

2,47 

25,1 

2,61 

 

0,14 

0,2 

2.6.3           пристигаючі га 

т.м3 

20,4 

3,48 

20,4 

3,64 

 

0,16 

 

2.6.4         Стиглі і перестійні га 

т.м3 

34,6 

8,07 

34,5 

8,3 

 

0,23 

0,1 

          Із них перестійні га 

м3 

1,1 

0,19 

1,1 

0,19 

  

2.7 Осика - молодняки 1 вікової 

групи 

га 

т.м3 

0,6 

0,02 

0,6 

0,04 

 

0,02 

 

2.8 Вільха чорна га 

т.м3 

61,8 

9,82 

61,8 

10,29 

 

0,47 

 

2.8.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

5,2 

0,21 

 5,2 

0,21 

 

2.8.2  молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

1,9 

0,1 

7,1 

0,38 

5,2 

0,28 

 

2.8.3  середньовікові га 

т.м3 

14,4 

1,51 

14,4 

1,61 

 

0,10 

 

2.8.4           пристигаючі га 

т.м3 

12,2 

2,59 

12,2 

2,7 

 

0,11 

 

2.8.5         стиглі і перестійні га 

т.м3 

28,1 

5,41 

28,1 

5,6 

 

0,19 

 

          Із них перестійні га - -   

 РАЗОМ: га 

т.м3 

290,6 

59,34 

287,5 

61,23 

 

1,89 

3,1 

 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

19,6 

0,45 

12,7 

0,28 

 6,9 

0,17 

         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

25,2 

2,22 

30,4 

2,84 

5,2 

0,62 

 

         середньовікові га 

м3 

140,8 

34,23 

137,9 

34,33 

 

0,10 

2,9 

          пристигаючі га 

т.м3 

37,6 

8,04 

39,2 

8,95 

1,6 

0,91 
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         стиглі і перестійні га 

т.м3 

67,4 

14,4 

67,3 

14,83 

 

0,43 

0,1 

 

          Із них перестійні га 

т.м3 

4,9 

0,99 

4,9 

1,0 

 

0,01 

 

 

 

Моніторинг середніх таксаційних показників природно-заповідного фонду  

ДП «Тетерівський лісгосп». 
№  

пп 

Показники моніторингу Панівна 

порода 

Од. 

вим. 

Роки моніторингу Зиміни 

на 2015 на 2017 + - 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Яхнівський» 

1 Середні показники:                              

Вік 

Сз рік 82 84 2  

Ялє рік 46 48 2  

Дз рік 37 39 2  

Бп рік 48 50 2  

середній рік 82 84 2  

2  Клас бонітету вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз клас 2,9 2,8  0,1 

Ялє клас 1,0 1,0   

Дз клас 3,0 3,0   

Бп клас 1,3 1,3   

середній клас 2,8 2,8   

3 Повнота Сз од. 0,70 0,71 0,01  

Ялє од. 0,70 0,73 0,03  

Дз од. 0,70 0,75 0,05  

Бп од. 0,66 0,67 0,01  

середній од. 0,70 0,71 0,01  

4 Запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз м3 217 223 6  

Ялє м3 300 300   

Дз м3 100 100   

Бп м3 148 156 8  

середній м3 217 222 5  

5 Запас на 1 га стиглих і 

перестійних 

Сз м3 221 223 2  

6 Середня зміна запасу на 1 га Сз м3 2,6 2,6   

Ялє м3 6,5 6,2  0,3 

Дз м3 2,7 2,6  0,1 

Бп м3 3,1 3,1   

середня м3 2,6 2,6   

        

7 Поточна зміна запасу на 1 га  Сз м3 2,1 2,1   

  Ялє м3 8,2 7,8  0,4 

  Дз м3 3,3 3,1  0,2 

  Бп м3 3,0 3,0   

  середня м3 2,1 2,1   

8 Склад насадження Сз  10Сз 10Сз   

  Ялє  8Ялє2Сз 8Ялє2Сз   

  Дз  10Дз 10Дз   

  Бп  9Бп1Сз 9Бп1Сз   

  середня  10Сз 10Сз   

Ландшафтний заказник місцевого значення «Бурковиця» 

1 Середні показники:                              

Вік 

Сз н.з.у. рік 52 42  10 

Сз рік 53 55   

Ялє рік 16 18   

Дз в. рік 64 69 5  

Дз н. рік 91 71  20 
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Гз рік 47 49 2  

Бп н.з.у. рік 46 48 2  

Бп рік 53 55 2  

Ос рік 7 9 2  

Влч рік 52 54 2  

середній рік 54 56 2  

2  Клас бонітету вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз н.з.у. клас 3,1 3,1   

Сз клас 1а,6 1а,7  0,1 

Ялє клас 1,0 1,0   

Дз в. клас 1,5 1,4 0,1  

Дз н. клас 3,0 3,3  0,3 

Гз клас 3,0 3,4  0,4 

Бп н.з.у. клас 2,2 2,4  0,2 

Бп клас 1,4 1,4   

Ос клас 2,0 2,0   

Влч клас 2,1 2,3  0,2 

середній клас 1,4 1,4   

3 Повнота Сз н.з.у. од. 0,76 0,72  0,4 

Сз од. 0,74 0,74   

Ялє од. 0,70 0,73 0,3  

Дз в. од. 0,68 0,67  0,1 

Дз н. од. 0,70 0,79 0,9  

Гз од. 0,58 0,59 0,1  

Бп н.з.у. од. 0,74 0,76 0,2  

Бп од. 0,69 0,70 0,1  

Ос од. 0,70 0,72 0,2  

Влч од. 0,64 0,65 0,1  

середній од. 0,70 0,70   

4 Запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз н.з.у. м3 135 90   

Сз м3 265 277 12  

Ялє м3 67 89 22  

Дз в. м3 183 201 18  

Дз н. м3 210 156  54 

Гз м3 93 93   

Бп н.з.у. м3 152 159 7  

Бп м3 174 181 7  

Ос м3 33 67 34  

Влч м3 159 166 7  

середній м3 204 213 9  

5 Запас на 1 га стиглих і 

перестійних 

Дз н. м3 210 213 3  

  Гз м3 133 133   

  Бп н.з.у. м3 252 257 5  

  Бп м3 232 240 8  

  Влч м3 192 199 7  

  середній м3 214 220 6  

6 Середня зміна запасу на 1 га Сз н.з.у. м3 2,6 2,2  0,4 

  Сз м3 5,0 5,0   

  Ялє м3 4,2 4,9 0,7  

  Дз в. м3 2,9 2,9   

  Дз н. м3 2,3 2,2  0,1 

  Гз м3 2,0 1,9  0,1 

  Бп н.з.у. м3 3,3 3,3   

  Бп м3 3,3 3,3   

  Ос м3 4,8 7,4 2,6  

  Влч м3 3,1 3,1   
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  середній м3 3,8 3,8   

7 Поточна зміна запасу на 1 га  Сз н.з.у. м3 3,3 3,1  0,2 

Сз м3 6,3 6,3   

Ялє м3 5,7 6,7 1,0  

Дз в. м3 3,0 2,7  0,3 

Дз н. м3 1,7 2,0 0,3  

Гз м3 2,2 2,1  0,1 

Бп н.з.у. м3 3,2 3,2   

Бп м3 3,2 3,2   

Ос м3 6,1 9,5 3,4  

Влч м3 3,0 3,0   

середній м3 4,3 4,3   

8 Склад насадження Сз н.з.у.  8Сз2Бп 7Сз3Бп  1 

Сз  9Сз1Бп 9Сз1Бп   

Ялє  6Ялє2Бп 

2Ос 

6Ялє3Бп 

1Ос 

  

Дз в.  8Дз1Бп 

1Влч 

8Дз1Бп 

1Влч 

  

Дз н.  5Дз2Сз 

2Бп1Гз 

5Дз2Сз 

2Бп1Гз 

  

Гз  5Гз4Бп 

1Ос 

5Гз4Бп 

1Ос 

  

Бп н.з.у.  6Бп3Влч 

1Ос 

6Бп3Влч 

1Ос 

  

Бп  8Бп1Ос 

1Влч 

8Бп1Ос 

1Влч 

  

Ос  10Ос 10Ос   

Влч  8Влч2Бп 8Влч2Бп   

     4Сз3Бп 

2Влч1Дз 

4Сз3Бп 

2Влч1Дз 

  

В природно-заповідний фонд ДП «Тетерівський лісгосп» входять два 

ландшафтні заказники місцевого значення «Яхнівський» і «Бурковиця» та шість 

ботанічних пам’яток природи. 

Територія заказника «Яхнівський» являє собою фрагмент старого 

природного і напівприродного, чистого за складом соснового лісу, з різного 

ступеня густоти підліском із ялівця звичайного. Всі лісові ділянки відносяться 

до лісових земель, із яких 97,7% - вкриті лісовою рослинністю земельні ділянки 

і лише 2,3% становлять не вкриті лісовою рослинністю земельні ділянки. Це, в 

основному, лісові шляхи і квартальні просіки (1,5%) та біогалявини (0,7%).  

Соснові ліси займають 99% площі лісів, із яких більше 30% деревостанів 

природного походження з переважаючим віком 120-150 років. 

За типами лісу переважають  свіжі  соснові бори ( А 2С) – 72,7% і свіжі 

сосново-дубові субори (В2 ДС) – 24,6%. Соснові деревостани зростають 

переважно на дерново-слабопідзолистих пісчаних і глинисто-пісчаних грунтах. 

Середній клас бонітету сосняків 2,8. Середня повнота деревостанів 0,71. 

Середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю ділянок – 222 м3, а стиглих 

– 223 м3. Середня зміна запасу деревини на 1 га 2,6 м3. 

Трав’яний покрив даної місцевості утворюють: верес звичайний, осока 

пальчаста,  зимолюбка зонтична, дикран звичайний, костриця овеча, очиток 

їдкий, плевроцій Шребера, чебрець повзучий, грушанка круглолиста, котячі 

лапки повзучі, нечуйвітер волохатенький, кладонія оленяча і інші. Зустрічаються 

рідкісні види рослин і тварин,  занесених до Червоної книги України, таких як: 



124 

 

сон чорніючий і коручка чемерниковидна; ящірка веретільниця, що 

охороняється Бернською конвенцією та  метелик махаон. 

Вікові лісові масиви зберігають оселища кажанів, види яких ще не вивчені. 

В заказнику відмічено високу чисельність різних видів фонових птахів та 

наявність таких Червонокнижних видів, як змієїд, сколія - гігант, дисцелія 

зональна, мідянка, чорний лелека, а у період міграції, орел – могильник. 

Територія ландшафтного заказника «Бурковиця» розташована на берегах 

річки Бурковиця в басейні річки Таль, створюючи комплексну лісову, лісово-

болотяну і болотяну екосистему, яка об’єднує надзвичайно багате флористичне 

різноманіття  і різноманіття популяцій тваринного світу. 

В межах заказника поєднано: мішаний ліс, заболочені деревостани  та 

болота. 

Лісові землі становлять 83,7%  в тому числі вкриті лісовою рослинністю 

лісові ділянки 82,4%. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (4,8га), це 

лісові шляхи і квартальні просіки. 

Нелісові землі (56,7га) представлені болотами – 16,0% і водами - 0,3% .   

Ліси природного і напівприродного походження становлять 61%. 

Породний склад лісів різноманітний. Тут зростають: сосна звичайна, дуб 

звичайний, ялина, граб, береза поникла, вільха чорна, осика. Переважають 

середньовікові (48%) і стиглі (23,4%) деревостани: соснові (39,3%), березові 

(28,6%) і вільхові (21,5%). 

Середній вік деревостанів заказника 56 років, в тому числі соснових 53 

роки, березових і вільхових 54 роки. Інші середні таксаційні показники 

заказника: клас бонітету 1,4, повнота 0,70, запас деревини  на 1 га вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок 213 м3, середня зміна запасу деревини на 1 

га 3,8 м3.  

На відносно незначній по відношенню до території лісгоспу площі (1%) 

зосереджено 10 типів лісу (всього 23), а саме: 

- свіжий дубово-сосновий субір (В2ДС)  -    19,8%, 

- вологий дубово-сосновий субір (В3ДС) –  10,7%, 

- сирий дубово-сосновий субір (В4ДС)      –   1,0%, 

- свіжа грабова судіброва (С2ГД)                -    0,8%, 

- свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2ГДС) – 7,9%, 

- волога грабова судіброва (С3ГД)                   -   8,2%, 

- волога грабово-соснова судіброва (С3ГДС) – 27,5%, 

- сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С4ГДС) – 2,3%, 

- сирий чорно-вільховий суг рудок (С4ВЛЧ)      - 15,8%, 

- мокрий чорно-вільїховий суг рудок (С5ВЛЧ)   -   6,0%. 

Грунти переважають дерново-середньо-підзолисті глеюваті і глеєві 

супіщані, або глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках 

морени;   дерново і перегнійно глеєві та  торфянисто і мулувато-глеєві. 

В підліску зростають крушина ламка, горобина звичайцна, черемха 

звичайна, чагарникові верби, ліщина звичайна. 

В трав’яному покриві в залежності від лісорослинних умов зростають: 

зірочник лісовий, анемони дібровна, конвалія звичайна, чорниці, медунки темна 

і вузьколиста, ожина волосиста, орляк звичайний, осоки: лісова, гірська, 
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волосиста, трясучко- видна, пальчаста, гостра, дерниста, побережна, пухирчаста, 

підмаренник чіпкий, пухівка  вузьколиста, гравілат річковий, кропива дводомна, 

щитник і багато інших. 

На території ландшафтного заказника зростають рідкісні та зникаючі види: 

любка дволиста, сон розкритий, плаун річний , орхідеї. 

При проведенні інвентаризації фауни, науковцями  були виявлені рідкісні 

для Київщини та такі , що занесені до Червоної книги України  види тварин: рись, 

борсук, лелека чорний, сірий журавель, сова сіра, дятел білоспинний, слуква 

(вальдшнеп), баранець звичайний (бекас), коноводник лісовий, жовна чорна,  

підорлик малий, підсоколик великий, канюк звичайний,  змієїд, осоїд, ящірка 

живородна, веретільниця ламка, мідянка європейська, гадюка звичайна, тритони 

гребінчастий та звичайний, квакша звичайна (райка), сколія - гігант, жук-олень, 

метелик махаон. 

Ботанічні пам’ятки природи на площі 17,2 га знаходяться в кварталі 63, 

Тетерівського  лісництва (15,9 га), кв.14, Пісківського лісництва (0,8 га) і кв. 3, 

вид. 14, Мигальського лісництва (0,5га). Соснові деревостани займають площу 

14,1 га, дубові - 3,1 га. 

Деревостани (за винятком Мигальського лісництва) на площі 16,7 га 

природного насіннєвого походження.  Вік природних деревостанів коливається 

від  113 до 173 років. Клас бонітету 2, повнота 0,5, середній запас деревини на 1 

га 290 м3, середня зміна запасу деревини на 1 га 1,9 м3. 

Вік  лісових культур ботанічної пам’ятки «Соснові насадження» 143 роки. 

Породний склад насадження:  8Сз1Ялє1Мдє, 1а класу бонітету, повнота 0,6, 

запас деревини на 1га   500 м3, середня зміна запасу деревини на 1 га 3,5 м3, 

поточна 0,9 м3. 

Пам’ятки природи зростають в свіжому грабово-сосново-дубовому 

сугрудку (С2ГДС). 

Згідно проведеного моніторингу, стан природно-заповідного фонду та 

його структура в цілому суттєво не змінились, але  в заказнику «Бурковиця» на 

0,9 % зменшилась площа лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю та 

збільшилась площа боліт на 3,1га за рахунок природного заболочення та 

всихання дерев в блюдцеподібних заболочених улоговинах. Зміна середніх 

таксаційних показників відбувається у відповідності з природними змінами в 

межах точності обліку.  В заказнику «Бурковиця» спостерігається погіршення 

санітарного стану деревостанів в результаті збільшення сухостійних дерев та 

захаращення. 

В цілому, оцінка стану природно-заповідного фонду підприємства, 

задовільна. 

Режим ведення лісового господарства в об’єктах природно-заповідного 

фонду відповідає діючому „Лісовому кодексу України”, Закону України „Про 

природно-заповідний фонд України”, „Методичним рекомендаціям щодо 

режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного 

фонду України різних категорій”. 

Статтями 25 - 30 Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» визначено, що заказниками оголошуються природні території 
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(акваторії) з метою збереження і відтворення природних комплексів чи їх 

окремих компонентів.  

Оголошення заказників провадиться без вилучення земельних ділянок, 

водних та інших природних об'єктів у їх власників або  користувачів. 

На територіях заказників забороняються суцільні, прохідні, лісовідновні та 

поступові рубки, видалення захаращеності, а також полювання та інша 

діяльність, що суперечить цілям і завданням, передбаченим положенням про 

заказник. 

Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і 

завданням заказника, проводиться з додержанням загальних вимог щодо 

охорони навколишнього природного середовища.  

Пам'ятками природи оголошуються окремі  унікальні  природні утворення, 

що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і 

культурне значення, з метою збереження їх у природному стані. 

Оголошення пам'яток природи провадиться без вилучення земельних 

ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів.  

На території пам’яток природи забороняються суцільні, поступові, 

лісовідновні та прохідні рубки, видалення захаращеності, полювання та будь-яка 

інша діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни 

первісного їх стану.  

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних 

об'єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення 

режиму їх охорони та збереження. 

Слід звернути увагу, що згідно статті 64 Закону України «Про природно-

заповідний фонд України» за порушення законодавства України про природно-

заповідний фонд тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або 

кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний 

фонд несуть особи, винні у:  

- нецільовому використанні територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, порушенні вимог проектів створення  та організації територій природно-

заповідного фонду;  

- здійсненні в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх 

охоронних зон забороненої господарської діяльності;  

- організації на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, в їх 

охоронних зонах господарської діяльності без попереднього здійснення оцінки 

впливу на довкілля або з порушенням оцінці впливу на довкілля; 

- невжитті заходів щодо попередження і ліквідації екологічних наслідків 

аварій та іншого шкідливого впливу на території та об'єкти природно-

заповідного фонду;  

- порушенні вимог щодо використання територій та об'єктів природно-

заповідного фонду;  

- перевищенні допустимих хімічних, фізичних, біотичних та інших впливів 

і антропогенних навантажень, порушенні вимог наданих дозволів на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду; 
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- псуванні, пошкодженні чи знищенні природних комплексів територій та 

об'єктів природно-заповідного фонду та зарезервованих для включення до його 

складу; 

- самочинній зміні меж, відведенні територій та об'єктів природно-

заповідного фонду для інших потреб.  

Рубки головного користування в межах територій об'єктів природно-

заповідного фонду не передбачаються. 

Під час провадження планованої діяльності пов'язаної з проведення рубок 

головного користування та суцільних санітарних рубок ДП «Тетерівське лісове 

господарство» буде дотримуватись вимог Закону України «Про природно-

заповідний фонд України»; положень та охоронних зобов'язань обєктів 

природно-заповідного фонду. 
 

Вплив з боку планованої діяльності на стан земель (у тому числі 

вилучення земельних ділянок) 

Станом на 04.04.2019 року ДП «Тетерівський лісгосп» має 

правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 

ділянками на площу 14292,2789 га (40%). На решту території виготовлена 

технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель Державного 

Підприємства «Тетерівське лісове господарство», яка знаходиться на стадії 

погодження і затвердження у відповідних державних органах. 

 

Інформація про виготовлення правовстановлюючих документів на земельні 

лісові ділянки ДП «Тетерівське лісове господарство»  

станом на 04.04.2019 року 
№ 

пп 

Об’єкт  

нерухомого 

майна 

Адреса Кадастровий номер Площа Реєстраційний 

номер, 

дата 

Цільове 

призначення, 

площа, га 

1 2 3 4 5 6 7 

1 земельна  

ділянка 

Кухарська 

сільська  

рада 

3222081900:01:008:0178 

Серія ЯЯ №153940 

4,0443 031094500004 

25.01.2010 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

 

 

 

 

5313,7492 

2 земельна  

ділянка 

3222081900:02:001:0004 

Серія ЯЯ №153937 

4528,0880 031094500001 

25.01.2010 

3 земельна  

ділянка 

3222081900:01:006:0003 

Серія ЯЯ №153938 

391,8171 031094500002 

25.01.2010 

4 земельна  

ділянка 

3222081900:01:001:0030 

Серія ЯЯ №153941 

0,8358 031094500005 

25.01.2010 

5 земельна  

ділянка 

3222081900:02:001:0002 

Серія ЯЯ №153939 

388,9640 031094500003 

25.01.2010 

6 земельна  

ділянка 

Блідчанська 

сільська 

рада 

3222080300:07:005:0028 

Серія ЯЯ №153936 

3267,5894 031094500008 

25.01.2010 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

4103,8631 

7 земельна  

ділянка 

3222080300:07:006:0043 

Серія ЯЯ №153935 

68,3034 031094500007 

25.01.2010 

8 земельна  

ділянка 

3222080300:07:004:0089 

Серія ЯЯ №153934 

767,9703 031094500006 

25.01.2010 

9 земельна  

ділянка 

Кодрянська 

селищна 

рада 

3222755400: 02: 012: 

0001 

Витяг № 3214908352019 

69,3889 27.07.2015 

04.04.2019 

для ведення 

лісового 

господарства 

 

 

4874,6666 

10 земельна  

ділянка 

3222755400:02:018:0001 

Витяг № 3214928952019 

3373,0580 27.07.2015 

04.04.2019 

11 земельна  

ділянка 

3222755400:04:011:0001 

Витяг № 3214929182019 

1432,2197 27.07.2015 

04.04.2019 

 Всього:     14292,2789 
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Державні акти на право постійного користування земельними ділянками 

оформлені на землі лісогосподарського призначення Лісгоспу, які знаходиться 

на території Іванківського району (Кухарське і Блідчанське лісництва) загальною 

площею 9417,6123 га. 

На земельні ділянки лісогосподарського призначення на території 

Макарівського району (Кодрянське лісництво) є витяги з Державного земельного 

кадастру на площу 4874,6666 га. 

 

Розподіл площі лісництв ДП «Тетерівський лісгосп» по адміністративних 

районах  в межах сільських  і селищних рад. 
Лісництво Сільська, селищна ради Площа, 

 га 

Примітка 

2 3 4 5 

Бородянський район                                                                   21376,7   

Мирчанське  3898,9   

 Бородянська ОТГ (Мирчанська) 1783,4  

 Загальцівська 2115,5  

Поташнянське  4768,5  

 Загальцівська 4629,3  

 Качалівська      139,2  

Тетерівське Пісківська ОТГ 4740,2  

Пісківське «-« 3823,9  

Мигальське  4116,6  

 Пісківська ОТГ (Мигалківська) 4092,6  

 Майданівська 24,0  

Іванківський район                                                                       9417,6  

Кухарське  Кухарська 5313,7  

Блідчанське Блідчанська 4103,9  

Макарівський район                                                                   4898,4  

Кодрянське   4927,0  

 Кодрянська сел.. 4888,1  

 Забуянська 10,3  

 Пісківська ОТГ (Мигальська) 28,6  

 

Інформація про поділ площі земель лісогосподарського призначення за 

категоріями в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів 

наведена у Додатку № 6.  

Слід зазначити, що пунктом 5 Перехідних положень Лісового кодексу 

України визначено, що до одержання в установленому порядку державними 

лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного 

користування земельними лісовими ділянками, документами, що підтверджують 

це право на раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали 

лісовпорядкування. 

Планово-картографічні матеріали лісовпорядкування (плани 

лісонасаджень лісництв) наведені у Додатку № 2. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан грунтів 

У геологічній будові беруть участь породи четвертинного віку, які 

представлені суглинками, супісками та пісками флювіогляціального 

походження.  
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Найбільш поширеними для території лісгоспу є дерново-підзолисті грунти, 

слабкої підзолистості та піщаного, глинисто – піщано - глеєватого і супіщаного 

механічного складу. 

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих 

(близько 80%). На долю ділянок з надмірним зволоженням припадає 4%. Болота 

займають 773 га. 

Чітко вираженої ерозії землі на території земель лісогосподарського 

призначення не спостерігається. 

Під час проведення господарських робіт механізованим способом, 

можливе забруднення грунту та підґрунтя через потенційний витік і вилив 

паливно-мастильних матеріалів (ПММ) з обладнання чи транспортних засобів. 

Такий потенційний вплив на грунт, як очікується, буде локальним і 

незначним. За періодні роки, забруднення землі від витоків ПММ не 

спостерігалось.   

Для уникнення випадків забруднення грунту паливно-мастильними 

матеріалами вимагається щоб ПММ зберігались у спеціальних ємностях, 

заправка бензопил відбувалась у спеціально обладнаних місцях на покритті, яке 

унеможливлює проникнення через нього ПММ у грунт. Техніка, що працює у 

лісі, не повинна мати протікань масла та пального. Якщо таке протікання 

трапляється, його слід зібрати за допомогою абсорбенту (тирса, пісок тощо), 

мішок з яким має бути  на кожній одиниці техніки, яка працює в лісі. 

Використаний абсорбент збирається і вивозиться з лісової території  та 

передається спец2іалізованим організаціям для утилізації, відповідно до 

укладених договорів. 

Для захисту лісових земель і грунтів від пошкодження технікою  

передбачається:  

- оптимізація кількості  волоків і навантажувальних майданчиків (площа 

волоків і навантажувальних площадок не повинна перевищувати 15% площі 

лісосіки); 

- трелювання лісо продукції тракторами з низьким тиском на грунт; 

- ділянки з сирими і мокрими грунтами  планується розробляти в 

зимовий морозний період; 

- призупиняти лісозаготівлі при сильному перезволоженні грунту; 

- трелювання і вивезення деревини проводити транспортними засобами 

з навісним обладнанням в піднятому стані по волоках і існуючих дорогах, не 

допускаючи здирання лісової підстілки та пошкодження грунту; 

- впроваджена технологія навантаження і вивезення деревини на базі 

автомобілів з гідроманіпуляторами; 

- заправка транспортних засобів, ремонт та техобслуговування повинні 

проводитись в гаражі тощо. 

З метою запобігання ерозії ґрунтів та іншим негативним явищам 

лісокористувачі після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, 

придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснюють 

протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, 

водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), а також проводять 

очищення русел водотоків від порубкових решток, ремонтують  пошкоджені  
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під'їзні  дороги. Земляні вали і водовідводи на волоках розміщуються через 40 

метрів.  

 

Вплив з боку планованої діяльності на водні ресурси 

Ґрунтові води належать середньо четвертинним флювіогляціальним  і 

алювіальним відкладенням з глибиною залягання від 0,5 м до 10 м. За останні 2-3 

роки рівень грунтових вод значно понизився. 

З погляду охорони навколишнього середовища, господарська діяльність 

підприємства практично не має негативного впливу на режим і якість водних 

ресурсів. 

Гідрогеологічні умови території лісгоспу пов’язані з геологічною будовою, 

тектонікою та фізико – географічними факторами. 

В гідрологічному відношенні територія розміщена на межиріччі р. Здвиж та 

р. Тетерів. Північно-західна частина має найнижчі позначки і тому вона більш 

зволожена. Переважно туди спрямовується стік. З цього ж боку впритул до 

ділянки знаходиться водойма, яка постійно заповнена водою. 

Загальне зволоження території характеризують: середня  річна сума опадів, 

висота снігового покрову, глибина перемерзання ґрунтів. 

Перелік річок  приводяться в таблиці. 

Перелік річок, уздовж  яких  виділені,охоронні зони, де рубки головного 

користування (РГК) не проводяться. (Згідно «Порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД)», Постанова Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2007р. № 733.) 
Назва річки  Довжина 

річки, км, 

Ширина захисної 

смуги, м 

в тому числі 

ОЗЛД, м 

Примітка 

р. Тетерів 385 500 200  

     Здвиж 145 400 150  

     Таль 51 300 150  

     Пісківка 20 Менше 25 км - 

категорія лісів не 

виділяється, а 

виділяються ОЗЛД 

150  

     Кодра  23  150  

     Требухівка  12  150  

     Сильня  11  150  

     Мирча 12  150  
 

Загальна площа вод на території земель Лісгоспу незначна  і становить 21,5 

га. Площа боліт – 773,2 га. 

Основним видом можливого впливу на водні обєкти є забруднення 

водотоків відходами виробництва, стічними водами з автомобільних лісових 

доріг, а також порушення гідрологічного режиму грунтових вод. 

Внаслідок лісозаготівельних робіт можлива зміна системи рівнів грунтових 

вод в поверхневих шарах грунту, що в свою чергу може викликати підвищення 

рівня грунтових вод і перезволоження та заболочення прилеглої території.    

При провадженні планової діяльності негативний вплив на водні ресурси 

зведено до мінімуму, так як ДП «Тететрівське лісове господарство» буде 
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дотримуватись вимог діючого природоохорннгого законодавства в частині 

заборони проведення рубок головного користування поблизу водних об'єктів.  

Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер,  водоймищ  та  

інших  водних  об'єктів,  виділені з категорії експлуатаційних лісів за 

нормативами постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р.  

№ 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок». 

Виділення водоохоронних зон та особливо захисних лісових ділянок мають 

велике значення для попередження обміління і забруднення водних об'єктів. 

В процесі провадження планованої діяльності передбачаються заходи по 

зменшенню негативного впливу на водні об'єкти і гідрологічний режим грунтів: 

- заборона розміщення місць складування відходів виробництва у 

водоохоронних зонах; 

- заборона облаштування тимчасових настилів через водотоки при 

переправі лісозаготівельної техніки; 

- заборона трелювання і  сплаву лісопродукції через водотоки; 

- заборона влаштування навантажувально-розвантажувальних 

майданчиків в безпосередній близкості до водних обєктів; 

- передбачається виділення ключових біотопів по окраїнах боліт, вздовж 

водотоків, в місцях виходу грунтових вод на поверхню. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан повітря 

ДП «Тетерівське лісове господарство» має дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

(Додаток №  19) 

В процесі провадження планованої діяльності потенційними джерелами 

впливу на навколишнє середовище безпосередньо у місці провадженні 

планованої діяльності є: автомобільний транспорт, трактори колісні та двигуни 

внутрішнього згорання бензопил. Негативний вплив на довкілля проявляється в 

забрудненні атмосферного повітря вихлопними газами та пошкодженні 

поверхневого шару ґрунту. Робота обладнання (бензопили, кущорізи) та 

транспорту буде створювати шум, забруднювати атмосферне повітря 

відпрацьованими газами та пилом. 

Всі вказані джерела впливу на довкілля являються неорганізованими та 

пересувними і будуть проявлятись лише в межах виробничої території.  

При виконанні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт відбувається 

викид забруднюючих речовин у повітря від працюючих двигунів обладнання та 

транспорту. Найбільш небезпечними із шкідливих речовин є  оксид вуглецю 

(СО), двуокис азоту (NО), вуглеводні (пари бензину СН), окиси свинцю. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 

сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль. 

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних 

кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 
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Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни 

дизельні чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і 

робочим об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 

 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 

Трактори 

МТЗ-80 МТЗ-82 

Габаритні розміри: 

довжина 

               ширина 

                висота 

 

м 

 

3,82 

1,97 

2,47 

 

3,93 

1,97 

2,47 

Дорожний просвіт 

(кліренс), мінімальний під 

заднім мостом 

см 47 47 

Конструктивна вага тонна 3,00 3,20 

Колія трактора регульована  см 

в межах 

передні колеса 120-180 

задні колеса     135-180 

 

Витрати палива г/кВт год. 

 

238  

4-7 літрів за год.  

230 (від 220 до260) 

    

Ємкість паливного баку – 130л. 

 Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 

0,625 і масла І-20 – 0,024 літрів. 

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які 

оснащені різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати 

і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах 

діаметрів, сортах тощо. 

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по 

відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, 

тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, 

що вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження 

підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних 

і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та 

суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо 

висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст 

не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні грунту. 

Рубки головного користування проводяться, головним чином, в соснових 

деревостанах з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при середній 

площі лісосіки 1,8 га., і середньому об’ємі стовбура в корі близько 1м3 (діаметр 

34 см). 

Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-

піщані та дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені грунти, 

на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після 

літніх опадів не впливає на прохідність і не призводить до значного 

пошкодження грунту. Такі лісосіки можливо освоювати на протязі року.  

Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та 

лісосік на торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і мокрих 
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грунтах, які мають підвищену вологість, на протязі всього теплого періоду року, 

де трактори МТЗ -80, 82 швидко порушують рослинний покрив і утворюють 

глибоку колію на волоках  або зовсім не мають можливості проїзду, освоюються 

в зимовий період при замерзанні грунту. 

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. 

На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони 

літньої і зимової заготівлі і вивозки. 

На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада 

виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових 

залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того 

майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та 

складає звіт про рух ісо продукції. 

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться 

очищення лісосіки від порубкових залишків. 

В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення 

застосовуються такі способи очищення лісосік: 

- збирання порубкових решток використання на паливо і для 

промислової переробки, 

- збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці 

збирання, 

- збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням. 

Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період.   

Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад 

проводиться сортиментами,  автомобілями КрАЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на яких 

установлені гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01,  

ПЛ – 70-04. 

Коротка характеристика автомобілів,  

які застосовуються на вивезенні сортиментів. 
Показники Одиниця  

виміру 

Автомобілі 

Кр АЗ 255 Б1 Кам АЗ 4310 

Двигун  ЯМЗ – 238 М2, 

дизель Y-об, 8цил. 

740,10-210 

дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 14860 10850 

потужність к.с. 240 при 2100 об./хв.. 210 при 2600 об./хв.. 

Габарити: довжина, 

ширина,  висота 

см 864 

275 

318 ! 

790 

250 

345 ! 

Споряджена маса кг 11 170 8 745 

Вантажопідйомність кг 8020 6 000 

Маса причепу з вантажем (по 

всіх видах доріг і місцевості) 

кг 10 000 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 70 85 

Контрольна витрата палива при швид. 

60 км/год. 

л/100км 

35,3 30 

Навантажування деревини здійснюватиметься гідроманіпуляторами  ПЛ-

70-01, ПЛ-70-04, які виготовлені ЗАТ ВЕЛМАШ (Великолукський 

машинобудівельний завод). Дані пристрої застосовуються для навантаження і 

розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. Встановлені 

вони  за кабінами автомобілів. 
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Застосовується Для перевезення довгомірних сортиментів та інших 

довгомірних вантажів буде використано лісовий гідроманіпулятор ЛВ 190-06, 

виготовлений ВАТ «Майкопський машинобудівельний завод». 

 

Технічна характеристика маніпуляторів,  

які використовуються на підприємстві. 
Показники Одиниця  

виміру 

Гідроманіпулятори: 

ПЛ-70-01 ПЛ-70-04 ЛВ 190-06 

Вантажний момент кНм 70 70 150 

Максимальний виліт стріли м 7,3 8,5 7,5 

Вантажопідйомність при: 

максимальному вильоті, 

мінімальному 

 

кг 

 

900 

1410 

 

710 

2000 

 

1870 

3800 

Найбільший кут повороту град. 400 400 380 

Маса з ротором кг 2100 2240 2200 

Маса робочого органу кг 215 255 - 

Номінальний тиск в гідросистемі МПа 20 20 20 

Кількість викидів, склад речовин і швидкість поширення відпрацьованих 

газів залежить від режиму роботи двигуна, технічного стану транспорту, типу і 

стану дорожнього покриття, напряму і швидкості вітру. 

Прогнозовані середні витрати бензину під час провадження діяльності при 

нормальній експлуатації техніки та обладнання становлять 66 000 літрів на рік, 

що при середній щільності 0,75 г/см³ складе  49,5 тонн. Середні витрати 

дизельного палива 176 000 літрів в рік, що при середній щільності 0,85 г/см³ (0,86 

г/см³ - літнє паливо, 0,84 г/см³- зимове паливо) складе  149.6 тонн. Орієнтовна 

кількість днів проведення рубок на рік становить близько 250 робочих днів. 

Розрахунки викидів забруднюючих речовин виконано для оцінки рівня 

забруднення атмосферного повітря за допомогою наступних методик: 

1. "Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря різними виробництвами", том 1,2,3. Донецьк 2004 рік.   

2. "Сборник  методик по расчету содержания загрязняющих веществ в 

выбросах от неорганизованных источников загрязнения атмосфери", УкрНТЭК, 

Донецк-2000.   

3. "Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов". Новороссийск, 

2000г..  

Витрати палива та час роботи транспорту і обладнання при лісозаготівлі 

наведено в таблиці  
Найменування джерела 

викиду 

Вид налива Обсяг спожитого 

палива, т/рік 

Час роботи техніки, 

маш/год 

ДВЗ транспорту та 

обладнання 

Бензин 49,5 75164 

Дизельне 149,6 154086 

Питомий викид при спалюванні 1 тонни палива в залежності від виду 

наведено в таблиці     

Викиди забруднюючих речовина  (кг) 
                          Вид палива 

Бензин Паливо дизельне 

Оксид вуглецю 197,8 36,2 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 

(діоксид азоту) 

21,6 31,4 
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Діоксид сірки 1,0 4,3 

Неметанові леткі сполуки 28,5 8,16 

Метан 0,64 0,25 

Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 0,035 0,12 

Аміак 0,004 - 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 

частинок (сажа) 

0,0 3,85 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 3183 3138 

Бенз(а)пірен 0,03 0,03 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі техніки в 

залежності від виду палива наведено в таблиці  
Забруднююча речовина Бензин Паливо дизельне 

г/сек т/рік г/сек т/рік 

Оксид вуглецю 0.3103 9,791 0.1716 5,415 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид 

азоту (діоксид азоту) 

0.03388 1,069 0.1488 4,697 

Діоксид сірки 0.001569 0,0495 0.02038 0,643 

Неметанові леткі сполуки 0.04468 1,410 0.03866 1,220 

Метан 0.001005 0,0317 0.001185 0,0374 

Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 
0.00005482 0,00173 0.0005704 0,018 

Аміак 0.00006274 0,00198 - - 

Речовини у вигляді суспендованих 

твердих частинок (сажа) 

0,0 0,0 0.01825 0,576 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 4.994 157,558 4.994 157,558 

Бенз(а)пірен 0.0001537 0,00485 0.0001537 0,00485 

Валовий викид від роботи усієї техніки наведено в таблиці  

Забруднююча речовина т/рік 

Оксид вуглецю 15, 206 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 5,766 

Діоксид сірки 0,6925 

Неметанові леткі сполуки 2,63 

Метан 0,0691 

Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,01973 

Аміак 0,00198 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 0,576 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 315,116 

Бенз(а)пірен 0,0097 

На  одній стандартній лісосічній ділянці в межах однієї робочої ланки 

лісорубів одночасно працює наступна техніка: бензопилка (середня витрата 

бензину - 0,50 л/маш-год), трактор-трелювальник  (середня витрата дизельного 

польного — 3,5 л/маш-год), вантажний автомобіль-лісовоз (середня витрата 

дизельного пального - 4,7 л/маш-год). 

Максимальні разові викиди забруднюючих речовин від роботи двигунів  

визначаються за формулою: 

 
де Nɩ - витрата палива і-ою технікою, л/маш-год; 

р - щільність паливної рідини (бензин - 0,75 кг/л; дизельне паливо - 0,85 

кг/л). 
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Максимально разові викиди, що враховані у розрахунку. 

Забруднююча речовина г/сек 

Оксид вуглецю 0,090417 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 0,063014 

Діоксид сірки 0,008428 

Неметанові леткі сполуки 0,018728 

Метан 0,000550 

Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,000236 

Аміак 0,000411 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 0,007454 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 6,402658 

Бенз(а)пірен 0,000061 

Лісогосподарське підприємство розташоване у Київській області. 

Планована діяльність – рубки головного користування (суцільні та поступові 

рубки) та суцільні санітарні рубки. Запроектований загальний щорічний обсяг 

користування лісом від усіх видів рубок  складає 72,8 тис.м³ ліквідної деревини.  

Прогнозований обсяг утворення порубкових решток від ліквідної деревини в 

залежності від категорії девевостанів та їх санітарної ліквідності складає від 10 

до 18 %. В розрахунки приймається середній %, що становить 14%.  Не менше 

95% порубкових решток підлягають утилізації. Середній відсоток 

некондиційних порубкових решток, що не підлягають утилізації та підлягають 

спалюванню складає не більше 5% від утвореного загального об’єму порубкових 

залишків.   

Розрахунок утворення    порубкових решток від лісозаготівельних робіт 

наведено у таблиці  
Розрахунок утворення порубкових решток під час лісозаготівель (річний) 

Загальний об’єм утворення порубкових решток. (м³) 10192 

Об’єм решток, що підлягають спалюванню. (м³) 509,6 

Маса 1  м³ порубкових решток, кг/м³ 151 

Загальна маса решток, що підлягають спалюванню, кг 76949,6 

Коефіцієнт виділення теплоти при згорянні порубкових решток (деревних 

відходів) при середній вологості порубкових решток 30% становить 12,30 

мДж/кг 

Розрахунок виділення теплової енергії під час спалювання порубкових 

решток наведено в таблиці: 
Річний обсяг утворення 

порубкових решток , кг 

Показник емісії згоряння 

решток, мДж/кг 

Загальний показник 

виділення тепла при 

згорянні решток,  гДж/рік 

198472,89 12,30 946,472 

Розрахунок викидів забруднюючих речовин при згорянні порубкових 

решток наведені у таблиці  

Забруднююча речовина 
Показник емісії  , 

г/гДж 

Загальний обсяг 

викиду т/рік 

Оксид вуглецю 195 0,181 

Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 

(діоксид азоту) 
200 0,189174 

Неметанові леткі сполуки 45 0,04256 

Метан 5 0,004729 
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Азоту (1) оксид (NO) (оксид діазоту) 4 0,00378348 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 28130 96,97 

Речовини у вигляді суспендованих  твердих 

частинок 
 0,26915 

 

Вплив з боку планованої діяльності на кліматичні фактори (у тому 

числі зміна клімату та викиди парникових газів) 

Клімат даного району помірно-континентальний, формується під впливом, 

головним чином, повітряних атлантичних мас. Характеризується клімат 

відносно м'якою зимою та теплим вологим літом. 

Не морозний період триває 160-170 днів у році. 

Середньорічна кількість опадів складає  745 мм. 

Вітровий режим території характеризується напрямком, що залежить від 

взаємного розташування областей високого і низького тисків, та швидкістю, що 

залежить від різниці атмосферного тиску взаємодіючих областей. 

На даній території в холодний період року встановлюється смуга високого 

тиску, сформована відрогами західного і східного антициклонів, вона обумовлює 

перевагу північно-західного і південно-східного напрямків вітру. Влітку 

збільшується повторюваність західних і північно-західних вітрів. Циклонічна 

діяльність особливо активно виявляється в зимовий період, при проходженні 

циклонів спостерігаються вітри різних напрямків. 

Середньорічна швидкість вітру складає 3-4 м/с, найбільша 

середньомісячна швидкість вітру приходиться на лютий, найменша - на серпень. 

Сильні вітри в даному районі спостерігаються в період активної 

циклонічної діяльності, найчастіше в холодний період року. Істотну роль у 

процесі посилення вітру грає рельєф місцевості та висотні відмітки. 

Імовірність вітру зі швидкістю 10 м/с та більш (у відсотках від загального 

числа випадків) за зимовий період (грудень-лютий)  складає 6,4 %. 

Максимальна швидкість вітру, головним чином, складає 16-20 м/с, в 

окремі роки – досягає 24-28 м/с, пориви – до 30 м/с.  

Температура повітря: 

- середньорічна 7,1˚С; 

- максимальна    40˚ С; 

- мінімальна мінус 35С; 

- при ожеледі мінус 5С; 

- найбільш холодної п'ятиденки мінус 22 С; 

Середній тиск повітря – 745 мм ртутного стовпа. 

Основними факторами впливу на клімат є: хімічне забруднення атмосфери, 

особливо парниковими газами; теплове забруднення повітряного басейну; зміна 

водного режиму території. Багато газів, які знаходяться в атмосфері – 

вуглекислий газ, метан, окисли азоту та інші – прозорі для видимих променів, 

але активно поглинають інфрачервоні, утримаючи тим самим в атмосфері 

частину тепла. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють 

парниковий ефект – парникові гази. 

Збільшення в атмосфері концентрації вуглекислого газу та інших 

парникових газів впливає на глобальну зміну температурного режиму. 

Підвищення температури може викликати цілу низку таких явищ, як підвищення 



138 

 

рівня моря та зміни в локальних кліматичних умовах, що, в свою чергу, може 

негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країн.  

Відповідно до Кіотського протоколу (міжнародна угода про обмеження 

викидів в атмосферу парникових газів), метою якого є стабілізування рівня 

концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би 

небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети, визначено 

шість основних парникових газів, які дають внесок до парникового ефекту. Цими 

газами є: діоксид вуглецю СО2, метан СН4, закис азоту N2O, гідрофторвуглецеві 

сполуки, перфторвуглецеві сполуки, гексафторид сірки (елегаз, SF6). 

В Україні згідно за рекомендаціями МГЕЗК враховуються три ПГ прямої 

дії: вуглекислий газ СО2, метан СН4, закис азоту N2O та ПГ непрямої дії: 

моноксид вуглецю СО, оксиди азоту NOx та леткі неметанові органічні сполуки. 

Парникові гази непрямої дії безпосередньо не є парниковими газами, але 

опосередковано впливають на парниковий ефект в результаті хімічних реакцій в 

атмосфері.  

Основними загрозливими факторами пов'язаними із зміною клімату для 

лісових масивів є: 

- зсув меж розповсюдження лісів, заміна зональних типів рослинності, 

зміна співвідношення лісових формацій та типів лісу; 

- зниження життєздатності лісів, їх стійкості до шкідників та хвороб, 

збільшення інтенсивності всихання лісів; 

- спалахи масового розмноження шкідників; 

- зростання кількості та масштабності пожеж (особливо у хвойних лісах); 

- зниження обсягів депонування вуглецю; 

- зниження продуктивності і товарності лісостанів; 

- зміни породного складу лісів; 

- зменшення рівня біорізноманіття, особливо – видів з вузьким 

кліматичним діапазоном (стенотопних), видів на межі ареалів та ендемічних 

видів. 

Діяльність пов'язана з проведенням рубок головного користування може 

впливати  на місцевий клімат через зменшення об’єму евапотранспірації, що в 

свою чергу може у посушливі роки значно погіршувати кліматичну ситуацію та 

збільшувати частоту лісових пожеж.  

Головними напрямками діяльності ДП «Тетерівське  лісове господарство», 

які будуть спрямовані на запобігання (пом’якшення) зміни клімату буде: 

збільшення поглинання парникових газів шляхом лісорозведення; 

стале ведення лісового господарства; 

зменшення знеліснення; 

покращення практик ведення господарської діяльності на основі 

кліматично орієнтованих методів ведення лісового господарства. 

При реалізації планованої діяльності, а саме використанні автотранспорту 

та роботи бензопил в атмосферне повітря надходять парникові гази: оксид 

вуглецю (вуглецю оксид); вуглекислий газ (діоксид вуглецю); діоксид азоту 

(азоту двоокис); оксид азоту; метан.  
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Кліматичні особливості території планованої діяльності не призводять до 

зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище. Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери допустимий.  

Основним джерелом теплового забруднення на території планованої 

діяльності буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється 

у багаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоранням палива тракторів, 

автомобілів та бензопил. 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів у сфері охорони 

атмосферного повітря, використанні якісного пального вплив планованої 

діяльності, проведенні заходів із лісорозведення, сталому веденні лісового 

господарства, зменшенні знеліснення, веденні господарської діяльності на 

основі кліматично орієнтованих методів ведення лісового господарства вплив на 

клімат під час провадження планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове 

господарство»  можливо оцінити як допустимий.  

 

Вплив з боку планованої діяльності на матеріальні об’єкти 

На території планованої діяльності матеріальні об'єкти, в яких  втілено 

оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, які зареєстровані у 

відповідності до вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

не обліковуються. 

Враховуючи зазначене, планована діяльність ДП «Тетерівський лісгосп» 

не матиме впливу на матеріальні об'єкти. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 

На території лісового господарства обліковуються ділянки культурного та 

історичного значення, які приведені в таблиці: 

Список ділянок (місць)  культурного та історичного  

значення (ОЦЗЛ 6) та режим користування в них. 
№  

Пп 

№   

кв. 

№  

вид. 

Площа, 

га 

Характеристика Режим користування, 

заходи 

Кодрянське лісництво в адмінмежах  Кодрянської селищної ради Макарівського району 
1 44 12 0,8 Історична пам'ять про наслідки війни. 

Деревостан 10Сз 135 років. 

На території 2 могили, які доглядаються. 

На цьому місці в 1981 році, розбираючи  

снаряд часів війни, підірвались два 15 –ти 

літніх підлітки  

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою.  

Охорона. 

2 98 11 0,7 Історична цінність. 

Деревостан  10Сз 135 років. 

На ділянці Братська могила радянських 

солдат, які загинули в 1943 році при 

визволенні України. 

 

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою.   

Охорона. 

3 69 13 0,1 Традиційна історична цінність. 

Пам’ятний знак про бій партизан   

А.С.Ковпака з німецько-фашистськими 

загарбниками 09.03.1943 року. 

Місце проведення  урочистостей та 

покладання квітів 

Догляд за лісовими культурами 

берези.  

Охорона. 

Разом: 1,6   

Мигальське лісництво  в адмінмежах Пісківської ОТГ, Бородянського району 
1 18 13 0,4 Пам'ять про історичне минуле Обмежений. 

Догляд за лісовими культурами. 

Охорона. 
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Місце  поховання  1944р. радянського бійця 

Кушнірові Петра Марковича, 1927 р. 

народження. 

На табличці є інформація про проходження тут 

під час війни лінії оборони. 

Тетерівське лісництво 
2 77 4 0,1 Історична цінність. 

Братська могила 28 воїнів 322 стрілецької 

дивізії, які загинули при звільненні селища 

Пісківка  10.11.1943р. 

 

 

Обмежений. 

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою. 

Охорона. 

3 81 23 0,7 Традиційна історична пам'ять  

Знаходиться пам’ятний знак – місце розстрілу 

фашистами в 1943 році 17-ти місцевих 

жителів, які були там поховані, а після війни 

перепоховані на селищному кладовищі. 

Обмежений. 

Допускається проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів. 

Охорона. 

Разом: 1,2   

Мирчанське лісництво   в адмінмежах Мирчанської селищної ради Бородянського р-ну 
1 18 14 1,1 Історичне значення 

На ділянці залишки воєнного форпосту Х11 – 

Х111 століть. 

Пам’ятка  археології «ГОРОДИЩЕ». 

Знаходиться пам’ятний знак. 

Обмежений. 

Допускається проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів за 

узгодженням з органами місцевого 

самоврядування. 

Охорона. 

Всього: 3,9   

 

При провадженні планової діяльності негативний вплив на на архітектурну, 

археологічну та культурну спадщину зведено до мінімуму, так як ДП 

«Тететрівське лісове господарство» буде дотримуватись вимог діючого 

законодавства в частині заборони проведення рубок головного користування 

поблизу історико-культурних об'єктів.  

Лісові ділянки розташовані  в  межах  історико-культурних   заповідників, 

меморіальних комплексів, місць, пов'язаних з важливими історичними подіями,   

охоронних    зон    пам'яток    історії,    археології, містобудування та архітектури,  

монументального мистецтва сприяють забезпеченню охорони унікальних та 

інших особливо цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, 

тому вони будуть виділені ДП «Тетерівське лісове господарство» з категорії 

експлуатаційних лісів за нормативами постанови Кабінету Міністрів України від 

16 травня 2007 р. № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок». 

Окрім того, у разі виявлення на території під час реалізації планованої 

діяльності необлікованих об'єктів культурної спадщини чи їх частин, об'єктів або 

предметів археологічної спадщини, знахідок археологічного або історичного 

характеру, об'єктів архітектурної спадщини: 

- у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охорону 

археологічної спадщини» буде інформовано орган охорони культурної 

спадщини, а також організовано відповідне сприяння у проведенні будь-яких 

робіт з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів; 

- у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» буде укладено з відповідним органом охорони культурної 

спадщини охоронний договір. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку  

археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 
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Закону України «Про охорону культурної спадщини», подальше ведення робіт 

буде зупинено і протягом однієї доби буде повідомлено про це відповідний орган 

охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території. 

Крім того, в процесі планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове 

господарство» будуть додержані відповідні принципи щодо охорони 

архітектурної, археологічної та культурної спадщини визначені ратифікованою 

Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, Конвенцією про 

охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Європейською 

конвенцією про охорону археологічної спадщини. 

 

Вплив з боку планованої діяльності на стан ландшафтів 

Ландшафт – територія, що складається з природних або природних та 

антропогенних компонентів і комплексів, які взаємодіють між собою. 

У ландшафтному відношенні загальна територія Лісгоспу являє собою 

полого-хвилясту рівнину на якій ростуть ліси та розташовані землі, які 

використовуються під вирощування сільськогосподарських культур. На території 

фрагментально розміщені населені пункти, ділянки дачної забудови, малі 

річки,  типовий Поліський ландшафт. 

В процесі реалізації планованої діяльності на локальній території будуть 

відбуватись незначні фізичні впливи на геологічне середовище. 

Планована діяльність не передбачає зміни ландшафту території. На підставі 

комплексу передбачених заходів виключається вплив на основні елементи 

геологічної, структурно-технічної будови та зміни існуючих ендогенних і 

екзогенних явищ природного й техногенного походження. Не прогнозуються 

критичні зсувні та селеві явища.  

Крім того, ДП «Тетерівське лісове господарство» буде дотримуватись 

вимог та положень визначених Європейською ландшафтною конвенцією та 

Всеєвропейською стратегією збереження біологічного та ландшафтного 

різноманіття. 
 

Вплив з боку планованої діяльності на здоров’я населення, соціально-

економічні умови та взаємозв’язок між цими факторами 

Негативних факторів впливу на умови життєдіяльності місцевого 

населення не здійснюється. Під час реалізації планованої діяльності не виникає 

загроза здоров'ю населення. Планована діяльність не суперечить 

функціональному зонуванню прилеглої території та не пов'язана з генерацією 

будь-яких специфічних чи унікальних впливів на людину, які можуть 

спричинити захворювання або погіршення умов проживання населення. 

Найбільш важливим із соціально-економічних факторів планованої 

діяльності є поповнення місцевого бюджету і поліпшення загальної соціально-

економічної ситуації в регіоні, забезпечення деревиною споживачів, зайнятості 

місцевого населення. 

Економічний вплив планової діяльності буде відображатись зарахуванням 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів та інших податкових 
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зобов'язань підприємства. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство під час 

провадження планованої діяльності матиме податкові зобов'язання з: 

з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;  

екологічного податку: 

- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 

- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 

суб'єктів господарювання). 

Згідно статті 256 Податкового кодексу України деревина, заготовлена в 

порядку рубок головного користування є об’єктом оподаткування рентною 

платою за спеціальне використання лісових ресурсів, тому ДП «Тетерівське 

лісове господарство» буде подавати відповідні податкові декларації з рентної 

плати.  

З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону 

планованої діяльності при проведенні рубок головного користування 

заплановано використовувати сучасні методи та технології лісозаготівлі. 

В  ДП «Тетерівський лісгосп» діє Сертифікат FC-FM /COC – 804039, який 

є свідченням того, що підприємство у своїй практичній, господарській діяльності 

дотримується не тільки вимог вітчизняного законодавства, але й міжнародних 

норм щодо екологічного, сталого ведення лісового господарства. 

Сертифікація лісоуправління державного підприємства «Тетерівське 

лісове господарство» проведена представниками Міжнародної Опікунської Ради 

за системою (FSC). 

Щорічно проводиться  аудит, ціль якого - перевірка діяльності лісгоспу на 

відповідність вимог міжнародного стандарту «Принципи і критерії FSC для 

управління лісами». Цей міжнародний стандарт включає 10 принципів і 56 

критеріїв, які розкривають зміст кожного принципу. 
Екологічна сертифікація лісів за системою FSC сприяє поліпшенню 

лісокористування, сталому розвитку лісового господарства, зміцненню лісових 

підприємств на внутрішніх ринках продукції і проникненню на зовнішні. 

Екологічна сертифікація лісів дозволила б усунути з численних підприємств 

лісового господарства "тавро" екологічно забруднених територій, яке 

складається в уяві європейських споживачів лісової продукції у зв'язку з 

негативними екологічними наслідками Чорнобильської катастрофи. 

Поряд із низкою еколого-економічних принципів  підприємство 

приділятиме увагу соціальним питанням. Зокрема в підприємстві запроваджена 

виважена політика працевлаштування, що полягає у: 

-  дотриманні чинного законодавства та міжнародних конвенцій; 

- не перешкоджанні працюючим у здійсненні їх прав та потреб, зумовлених 

національною, релігійною, статевою належністю, станом здоров’я, політикою чи 

статевою орієнтацією; 

- уникати будь - якої дискримінації; 

- забезпеченні справедливої оплати праці і її росту; 

- формуванні оптимального графіку роботи персоналу; 
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- не використовуванні дитячої праці; 

-  не допусканні застосування фізичних покарань і словесних образ; 

- піклуванні про здоров’я і побут працюючих.  
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5. Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, 

зокрема величини та масштабів такого впливу (площа території та 

чисельність населення, які можуть зазнати впливу), характеру (за наявності 

- транскордонного), інтенсивності і складності, ймовірності, очікуваного 

початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу (включаючи прямий 

і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, транскордонний, 

короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і 

тимчасовий, позитивний і негативний вплив), зумовленого: 

виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням 

планованої діяльності, включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після 

завершення такої діяльності; 

використанням у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття; 

викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, 

світловим, тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та 

іншими факторами впливу, а також здійсненням операцій у сфері 

поводження з відходами; 

ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої 

діяльності та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження 

планованої діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, 

пов’язаних з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, 

на які може поширитися вплив або на яких може здійснюватися 

використання природних ресурсів; 

впливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату; 

технологією і речовинами, що використовуються 

 

Виконання підготовчих і будівельних робіт, включаючи (за потреби) 

роботи з демонтажу після завершення такої діяльності 

На кожну лісосіку до початку її розробки буде складено карту 

технологічного процесу розроблення лісосіки (далі - технологічна карта), яка з 

урахуванням конкретних умов відображатиме лісівничі та організаційні вимоги 

до проведення робіт.  

У технологічну карту буде включено: 

- перелік підготовчих робіт; 

- схема розробки лісосіки з нанесенням на неї виробничих об’єктів, 

устаткування, доріг, волоків, способи проведення лісозаготівельних операцій 

(напрям звалювання дерев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, 

сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок); 

- черговість розробки пасік; 
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- заходи щодо охорони праці та визначаються природоохоронні вимоги 

(запобігання ерозії ґрунтів, збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-

насінників тощо). 

Після проведення рубок проводяться заходи з очищення лісосік. 

Метою очищення місць рубок є створення сприятливих  умов  

для  відновлення лісу,  запобігання ерозії ґрунту,  зниження рівня  

пожежної небезпеки та забезпечення належного санітарного стану. 

Очищення лісосік проводиться одночасно з лісосічними роботами,  але не 

пізніше ніж через 30 днів після звалювання дерев або строку, встановленого для 

огляду місць заготівлі деревини, а у хвойних деревостанах у період з 1 квітня по 

31 жовтня - не пізніше ніж через 15 днів. 

У разі  несприятливих  умов  (затоплення  лісосіки,  глибокий сніговий 

покрив тощо), неможливості проведення робіт з не залежних від  

лісокористувача  причин  строк  очищення  лісосік  може бути продовжений за 

рішенням органу виконавчої влади з питань  лісового господарства  Автономної  

Республіки Крим,  територіальних органів Держкомлісгоспу,  а на території і  

об'єктах  природно-заповідного фонду - за погодженням з органами Мінприроди.  

Очищення лісосік проводиться з обов'язковим запобіганням пошкодженню 

на лісосіці дерев,  які не підлягають вирубуванню,  та підросту, що підлягає 

збереженню.  

Залежно від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються 

такі способи очищення лісосік: 

1) збирання  порубкових   решток   у купи тf вали для перегнивання. 

На лісосіках, що призначені  для  штучного  лісовідновлення, порубкові 

рештки  для  перегнивання  складаються в паралельні вали завширшки до 2 

метрів і з відстанню між ними не менш як 25 метрів, а на лісосіках,  призначених 

для природного лісовідновлення,  - в купи у вільних від підросту місцях;  

2) рівномірне розкидання подрібнених на відрізки до  1  метра порубкових  

решток  по лісосіці.  На ерозійно небезпечних ділянках очищення проводиться 

тільки таким способом;  

3) укладання  порубкових  решток  на  трелювальні  волоки   в улоговинах 

і ущільнення їх під час трелювання деревини;  

4) укладання  порубкових  решток  у місцях проїзду агрегатних лісових 

машин;  

5) збирання  порубкових  решток  у  купи  з подальшим їх  спалюванням. 

На лісосіці чи її окремій частині залежно від конкретних умов може 

застосовуватися один з  наведених  способів  очищення  або комбінований спосіб.  

Під час трелювання зрубаних  ерев з кроною порубкові рештки, не 

призначені для переробки чи реалізації, збираються в купи і спалюються на 

верхніх складах в міру  їх  нагромадження. 

Очищення лісосік, визначених для  штучного відновлення лісу, 

проводиться способами, які забезпечують можливість наступного проведення 

лісокультурних робіт (обробіток ґрунту, садіння або висівання, догляд за 

лісовими культурами).  
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Очищення лісосік з наступним природним лісовідновленням проводиться 

способами, які, як правило, виключають спалювання порубкових решток і 

забезпечують умови для появи і росту самосіву господарсько цінних порід.  

Під час спалювання порубкових решток буде забезпечено зберегання від 

пошкодження підросту і дерева, які не підлягають вирубуванню. Спалювання 

куп починається від межі лісосік і навколо насіннєвих куртин підросту. Суцільне 

спалювання порубкових решток буде заборонено.  

 

Використання у процесі провадження планованої діяльності 

природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття 

 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування та суцільних 

санітарних рубок в розрізі лісництв: 
Види 

рубок 
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Суцільні 

рубки 

264,0 90,84 49,8 17,59 41,6 13,31 24,8 8,96 27,0 8,46 

101,19 66,95 19,6

3 

13,12 14,7

6 

9,95 9,98 6,71 9,48 5,96 

Поступові 

рубки 

1,0 0,11         

0,12 0,08         

Суцільні 

санітарні 

рубки 

48,8 12,76 7,3 1,96 3,8 0,75 0,4 0,11 22,0 5,90 

14,04 5,77 2,15 0,90 0,85 0,24 0,13 0,06 6,47 2,71 

 
Види рубок В тому числі 

Мирчанське  Пісківське  Мигальське  Кодрянське 
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13,1 3,51 29,4 11,46 47,1 16,96 31,2 10,59 

3,92 2,44 12,7

5 

8,56 18,92 12,19 11,75 8,02 

Поступові 

рубки 

      1,0 0,11 

      0,12 0,08 

8,0 1,78 5,2 1,68 2,1 0,58 - - 
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Суцільні 

санітарні 

рубки 

1,96 0,82 1,84 0,77 0,64 0,27 - - 

 

Планована діяльність буде проводитись на землях лісогосподарського 

призначення ДП «Тетерівське лісове господарство». 

 

Розподіл площі лісництв ДП «Тетерівський лісгосп» по адміністративних 

районах  в межах сільських  і селищних рад. 
Лісництво Сільська, селищна ради Площа, 

 га 

Примітка 

2 3 4 5 

Бородянський район                                                                   21376,7   

Мирчанське  3898,9   

 Бородянська ОТГ (Мирчанська) 1783,4  

 Загальцівська 2115,5  

Поташнянське  4768,5  

 Загальцівська 4629,3  

 Качалівська      139,2  

Тетерівське Пісківська ОТГ 4740,2  

Пісківське «-« 3823,9  

Мигальське  4116,6  

 Пісківська ОТГ (Мигалківська) 4092,6  

 Майданівська 24,0  

Іванківський район                                                                       9417,6  

Кухарське  Кухарська 5313,7  

Блідчанське Блідчанська 4103,9  

Макарівський район                                                                   4898,4  

Кодрянське   4927,0  

 Кодрянська сел.. 4888,1  

 Забуянська 10,3  

 Пісківська ОТГ (Мигальська) 28,6  

 

Для забезпечення виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб 

робітників під час провадження планованої діяльності буде використовуватись 

привізна вода з артезіанської свердловини, що розташована за адресою: вул. 

Філіпова, буд. 36, смт Пісківка, Бородянський район, Київська область, (струм. 

Пісківка, басейн р. Тетерів, район басейну р. Дніпро). 

Дозвіл на спеціальне водокористування від 27.07.2018 р.  

№ 431/КВ/49д-18, терміном до 27.07.2021 р. виданий Державним агентством 

водних ресурсів України наведений у Додатку № 11. 

 

Викиди та скиди забруднюючих речовин, шумове, вібраційне, 

світлове, теплове та радіаційне забруднення, випромінення та інші  фактори 

впливу, а також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

При виконанні лісогосподарських та лісозаготівельних робіт основним 

джерелом забруднення атмосферного повітря є двигуни тракторів, автомобілів, 

механізмів, бензопил під час роботи яких відбувається викид забруднюючих 

речовин. Основними забруднюючими речовинами є азоту діоксид, сажа, 

ангідрид сірчистий, бензапірен, вуглеводні тощо. 

Кількість викидів забруднюючих речовин, склад речовин і швидкість 

поширення відпрацьованих газів залежить від режиму роботи двигуна, 

технічного стану транспорту, типу і стану покриття, напряму і швидкості вітру. 
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Поділ території за зонами радіоактивного забруднення станом на 

01.01.2004 р. (щільність забруднення ґрунту цезієм – 137 в кі/км2) наведено в 

таблиці: 

Назва  

лісництв 

Загальна 

площа 

забруд-

нення 

Номери кварталів (чисельник) і площа (знаменник) за щільністю 

забруднення 

зона 1 

зона 2 зона 3 

підзона підзона 

а б в а б 

більше 

15,1 
5,1–7,0 7,1–10,0 10,1–15,0 1,1–2,0 2,1–5,0 

Тетерівське 778,0 16,28 

36,6 

   16,17,25,26,28,29,

42,44,53-55,64-66 

741,4 

 

Кухарське 1813,0     3-6,17-19,21,22, 

30-37,39,43,46, 47, 

50,51,54-56,60,67, 

70-72,77,82,87,88, 

94 

1813,0 

 

Блідчан- 

ське 

2988,0     1-7,10,12-19,21-

32,34-47,50,52,55-

62,64-66,70,74,81, 

82,86,87 

2939,0 

76 

49,0 

Поташнян- 

ське 

457,0     10,11,13,22,32,42,

62,90 

457,0 

 

Мирчанське 1234,0     11,19,20,25,31,32,

41-43,59-69 

1234,0 

 

Пісківське 365,0     12-14,25,33,46,47, 

48,91-93,109,111 

365,0 

 

Мигальське 320,0     2,23,24,36-38,75, 

93,100,103 

292,0 

35 

28,0 

Кодрянське 92,0     69,142,144 

92,0 

 

Разом по 

підприєм-

ству 

8047,0 36,6    7933,4 77,0 

 

Ризики для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та 

довкілля, у тому числі через можливість виникнення надзвичайних 

ситуацій 

 

Ризики для здоров'я людей в процесі проведення робіт із заготівлі деревини 

та заходи пом’якшення їхнього впливу наведені в таблиці: 
Назва 

лісогосподарсь-

кого заходу 

Фактори 

довкілля, 

соціальні 

Потенційні 

негативні 

впливи 

Опис заходів з 

пом’якшення 

впливу 

Назва документів 

моніторингу 

Оцінка 

впливу 
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3. Заготівля 

деревини на всіх 

видах рубок 

(валка дерев, 

трелювання 

навантажування 

та вивезення) 

Екологічні фактори довкілля аналогічні наведеним  

в попередніх господарських заходах 

Ризик 

для 

життя і  

здоров’я 

людини 

Наявність 

небезпечних 

дерев в 50 м 

зоні навколо 

лісосік. 

Порушення 

Правил ОП 

Планування заходів 

щодо приземлення 

небезпечних дерев 

в захисній зоні. 

Контроль за 

дотриманням 

Правил ОП 

Лісорубні квитки 

(рубка 

небезпечних 

дерев). 

Акти перевірки 

Журнал 

оперативного 

контролю 

Незначний 

Безпека 

та 

охорона 

здоров’я  

Професійні 

ризики 

нещасних 

випадків 

 

План охорони 

здоров’я та безпеки 

праці 

Контроль за його 

дотриманням 

Звіти по охороні 

праці 

Значний 

 

При проведенні рубок головного користування та суцільних санітарних 

рубок при певних операціях технологічного процесу виникає ризик ущільнення 

грунту транспортними засобами. 

В зв’язку з застосуванням колісної техніки, вага якої не перевищує 10 тон, 

ризик  ущільнення грунту вважається незначним. 

Окрім того, до основних ризиків ведення лісового господарства, які 

несуть стихійні природні явища можливо віднести: затоплення, лісові пожежі, 

потужні вітри, сніг, ожеледицю. Ці ризики несуть потенційні негативні 

екологічні та соціальні загрози для діяльності підприємства, а також безпеки та 

здоров’я населення. 

Ризики затоплення. 

Лісові землі, постійним користувачем яких є ДП «Тетерівський лісгосп» не 

схильні до затоплення. По результатах моніторингу, за останні десять років 

затоплення лісових територій не відбувалось. Таким чином ризик затоплення  

вважається малоймовірним  в процесі провадження планованої діяльності. 

Лісові пожежі. 

Основним ризиком і лихом для лісового господарства підприємства є 

лісові пожежі, вірогідність виникнення яких в лісах підприємства по результатах 

заходів моніторингу становить 16 %.  

Ступінь пожежної небезпеки визначений за «Шкалою оцінки природної 

пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду», розробленого інститутом  

«Укрдіпроліс» і затвердженою наказом Міністерства лісового господарства 

України від 02 червня 1997 року № 52. Територія характеризується 2,02 класом 

пожежної небезпеки, що зумовлено великою питомою вагою вкритих лісовою 

рослинністю ділянок соснових насаджень (88,5 %), в тому числі соснових 

молодняків (25,9 %) і значним відвідуванням лісу населенням. 

Територія лісового господарства за способами виявлення лісових пожеж і 

боротьби з ними віднесена до зони наземної охорони лісів у поєднанні з авіа 

патрулюванням. 

Пожежі, в основному, спричинені діями людей. Найбільша кількість 

загорань та пожеж спостерігається в бездощовий весняний та осінній періоди, в 

період висихання трави, коли на полях, луках і болотах проводиться 

неконтрольоване спалювання трави. 
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В лісі найбільша кількість виникнення пожеж відбувається у вихідні та 

святкові дні, коли люди відпочивають в лісі та необережно поводяться з вогнем. 

Значна кількість пожеж виникає в сезон збору ягід (чорниці, суниці). 

Поодинокі випадки загорання лісу спостерігаються  від самозагорання 

(через бите скло), від електромереж (обрив проводів деревом та коротке 

замикання ) тощо. 

Спостерігались поодинокі загорання від блискавки. 

З метою мінімізації впливу даного ризика на підприємстві розроблена 

низка організаційних та профілактичних заходів щодо недопущення виникнення 

пожеж, своєчасного їх виявлення та ліквідації.  

Згідно наказу по лісгоспу «Про підготовку до пожежо-небезпечного 

періоду в лісі» обмежено доступ легкового автотранспорту в лісові масиви - 

шлагбаумами та канавами перекрито близько 200 заїздів в ліс. Встановлено біля 

100 одиниці наглядної агітації (знаки, аншлаги і плакати) і 3 бігборди. Доглянуто 

521 км мін. смуг. Силами лісової охорони постійно проводяться рейди по 

виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах.  

Для підвищення рівня пожежної безпеки проводиться роз’яснювальна 

робота серед населення щодо дотримання встановлених норм і правил пожежної 

безпеки в лісах. 

Щорічно складаються і затверджуються "Мобілізаційно-оперативні плани 

ліквідації лісових пожеж на території ДП «Тетерівський лісгосп», “План заходів, 

спрямованих на попередження лісових пожеж”, «Графік виконання заходів по 

санітарній очистці лісових насаджень біля автошляхів», «Заходи щодо 

посилення протипожежного захисту об’єктів лісгоспу у весняно-літній і зимові 

періоди».  

На підприємстві працює пожежно-технічна комісія, яка постійно 

контролює дотримання вимог стандартів, норм, правил, інструкцій, інших 

нормативних актів з питань пожежної безпеки, а також приписів органів 

держпожнагляду. 

Для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту 

України, Правилами пожежної безпеки в лісах України, з метою забезпечення 

охорони лісів від пожеж, адміністративних і виробничих приміщень, житлових 

будинків, споруд тощо, що розташовані на території лісового фонду, в лісгоспі 

створена і працює відомча пожежна охорона. До гасіння пожеж залучаються 

лісопожежні команди зі складу 45 членів добровільної пожежної команди 

лісгоспу та 77 чоловік лісової охорони. Координація всіх дій по організації 

роботи відомчої пожежної охорони, виявлення пожеж, їх гасіння та облік 

проводиться з диспетчерської головної контори. 

Відпрацьована чітка взаємодія з підрозділами ДСНС, щодо своєчасної 

взаємодопомоги при виникненні пожеж. Погоджені та затверджені План та 

Інструкція про взаємодію з підрозділами ДСНС під час гасіння лісових пожеж.  

      Протипожежне технічне оснащення лісгоспу складає: 

 спостережні вежі -6 шт, які обладнані телевізійними спостережними 

системами (6шт.), 

  пожежні автомобілі — 6 шт,  
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  тракторні причіпні ємкості з автономною заправкою і подачею води – 5 

шт, 

 автомобільна причіпна ємність на 8 м.куб. з автономною заправкою і 

подачею води – 1 шт, 

 трактор на гусеничному ходу з плугом — 1 шт.; 

  бензопили – 9 шт,  

 плуги ПКЛ-70 — 8 шт,  

 ранцеві вогнегасники — 55 шт, 

  лопати — 560 шт,  відра пожежні - 90 шт,  

 сокири — 90 шт, та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.  

Крім того в кожному лісництві є трактор з плугом, автомобіль УАЗ, 

оснащений ємкістю з водою, ранцевими вогнегасниками, лопатами, бензопилою, 

хлопавками. В кожному лісництві  та на виробничому комплексі є пункти 

зберігання первинних засобів пожежогасіння. 

 Для цілей пожежогасіння на промисловому комплексі держлісгоспу 

влаштовано три водоймища ємкістю 350 м3,  250 м3 і 50 м3 з підꞌїздами для забору 

води пожежними автомобілями.  На кільцевій мережі протипожежного водогону 

для заправки водою розташовано 8 пожежних гідрантів. На території лісгоспу на 

штучних і  природних водоймах облаштовано 46 місць для забору води 

пожежними автоцистернами.   

  З 2016 року в лісгоспі працює нова система реагування та прийняття 

рішень при виникненні лісових пожеж. Для її впровадження всі пожежні вежі 

підприємства було обладнано камерами відеоспостереження, сигнал по 

внутрішній сітці WI-FI звꞌязку виведений для управління в центральний 

диспетчерський пункт, а автомобілі, які використовуються для пошуку і гасіння 

пожеж, обладнано GPS-навігаторами та GPS-трекерами. Для швидкого і точного 

визначення місця пожежі, прокладання найкоротшого маршруту за часом для 

пожежних автоцистерн була розроблена електронна карта підприємства, на якій 

відображена вся інфраструктура, включаючи дорожну сітку та елементи 

протипожежного облаштування (квартальна сітка, спостережні вежі, пункти 

зберігання первинних засобів пожежогасіння, місця водозабору тощо). 

Чергування в диспетчерській держлісгоспу та на  лісовій пожежній станції 

організовано цілодобово. 

Радіомережа держлісгоспу має на своєму озброєнні 59 радіостанцій, які 

працюють на виділеній радіочастоті лісового господарства Київщини . 

Підготовка до наступного пожежонебезпечного періоду в лісі 

розпочинається восени з підведення підсумків роботи за рік і планами роботи в 

осінньо-зимовий період по ремонтам і обслуговуванню пожежної техніки і 

обладнання. В лютому створюється наказ про підготовку в підрозділах лісгоспу 

до початку пожежоне-безпечного періоду в лісі, а в березні-квітні - про початок 

пожежонебезпечного періоду.  

З початком пожежонебезпечного періоду в лісі заповнюється штат 

сезонних працівників на  пожежних автомобілях. Із всіма зарахованими чи 

переведеними на ці роботи працівниками проводяться всі передбачені 

нормативними актами  інструктажі з охорони праці і пожежної безпеки на 
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робочому місці, а також тактичні навчання з виявлення  лісових пожеж, передачі 

інформації про пожежі. 

З водіями і пожежниками, а також в структурних підрозділах перед 

початком пожежонебезпечного періоду проводяться відповідні навчання.  

Відповідальні за протипожежний стан на об’єктах, керівники  підрозділів, 

водії та пожежники раз на три роки проходять навчання в Навчальному пункті 

АРЗ СП ГУ ДСНС України в Київській області. 

Потужні вітри. 

Ризиком сильних вітрів є вітроломи та вітровали, які призводять до 

загибелі насаджень. 

Аналіз матеріалів лісовпорядкування 1963- 2014 років свідчить про те, що 

ризики сильних вітрів носять циклічний характер з наближеною періодичністю 

1 раз в десять років. 

Сніг, ожеледиця. 

Сніголами на території лісгоспу спостерігаються рідко, але вони наносять 

суттєву шкоду деревостанам. Негативним наслідком сніголамів 2012-2013 років, 

площа яких по матеріалах лісовпорядкування 2014 року склала 10738,5 га, є 

пошкодження дерев близько 165 тис.м3 деревини, що призвело до зниження 

середньої повноти насаджень на 0,1 одиницю, їх ослаблення, пошкодження 

шкідниками лісу і часткової загибелі. 

Ліквідація сухостійних та пошкоджених дерев проектується в процесі 

проведення санітарно-оздоровчих заходів та рубок догляду.         

 

Кумулятивний вплив інших наявних об’єктів, планованої діяльності 

та об’єктів, щодо яких отримано рішення про провадження планованої 

діяльності, з урахуванням усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з 

територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може 

поширитися вплив або на яких може здійснюватися використання 

природних ресурсів 

 

Окрім рубок головного користування та суцільних санітарних рубок, які 

розглядаються в даному звіті з оцінки впливу на довкілля ДП «Тетерівський 

лісгосп» будуть проводитись рубки формування і оздоровлення лісів (рубки 

догляду, вибіркові санітарні рубки тощо): 

 

Щорічний обсяг рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, 

вибіркові санітарні рубки тощо) (чисельник – площа, га;  

знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 

 

Види рубок 

Ліси природоохоронного, 

наукового, історико-культурного 

призначення 

Рекреаційно-оздоровчі  

ліси 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 
хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

1. Рубки формування і  

    оздоровлення лісів: 
        

2.1. Рубки догляду 3,1 0,8  3,9 30,7   30,7 
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0,02 - 0,02 0,90 0,90 

2.3. Вибіркові санітарні  

       рубки 

45,5 

0,75 
 

1,5 

0,03 

47,0 

0,78 

43,5 

0,63 

0,2 

- 
 

43,7 

0,63 

2.4. Інші рубки з форму-

вання і оздоровлення лісів 
      

0,1 

- 

0,1 

- 

 
 

 

Захисні ліси 

 

Експлуатаційні ліси Разом 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

 

 
           

265,6 

4,45 

7,6 

0,01 

5,6 

0,04 

278,8 

4,50 

774,3 

21,08 

28,4 

0,11 

13,3 

0,21 

816,0 

21,40 

1073,7 

26,45 

36,8 

0,12 

18,9 

0,25 

1129,4 

26,82 

282,4 

4,88 

10,1 

0,17 

1,3 

0,03 

293,8 

5,08 

815,9 

14,48 

23,8 

0,41 

1,2 

0,03 

840,9 

14,92 

1187,3 

20,74 

34,1 

0,58 

4,0 

0,09 

1225,4 

21,41 

  
1,8 

0,04 

1,8 

0,04 

0,7 

0,10 
 

8,2 

- 

8,9 

0,10 

0,7 

0,10 
 

10,1 

0,04 

10,8 

0,14 
 

Очищення від захаращеності запроектовано на площі 85,8 га із загальним 

запасом 1,24 тис.м3 (ліквід 0,46 тис.м3), в тому числі в захисних лісах на площі 

11,7 га із загальним запасом 0,17 тис.м3 (ліквід 0,07 тис.м3), в експлуатаційних 

лісах на площі 74,1 га із загальним запасом 1,07 тис.м3 (ліквід 0,39 тис.м3). 

Детальна інформація про рубки формування і оздоровлення лісів міститься 

у Проекті організації та розвитку лісового господарства державного 

підприємства «ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів України (Пояснювальна записка) – 

Додаток № 3. 

До територій, які мають особливе природоохоронне значення  

ДП «Тетерівське лісове господарство» можливо віднести категорію лісів 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. 

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення відносяться лісові ділянки, що виконують природоохоронну, 

естетичну функцію, є об'єктами науково-дослідних робіт на довгочасну 

перспективу, сприяють забезпеченню охорони унікальних та інших особливо 

цінних природних комплексів та історико-культурних об'єктів, зокрема:  

1) розташовані в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;  

2) розташовані в межах історико-культурних заповідників, меморіальних 

комплексів, місць, пов'язаних з важливими історичними подіями, охоронних зон 

пам'яток історії, археології, містобудування та архітектури, монументального 

мистецтва.  

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення відносяться також унікальні за породним складом, продуктивністю 

і генетичними властивостями лісові ділянки, на яких зростають реліктові, 

ендемічні види дерев, що мають велике наукове значення.  
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Категорії лісів та виконувані ними функції 

Площа за даними 

теперішнього 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення 
  

Пам’ятки природи 17,2 0,1 

Заказники 763,0 2,1 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 4,3 - 

Разом по категорії 784,5 2,2 
 

Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими 

частинами, господарськими секціями, панівними породами, га 
 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   18.4    0.5                                               18.4 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.1                                                       3.1 

    Разом по господарській частині                                

   21.5    0.5                                               21.5 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    5.1                                                       5.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  509.3  348.8                     1.4     2.7         4.1  513.4 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

    2.0    2.0                                                2.0 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    1.1    1.1                                                1.1 

    Разом по господарству                                         
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  517.5  351.9                     1.4     2.7         4.1  521.6 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   24.2    5.1                                               24.2 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.8                                                       3.8 

                                                                  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    1.5                                                       1.5 

    Разом по господарству                                         

   29.5    5.1                                               29.5 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    8.0                                                       8.0 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   76.7    1.2                                               76.7 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

    0.6                                                       0.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   61.8    3.6                                               61.8 

    Разом по господарству                                         

  147.1    4.8                                              147.1 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 11.2 11.2   11.2 

    Разом по господарській частині                                

  694.1  361.8                     1.4     2.7   11.2 15.3  709.4 

    Разом по категоріЇ лісів                                      

  715.6  362.3                     1.4     2.7   11.2 15.3  730.9 

 

Вплив планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і 

масштаби викидів парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни 

клімату 

Діяльність пов'язана з проведенням рубок головного користування може 

впливати  на місцевий клімат через зменшення об’єму евапотранспірації, що в 

свою чергу може у посушливі роки значно погіршувати кліматичну ситуацію та 

збільшувати частоту лісових пожеж.  
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Головними напрямками діяльності ДП «Тетерівське  лісове господарство», 

які будуть спрямовані на запобігання (пом’якшення) зміни клімату буде: 

збільшення поглинання парникових газів шляхом лісорозведення; 

стале ведення лісового господарства; 

зменшення знеліснення; 

покращення практик ведення господарської діяльності на основі 

кліматично орієнтованих методів ведення лісового господарства. 

При реалізації планованої діяльності, а саме використанні автотранспорту 

та роботи бензопил в атмосферне повітря надходять парникові гази: оксид 

вуглецю (вуглецю оксид); вуглекислий газ (діоксид вуглецю); діоксид азоту 

(азоту двоокис); оксид азоту; метан.  

Кліматичні особливості території планованої діяльності не призводять до 

зростання інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє 

середовище. Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери допустимий.  

Основним джерелом теплового забруднення на території планованої 

діяльності буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється 

у багаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоранням палива тракторів, 

автомобілів та бензопил. 

При дотриманні всіх діючих нормативно-правових актів у сфері охорони 

атмосферного повітря, використанні якісного пального вплив планованої 

діяльності, проведенні заходів із лісорозведення, сталому веденні лісового 

господарства, зменшенні знеліснення, веденні господарської діяльності на 

основі кліматично орієнтованих методів ведення лісового господарства вплив на 

клімат під час провадження планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове 

господарство»  можливо оцінити як допустимий.  
 

Технології і речовини, що використовуються 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП" дозволяє використовувати технологію розробки лісосік 

механізованим способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (або тракторів 

з трелювальними пристроями), яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних 

рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 

розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або тракторів 

з трелювальними пристроями) на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні 

роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 

форвардера (або трактора з трелювальними пристроями),  та, залежно від складу 

і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які 

включають звалювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів 

встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу для 

форвардера (або трактора з трелювальними пристроями). Ланки лісорубів 

виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по 

довжині сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною картою 

лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці у 

відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах лісосік 

чи невеликих запасах на них, форвардер (або трактор з трелювальними 

пристроями),  буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.   
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6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки 

впливу на довкілля, зазначеного у підпункті 5 цього пункту, та припущень, 

покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані 

про стан довкілля (додається у разі наявності копія атестата про 

акредитацію лабораторії, яка проводила дослідження, та копія договору) 

 

Всі методи прогнозування об’єднують у дві групи: логічні і формальні. 

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, 

аналогії. 

Методом індукції встановлюють причинні зв’язки предметів і явищ. 

Індуктивним методом встановлюються риси подібності і відмінності між 

об’єктами, робляться перші спроби узагальнення. 

При дедуктивному методі, навпаки, йдуть від загального до часткового. 

Індуктивний і дедуктивний методи пов’язані між собою. 

При оцінці впливу на довкілля використовувалися методи екстраполяції, 

інтерполяції та аналогії. Екстраполяція - це знаходження за рядом даних 

значень функції інших її значень, що містяться поза цим рядом.  

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного 

процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого 

потрібно зробити прогноз. 

При підготовці звіту використано дані аналогічних підприємств.  

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього 

природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, 

вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з 

очікуваним станом природного середовища. 

Брались за увагу припущення щодо можливих причин негативного 

впливу на навколишнє природне середовище та стан довкілля. Разом з тим 

більшість із можливих ризиків, що можуть виникнути в процесі провадження 

планової діяльності не несуть істотної шкоди для навколишнього природного 

середовища та життя і здоров’я людей.  

Використовувався короткостроковий (оперативний) прогноз. 

Складання Звіту про оцінку впливу на довкілля здійснювалося з 

урахуванням наступних матеріалів: 

- Планів лісонасаджень лісництв ДП «Тетерівський лісгосп» 

- Проекту організації та розвитку лісового господарства державного 

підприємства „ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” Київського 

обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства 

Державного агентства лісових ресурсів України 

- Протоколів першої та другої лісовпорядної наради  з розгляду основних 

положень проекту організації і розвитку лісового господарства   

ДП „Тетерівський лісгосп” Київської област; 

- Інформації про поділ площі земель лісогосподарського призначення за 

категоріями в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів; 

- Схем планування районів де розміщується ДП «Тетерівський лісгосп»; 

- Відомостей визначення розрахункової лісосіки; 

- Проекту зведеної відомості розрахункової лісосіки; 
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- Договорів про передачу відходів; 

- Проектів організації мисливських господарств; 

- Наказів про затвердження відтворювальних ділянок; 

- Декларації про відходи міститься у Додатку № 9; 

- Положень та охоронних зобов'язань обєктів природно-заповідного 

фонду тощо. 

Основні принципи, яких ДП «Тетерівський лісгосп» дотримувався під час 

підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля наведені в таблиці: 
Принципи Сутність принципів 

інформативності, 

достовірності та наукової 

обґрунтованості 

спрямований на використання у процесі прийняття рішень 

надійної та достовірної інформації, урахування об’єктивних 

закономірностей, які відображають зв’язки елементів 

системи ведення лісового господарства в просторі й у часі, 

та застосування відповідних підходів до ОВД, які дозволять 

сформувати висновки та пропозиції щодо попередження 

негативного впливу господарської діяльності на довкілля 

системності передбачає забезпечення єдності та послідовності оцінки 

впливу на довкілля відповідно до визначених етапів та з 

урахуванням взаємозв’язку елементів оцінюваного 

середовища; розуміння структурно-функціонального змісту 

об’єкта оцінки та сутності процесів, що впливають на його 

функціонування, й наслідків такого впливу, сприятиме 

досягненню цілей щодо мінімізації впливу господарської 

діяльності на довкілля 

відповідальності спрямований на забезпечення чіткого розподілу 

повноважень та визначення відповідальності задля 

належного виконання вимог у рамках процедури ОВД 

прозорості спрямований на забезпечення відкритості рішень в рамках 

оцінки та моніторингу впливу господарської діяльності 

підприємства на довкілля шляхом належного інформування 

зацікавлених сторін та їх залучення до процесу прийняття 

рішень 

компетентності спрямований на залучення в рамках сертифікаційних вимог 

фахівців, які мають відповідні знання та досвід щодо 

процедури та об’єктів оцінки впливу на довкілля та 

моніторингу 

екологічної обачливості передбачає відмову від проведення господарського заходу, 

якщо неможливо спрогнозувати результати впливу на 

довкілля, або попередити чи мінімізувати потенційні 

негативні наслідки від проведення заходу 

гнучкості спрямований на оперативне реагування на зміни, що 

відбуваються у процесі господарської діяльності та 

відповідне удосконалення підходів до оцінки її впливу на 

довкілля задля уникнення його погіршення та деградації 

комплексності спрямований на врахування впливу господарської 

діяльності на усі складові довкілля та загалом на природну 

систему у єдності її елементів та нерозривності зв’язку із 

суспільством 

альтернативності спрямований на пошук альтернатив у процесі прийняття 

рішень щодо можливості здійснення господарської 

діяльності з урахуванням потенційного впливу на довкілля 

відповідно до отриманих результатів оцінки 
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Основні положення звіту з оцінки впливу на довкілля сприятимуть 

попередженню негативного впливу на довкілля з огляду на:  

– застосування екологічно безпечних технологій заготівлі деревини, 

екологічно ощадливого технічного забезпечення в рамках заготівлі та 

трелювання деревини;  

– забезпечення життєздатності та стійкості лісів до негативного впливу 

факторів довкілля на основі застосування системи господарських заходів в 

рамках різних циклів лісогосподарського виробництва (наприклад, 

лісовідновлення, догляд за лісовими насадженнями) тощо. 

Звіт виконано відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» від 23 травня 2017 року № 2059-VIII та Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991 року  

№ 1264-ХІІ з використанням даних про сучасний стан навколишнього 

середовища в районі розміщення об’єкта планової діяльності (метеорологічні 

характеристики, фонові концентрації, стан ділянки та інше), результатів 

інженерно-технічних і інших вишукувань, картографічних матеріалів, планової 

потужності запроектованого об'єкту тощо. 
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7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, 

відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного 

впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів 

 

Для захисту лісових земель і грунтів від пошкодження технікою на 

підприємстві передбачається: оптимізація кількості волоків і погрузочних 

площадок на лісосіці; трелювання лісопродукції тракторами з низьким тиском на 

грунт; розробку лісосік із сирими і мокрими грунтами передбачено в зимовий 

період; призупинення трелювання деревини при сильному перезволоженні 

грунтів (особливо весною і восени); додержання допустимих норм пошкодження 

верхнього шару грунту; відновлення тимчасових шляхів переміщенням грунту.  

З метою зменшення негативного впливу на лісові грунти лісозаготівельної 

та лісовозної техніки, крім дотримання положень вказаних в інструкціях, 

проводиться наступне: проводиться натурне обстеження всіх лісосік і в карточці 

обстеження для кожної лісосіки спеціалістами встановлюється сезон розробки з 

урахуванням грунтово-гідрологічних умов; в технологічних картах розробки 

лісосік вказуються місця розташування біотопів, водотоків тощо; 

контролюються установлені терміни розробки лісосік в процесі 

лісозаготівельних робіт ведеться поточний контроль стану погоди і грунту під 

час проведення лісосічних робіт; впроваджнена технологія погрузки і вивезення 

деревини на базі автомобілів з погрузочними установками.  

В зв'язку з тим, що рельєф на території розташування ДП «Тетерівське 

лісове господарство» рівнинний, ерозійні процеси не виражені.  

Окрім прямого впливу на грунт колесами техніки, при роботі двигунів 

транспортних засобів утворюються викиди із аерозольних і пиловидних 

частинок.  

В зв'язку із відсутністю в обороті етилованого бензину, викиди свинцю і 

його з'єднань не прогнозуються. В ДП «Тетерівське лісове господарство» 

розроблені і застосовуються заходи, направлені на зменшення негативного 

впливу утворених відходів на грунтові і земельні ресурси, основні із яких 

наступні: використання технічно придатних машин і механізмів із 

відрегульованою паливною системою, яка унеможливлює втрати ПММ; збір 

відпрацьованих масел в спеціальні ємкості; заправка техніки тільки на 

автозаправці; установка піддонів під ємкості на площадках при заправці 

бензопил в лісі; інші заходи по недопущенню попадання відходів в грунт. 

 

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на грунти. 

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування 

затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 

23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 

року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство» під час провадження 

планованої діяльності будуть проводитись наступні заходи, пов'язані із 

збереженням ґрунтів: 

- з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання 

ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовуватимуться 
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технології, машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження 

ґрунтів; 

- у разі застосування канатних установок прокладання трас буде 

здійснюватися під кутом 10-20 градусів до основного напрямку схилу з метою 

запобігання появі і розвитку ерозійних процесів; 

- у разі загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних 

лісових машин укладаються порубковими рештками; 

- до порубкових решток належать сучки, гілля, верхівки дерев, інші 

відходи, не віднесені до ліквіду з крони; 

- з метою запобігання ерозії ґрунтів та  іншим  негативним явищам після 

закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, придатний для 

використання за призначенням, у разі потреби здійснюють протиерозійні заходи 

(влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, водовідводів, 

вирівнювання заглиблень на волоках), а також проводять очищення русел 

водотоків від порубкових решток, ремонтують пошкоджені під'їзні дороги; 

- земляні вали і водовідводи на волоках розміщуються через 40 метрів. 

З метою створення сприятливих умов для запобігання ерозії ґрунту будуть 

проводитись заходи з очищення місць рубок. 

Згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 

року № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів» спеціальне використання лісових ресурсів буде проводитись 

способами, що не спричиняють ерозії ґрунту. 

У відповідності до вимог Закону України «Про охорону земель»,  

ДП «Тетерівське лісове господарство»: 

- проводитиме на земельних ділянках господарську діяльність 

способами, які не завдаватимуть  шкідливого впливу на стан земель; 

- сприятиме систематичному проведенню вишукувальних, 

обстежувальних, розвідувальних робіт за станом земель; 

- своєчасно інформувати відповідні органи виконавчої влади та органи 

місцевого самоврядування щодо стану, деградації та забруднення земельних 

ділянок; 

- забезпечуватиме додержання встановленого законодавством 

України режиму використання земель, що підлягають особливій охороні; 

- забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим 

призначенням та дотримуватися встановлених обмежень (обтяжень) на земельну 

ділянку; 

- забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, 

засмічення, засолення, осолонцювання, підкислення, перезволоження, 

підтоплення, заростання бур'янами, чагарниками і дрібноліссям;  

- уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному 

впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу; 

- з метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, 

відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів буд вестись моніторинг 

ґрунтів. 
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Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на обєкти  архітектурної, археологічної 

та культурної спадщини 

У разі виявлення на території планованої діяльності об'єктів культурної 

спадщини чи їх частин, у відповідності до вимог статті 23 Закону України «Про 

охорону культурної спадщини» підприємством буде укладений з відповідним 

органом охорони культурної спадщини охоронний договір. 

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт буде виявлено знахідку 

археологічного або історичного характеру, у відповідності до вимог статті 36 

Закону України «Про охорону культурної спадщини», виконавець робіт 

зупинить їх подальше ведення і протягом однієї доби буде повідомлено про це 

відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться 

земляні роботи. 

Земляні роботи будуть відновлені лише згідно з письмовим дозволом 

відповідного органу охорони культурної спадщини після завершення 

археологічних досліджень відповідної території. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах 

території планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону 

України «Про охорону археологічної спадщини» буде негайно інформовано 

органи охорони культурної спадщини, а також буде відповідне сприяння і не 

перешкоджання будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчення 

археологічних об'єктів або предметів. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на об'єкти рослинного світу 

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування 

затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 

23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 

року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство» під час заготівлі 

деревини не буде рубати та пошкоджувати дерева і чагарники, занесені до 

Червоної книги України, насінників, плюсових та інших дерев, що мають 

виняткове значення для збереження біорізноманіття.  

Комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, буде 

проводиться способами, які виключають або обмежують  негативний вплив на 

стан лісів та їх відтворення.  

Рубки проводитимуться із застосуванням технологій, які забезпечують 

збереження дерев і підросту, що залишаються.  

Переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки здійснюватиметься 

відповідно до технологічних карт за наміченими маршрутами і підготовленими 

волоками з урахуванням збереження життєздатного підросту. 

Лісосіки з наявністю життєздатного підросту, який забезпечує 

лісовідновлення, та лісосіки, що  проектуються для паросткового  поновлення 

будуть розробляються переважно з 1 жовтня по 1 квітня.  

З метою створення сприятливих умов для відновлення лісу та забезпечення 

належного санітарного стану будуть проводитись заходи з очищення місць 

рубок.  
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Очищення лісосік проводитиметься з обов'язковим запобіганням  

пошкодженню на лісосіці дерев, які не підлягають вирубуванню, та підросту, що 

підлягає збереженню. 

Під час проведення рубок буде забезпечується збереження життєздатного 

підросту господарсько цінних порід.  

Після закінчення лісосічних робіт і очищення місць рубок збережений 

підріст буде взято на облік.  

Кількість збереженого життєздатного підросту буде становити не менш як 

75 відсотків загальної площі ділянки з життєздатним підростом господарсько 

цінних порід, що підлягала збереженню. Після рубки в зимовий період на схилах 

стрімкістю до 10 градусів буде збережено не менш як 70 відсотків кількості 

підросту, зазначеної в лісорубному квитку, а на схилах стрімкістю більш як 10 

градусів - не менш як 60 відсотків. Після рубки у весняно-літній та осінній 

періоди буде збережено відповідно не менш як 60 і 50 відсотків підросту.  

Якщо на ділянках після першого прийому поступових і добровільно-

вибіркових рубок відсутня достатня кількість життєздатного підросту, будуть 

здійснені заходи щодо сприяння природному поновленню.  

Зруби, не забезпечені природним поновленням господарсько цінних порід 

дерев будуть своєчасно закультивовані.  

Під час провадження планованої діяльності згідно вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 «Про врегулювання 

питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» буде: 

- забезпечено збереження підросту і не призначених для рубки дерев; 

- збереження життєздатного підросту і молодняку господарсько цінних 

порід, не дозволяється вирубування і пошкодження цінних і рідкісних видів 

дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників і 

плюсових дерев. 

Випалювання сухої рослинності або її залишків на території планованої 

діяльності відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про рослинний світ» 

здійснюватиметься у порядку встановленому центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

При веденні планованої діяльності ДП «Тетерівське лісове господарство» 

буде вживати заходів щодо захисту земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, 

від висушення, ущільнення, засмічення, забруднення промисловими і 

побутовими відходами і стоками, хімічними речовинами та від іншого 

несприятливого впливу. 

При виявленні під час провадження планованої діяльності рідкісних та 

таких, що перебувають під загрозою зникнення типових природних рослинних 

угруповань занесених Зеленої книги України будуть вжиті відповідні заходи 

охорони, які передбачені Положенням про Зелену книгу України затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 
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Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу 

Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог 

статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ» буде забезпечено:  

збереження умов існування видового і популяційного різноманіття 

тваринного світу в стані природної волі; 

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов 

розмноження диких тварин;  

збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

запобігання загибелі тварин під час здійснення лісогосподарських, 

лісозаготівельних та інших робіт;  

надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під 

час стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 

охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції 

тварин; 

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження 

тваринного світу; 

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження 

шляхів міграції тварин; 

охорону нор, хаток, лігв, мурашників,  бобрових загат та інших житл і 

споруд тварин, місць токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи 

тимчасових скупчень тварин, нерестовищ, інших територій, що є середовищем 

їх існування та шляхів міграції. 

У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня буде 

заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та 

неспокою (пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок 

лісу, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах). 

В ході провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 

34 Закону України "Про тваринний світ" та Положення про порядок ведення 

державного кадастру тваринного світу затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772 буде проводитись первинний 

облік чисельності і використання диких тварин, вивчення їхнього стану,  

характеристик угідь, де  перебувають  дикі тварини, і подавати цю інформацію 

базовим організаціям  та установам, які ведуть державний кадастр тваринного 

світу. 

У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, 

які загрожують існуванню тварин, ДП «Тетерівське лісове господарство» 

відповідно до вимог Закону України "Про зону надзвичайної екологічної 

ситуації", Закону України «Про тваринний світ» та інших  нормативно-правових 

актів надасть допомогу диким тваринам і негайно інформує про це центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на атмосферне повітря 

Під час провадження планованої діяльності підприємство: 
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- вживатиме заходи щодо зменшення обсягів викидів забруднюючих 

речовин і зменшення впливу фізичних факторів;  

- здійснюватиме контроль за обсягом і складом забруднюючих речовин, 

що викидаються в атмосферне повітря, і рівнями фізичного впливу та вести їх 

постійний облік;  

- забезпечить здійснення інструментально-лабораторних вимірювань 

параметрів викидів забруднюючих речовин стаціонарних і пересувних джерел та 

ефективності роботи газоочисних установок;  

- не допускатиме експлуатацію транспортних та інших пересувних 

засобів та установок, у викидах та скидах яких вміст забруднюючих речовин 

перевищує встановлені нормативи. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на здоров'я населення 

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я 

населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів 

будуть: 

- здійснюватись відповідні організаційні, господарські, технічні, 

технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження 

утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами; 

- вживатись заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів 

шуму, встановлених санітарними нормами. 

Радіаційний контроль деревини здійснюватиметься відповідно до вимог 

наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 № 573 "Про 

затвердження Державного гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив 

питомої активності радіонуклідів (137) Cs та (90)Sr у деревині та продукції з 

деревини» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 

року за № 1384/11664. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного негативного впливу на водні ресурси 

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування 

затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 

23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 

року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство» буде заборонено 

прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від 

постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них. 

У деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та інших водних  об'єктів будуть призначатись 

вузьколісосічні рубки. 

Роботи по заготівлі деревини будуть проведені способами, що не 

спричиняють негативного впливу на стан водойм. 

У відповідності до статті 54 Водного кодексу України лісосплав по водних 

об'єктах буде  заборонено. 
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Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного впливу шуму 

Шум як несприятливий фізичний фактор навколишнього середовища - це 

будь-який небажаний звук чи сукупність звуків з випадковими розподілами 

частот і інтенсивності, що сприймається негативно, заважає слуховому 

сприйняттю корисної інформації, порушує тишу, завдає шкоди здоров'ю людини 

і знижує її працездатність. 

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист території, будинків і 

споруд від шуму» з метою зниження рівнів шуму джерел до допустимих величин 

під час планованої діяльності будуть передбачені наступні заходи:  

- раціональне розміщення технологічного обладнання і робочих місць, 

організація захищених від шуму зон для відпочинку; 

- застосування організаційно-технічних заходів, які передбачають 

застосування малошумного технологічного обладнання і малошумних 

технологічних процесів, оснащення машин і механізмів засобами дистанційного 

управління і автоматичного контролю, змінення способів обробки і 

транспортування матеріалів тощо. 

 

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, 

усунення значного впливу на об'єкти природно-заповідного фонду  

Відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» під час провадження планованої діяльності на землях природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного або історико-культурного 

призначення буде заборонено будь-яку діяльність, яка негативно впливає або 

може негативно впливати на стан природних та історико-культурних комплексів  

та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначенням. 

У разі здійснення господарської діяльності на територіях та об'єктах 

природно-заповідного фонду та їх охоронних зонах буде здійснено оцінку 

впливу на довкілля зазначеної діяльності. 

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування 

затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 

23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 

року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство» технологічні карти під 

час проведення рубок на території та об'єктах природно-заповідного фонду 

погоджуються з органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього 

природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними 

органами Мінприроди (далі - органи Мінприроди).  

 

Компенсаційні заходи  

Компенсаційними заходами, які будуть проведені ДП «Тетерівське лісове 

господарство» є заходи, пов'язані з відновленням лісу.  

Відповідно до вимог наказу Правил рубок головного користування 

затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 

23.12.2009 № 364 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 

року за № 85/17380 ДП «Тетерівське лісове господарство»  спосіб відновлення 
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лісу на лісосіці, а у разі потреби на окремій її частині буде визначено під час 

підготовки лісосіки до рубки з урахуванням лісорослинних умов та біологічних 

особливостей деревних порід. Спосіб лісовідновлення може бути також змінений 

під час огляду місць рубок.  

Відповідно до статті 79, 80, 82 Лісового кодексу України  

ДП «Тетерівське лісове господарство» забезпечить проведення заходів щодо 

відтворення лісів з метою: 

1) досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально 

короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними 

способами і технологіями; 

2) підвищення водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, 

інших корисних властивостей лісів і захисних лісових насаджень; 

3) поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та 

біологічної стійкості. 

Відтворення лісів здійснюватиметься шляхом їх відновлення та 

лісорозведення. 

Відновлення лісів здійснюватиметься на лісових ділянках, що були вкриті 

лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо). 

Зруби і згарища підлягають залісенню протягом не більше двох років. 

Лісові культури, що загинули, відновлюються в наступному році.  

На лісових ділянках, зайнятих чагарниками, низькопродуктивними і 

малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних та високопродуктивних 

деревостанів здійснюватиметься шляхом реконструкції та проведення 

лісокультурних робіт. 

Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначатимуться на 

підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з 

урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що 

підлягають залісенню. 

Відновлення лісів проводитимуться способами, що забезпечують 

створення високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і 

чагарникових порід. 

У відповідності до вимог статті 23, 24 Закону України «Про рослинний 

світ» ДП «Тетерівське лісове господарство» сприятиме відтворенню природних 

рослинних ресурсів шляхом: 

- сприянням природному відновленню рослинного покриву;  

- штучним поновленням природних рослинних ресурсів;  

- запобіганням небажаним змінам природних рослинних угруповань та 

негативному впливу на них господарської діяльності;  

- зупиненням (тимчасово) господарської діяльності з метою створення 

умов для відновлення деградованих  природних рослинних угруповань.  

Роботи, пов'язані з відтворенням природних рослинних ресурсів, 

здійснюються способами, що забезпечують їх відтворення в найкоротші терміни 

та не суперечать чинному законодавству і не завдають шкоди здоров'ю людини 

та довкіллю. 

У відповідності до вимог Правил відтворення лісів затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303 відтворення 
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лісів буде здійснюватися з урахуванням екологічних, соціально-економічних та 

природно-кліматичних умов регіону з відповідним цільовим вирощуванням: 

- водоохоронних насаджень на берегах річок, навколо озер, водоймищ, у 

зонах відводу каналів; 

- ґрунтозахисних насаджень у ярах, балках, на крутосхилах, луках, інших 

непридатних для використання в сільському господарстві землях, а також 

полезахисних лісових смуг; 

- захисних лісових насаджень у смугах відводу  залізниць, автомобільних 

доріг тощо;  

- рекреаційно-оздоровчих насаджень у зелених зонах населених пунктів, 

промислових об'єктів та в місцях масового відпочинку і оздоровлення населення;  

- експлуатаційних насаджень для задоволення потреб суспільства у 

лісових ресурсах.  

Відтворення лісів здійснюватиметься на лісотипологічній основі 

відповідно до потенційних лісорослинних умов.  

Проектування об'єктів, на яких передбачається відтворення лісів буде 

проводиться на основі актів огляду місць рубок, передачі земель під захисне 

лісорозведення, матеріалів обстеження ділянок лісокультурного фонду з 

урахуванням наукових рекомендацій та передового досвіду.  

Відповідно до вимог Податкового кодексу України підприємство під час 

провадження планованої діяльності матиме податкові зобов'язання з: 

з рентної плати: 

- за спеціальне використання лісових ресурсів;  

екологічного податку: 

- за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення; 

- за розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів 

як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) 

суб'єктів господарювання). 

Заходи з пом’якшення негативного впливу на довкілля лісогосподарської 

діяльності наведені у Додатку № 35. 

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища ДП «Тетерівське лісове господарство» будуть негайно вжиті заходи 

щодо усунення відповідних порушень та компенсовано в установленому порядку 

шкоду, заподіяну довкіллю або здоров'ю і майну громадян, в повному обсязі. 
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8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на 

довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних 

ситуацій, заходів запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних 

ситуацій на довкілля та заходів реагування на надзвичайні ситуації. 

Можливі негативні впливи на довкілля при здійсненні планованої 

діяльності, передбачені заходи з запобігання та пом’якшення цього впливу 

зазначені в таблиці: 
Назва 

лісогосподар-

ського заходу 

Фактори 

довкілля, 

соціальні 

Потенційні 

негативні впливи 

Опис заходів з пом’якшення впливу Оцінка 

впливу 

Суцільні та 

поступові  рубки  

головного 

користування та 

суцільні 

санітарні рубки. 

 

Атмосферне 

повітря 

Викиди шкідливих 

сполук внаслідок роботи 

двигунів тракторів, 

автомобілів, бензопил 

тощо 

Використовувати транспорт і 

механізми у справному технічному 

стані, система-тично проводити 

огляд, вчасно здійснювати заміну 

зношених деталей, придбати якісні 

паливно- мастильні матеріали 

Незначний 

Грунти Ерозія: пошкодження 

рослинності і грунтів та 

збільшення небезпеки 

появи водної ерозії. 

Структура: ущільнення і 

погіршення структури та 

родючості грунтів, 

зниження водо-

проникності, 

водоутримуючої 

здатності і аерації. 

Температура: різке 

збільшення освітлення 

відповідно і темпера-

тури після оголення 

землі, висихання 

поверхні грунтів. 

 Одержати всі необхідні дозволи. 

 Підготувати  План взаємодії з 

зацікавленими сторонами. 

 В технологічних картах розробки 

лісосік, мінімізувати площу волоків 

та розміщати, по можливості, 

навантажувальні площадки біля 

доріг і просік.  

Дотримуватись Проекту 

лісовпорядкування. 

Використовувати природо 

зберігаючі технології та техніку. 

Виділити ключові біотопи вздовж 

боліт, водотоків, тощо, та 

максимально зберегти лісову 

рослинність. 

Вибирати безпечний сезон 

проведення робіт. 

Не допускати  трелювання деревини 

по водотоках. 

При проведенні робіт забезпечити 

дотримання  технологічної карти  та 

вимог екологічних і соціальних 

стандартів, шляхом постійного 

контролю та навчань. 

Відновлювати  порушенні при 

лісозаготівлях ділянки. 

Сприяти швидкому 

лісовідновленню. 

 

Забезпечити належне використання 

ПММ та не допускати забруднення  

довкілля. 

Незначний 

Вода Збільшення 

поверхневого стоку: 

інфільтрація в грунт і 

водо утримуюча 

здатність грунтів 

знижуються на вирубках, 

а це збільшує 

поверхневий стік води. 

Грунтові води: їх 

поповнення дощовою 

водою і талим снігом 

зменшується через 

поверхневий стік. 

Зміна русел тимчасових 

водотоків, 

заболочування: 

внаслідок зміни 

мікрорельєфу, 

перекриття руху води і 

ущільнення грунту. 

Забруднення: паливно-

мастильними 

матеріалами (ПММ), 

органічними відходами і 

побутовим сміттям. 

Незначний 

Рослинність  Зміна видового складу 

Поява бур’янів, які 

перешкоджають 

природному 

Використати максимально можливе 

застосування поступових систем 

рубок. 

Незначний 
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відновленню та/ або 

створенню лісових 

культур   

Виявляти рідкісні і зникаючі види 

рослин та виділяти ключові біотопи 

в цих місцях  

з внесенням їх в технологічну карту 

та збереженням при проведенні 

рубок. 

Тварини Зменшення чисельності 

тварин та їх оселищ: 

Руйнування оселищ. 

Втрата та пошкодження 

дерев, важливих для 

тварин 

 

Виявлення  середовищ існування, 

місць розмноження та шляхів 

міграції диких тварин та 

встановлення «сезону тиші» в період 

з 01.04 по 15.06, коли роботи не 

проводяться. 

Залишення та збереження дерев з 

наявністю дупел, гніздувань, 

навколо мурашників і нір, дерев 

медоносів (липа, акація, клен) 

плодових(яблуня, груша) 

Виділяти, як ключові біотопи 

ділянки з наявністю рідкісних і 

зникаючих видів, та видів, що 

включені до Червоної книги України 

з охоронними зонами навколо них. 

Заходи в них не проводити. 

Несуттє-

вий 

Заготівля 

деревини на всіх 

видах рубок 

(валка дерев, 

трелювання 

навантажування 

та вивезення ) 

Ризик для 

життя і  

здоров’я 

людини 

Наявність небезпечних 

дерев в 50 м зоні навколо 

лісосік. 

Порушення Правил ОП 

Планування заходів щодо 

приземлення небезпечних дерев в 

захисній зоні. 

Контроль за дотриманням Правил 

ОП 

Незначний 

Безпека та 

охорона 

здоров’я 

Професійні ризики 

нещасних випадків 

 

План охорони здоров’я та безпеки 

праці 

Контроль за його дотриманням 

Значний 

Соціальні 

аспекти 

Руйнування 

інфраструктури мережі 

доріг. 

Планування та забезпечення руху 

транспорту при  трелюванні та 

вивезенні деревини і інших роботах, 

конкретними, чітко визначеними 

дорогами. 

Контроль. 

Незначний 

Лісовий фонд України є високопожежонебезпечним об'єктом. Охорона 

його від пожеж - моральний обов'язок кожного члена суспільства. 

Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися шляхом проведення 

планових профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації лісових 

пожеж на території лісового фонду підприємства, організації, установи (далі - 

лісогосподарські підприємства).  

Безпосереднє здійснення заходів щодо охорони лісів від пожеж, їх гасіння 

та обліку покладається на постійних лісокористувачів. 

Забезпечення пожежної безпеки в лісовому фонді є складовою частиною 

службових обов'язків посадових осіб лісокористувачів всіх рівнів. Тому ці 

обов'язки відображені у посадових інструкціях, контрактах працівників та 

статуті ДП «Тетерівське лісове господарство». 

У ДП «Тетерівське лісове господарство» розпорядженням керівника 

визначено: 

- порядок проходження посадовими особами навчання і перевірки знань 

з питань пожежної безпеки в лісі, проведення з працівниками; 

-  інструктажі та заняття з виявлення і ліквідації лісових пожеж, а також 

відповідальні за їх проведення; 

- дії посадових осіб лісової охорони, пожежних команд лісових 

пожежних станцій, чергових з охорони лісу від пожеж, спостерігачів-
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пожежників (сезонних), резервних пожежних команд з робітників і службовців 

лісогосподарського підприємства, резервних пожежних команд підприємств, 

установ і організацій,  що розташовані, мають об'єкти або проводять роботи в 

лісі, служби зв'язку у разі виявлення і розповсюдження лісової пожежі, а також 

переходу її в стан із непередбаченими наслідками; 

- порядок скликання членів добровільної пожежної дружини та 

відповідальних посадових осіб у разі виникнення лісових пожеж, виклику вночі, 

у вихідні і святкові дні. 

Працівники лісогосподарського підприємства ознайомлені з цими 

вимогами на інструктажах, під час проходження пожежно-технічного мінімуму. 

Витяги з основних положень розпоряджень вивішені у спеціально відведених 

для цього місцях.  
Запроектовані протипожежні заходи 

Найменування заходів 

Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 
1.1. Утримання сил і засобів виявлення пожеж і пожежогасіння 

2. Профілактичні заходи з попередження виникнення лісових пожеж  
2.1. Проведення виставок з проти-пожежної безпеки  

2.2.Встановлення протипожежних вітрин 
2.3..Встановлення попереджувальних аншлагів 

2.4. Обладнання місць відпочинку й паління 
2.5. Постійні агітвітрини 

3. Обмежувальні заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж 
3.1. Створення мінералізованих смуг  
3.2. Догляд за мінералізованими смугами 

4. Будівництво об’єктів протипожежного призначення  
4.1. Будівництво доріг протипожежного призначення 

ДП «Тетерівське лісове господарство» затверджено план локалізації 
лісової пожежі, який наведений у Додатку № 13. 

Головне Управління  ержавної служби надзвичайних ситуацій України  у 
Київській області зазначає, що на підприємстві можливе винекнення 
надзвичайної ситуації природного, техногенного та соціального характеру, які 
визначені відповідно до Національного класифікатора ДК 019:2010 
«Класифікатор надзвичайних ситуацій». 

Поряд з цим, Головне управління наголошує на дотриманні вимог 
визначених наказами Державного комітету лісового господарства України від 
27.12.2004 № 278 «Про Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах 
України» та МВС України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження 
Правил пожежної безпеки в Україні». 

Копія листа Головного Управління  ержавної служби надзвичайних 

ситуацій України  у Київській області наведена у Додатку № 26. 

ДП «Тетерівське лісове господарство» під час провадження планованої 

діяльності буде неухильно дотримуватись вимог Закону України "Про пожежну 

безпеку", Правил пожежної безпеки в лісах України затверджених наказом 

Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004  

№ 278 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за 

№ 328/10608, інших нормативно-правових актів України у сфері пожежної 

безпеки. 
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9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності 

достатніх технічних засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту 

з оцінки впливу на довкілля 

 

Труднощів у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля  

ДП «Тетерівське лісове господарство» щодо спеціального використання лісових 

ресурсів шляхом проведення суцільних та поступових рубок головного 

користування та суцільних санітарних рубок не виявлено. 
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10. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 

діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля (додається таблиця з 

інформацією про повне врахування, часткове врахування чи обґрунтоване 

відхилення суб’єктом господарювання зауважень і пропозицій 

громадськості, наданих у процесі громадського обговорення обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації) 

 

Відповідно до п. 2. ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

ДП «Тетерівське лісове господарство» було оприлюднено на офіційному веб-

сайті Міністерства екології та природних ресурсів України http://eia.menr.gov.ua 

повідомлення про плановану діяльність щодо cпеціального використання 

лісових ресурсів в порядку рубок головного користування та суцільних 

санітарних рубок - №: 20197164095/13505; дата офіційного оприлюднення: 

17.07.2019 (Додаток № 15), опубліковано в друкованих засобах масової 

інформації – газетах «Журнал ЕСПО» та «Екогазета» (Додаток № 17), а також 

розміщене у публічних місцях, доступних для громадськості (Додаток № 16), з 

метою забезпечення доведення інформації до відома мешканців та інших 

зацікавлених осіб на території, яка може зазнати впливу від планованої 

діяльності. 

У відповідності до п. 7 ст. 5 Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення 

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, громадськість мала 

змогу надати уповноваженому центральному органу зауваження і пропозиції до 

планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до Звіту з ОВД. 

Міністерство екології та природних ресурсів України листом від  

15.08.2019 р. № 10/7/4869-19 зазначає, що з дня офіційного оприлюднення  

повідомлення про плановану діяльність щодо cпеціального використання 

лісових ресурсів в порядку рубок головного користування та суцільних 

санітарних рубок - №: 20197164095/13505; дата офіційного оприлюднення: 

17.07.2019, надійшли пропозиції щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 

інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  

від громадянина Микити Гладкова (Додаток № 14). 

Зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля враховано частково. 

Загальна інформація щодо врахування зауважень та пропозицій обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з 

оцінки впливу на довкілля від громадянина Микити Гладкова наведена в таблиці: 
  

http://eia.menr.gov.ua/
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Зауваження та пропозиції до планованої 

діяльності 

Результат розгляду зауважень і пропозицій 

(повне врахування, часткове врахування або обґрунтування відхилення) 

Як представник туристичної 

спільноти України, хочу наголосити на 

необхідності проведення оцінки впливу на 

туристичний потенціал лісів лісгоспу. 

Зокрема, в межах підприємства 

розтащована річка Кодра, перспективна для 

розвитку водного туризму в регіоні. 

Водний туризм на малих водоймах є одним 

із напрямків, що активно розвивається в 

західних країнах і приваблює сотні і тисячі 

туристів щорічно позитивно впливаючи на 

розвиток регіону. 

Тим не менш, планована діяльність 

підприємства – суцільні рубки – може мати 

негативний вплив на рівень води в даній 

водоймі та на естетичну привабливість 

навколишніх лісів. Такий вплив може 

суттєво перепоною на шляху подальшого 

розвитку водного туризму в регіоні. 

Відповідно, прошу під час підготовки 

звіту з ОВД оцінити вплив суцільних рубок 

на рівень води в р. Кодра та її притоках, а 

також на естетичну привабливість лісів 

навколо даної водойми 

Враховано частково 

 

Туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, 

професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди 

особа від'їжджає. 

Напрям розвитку туризму і рекреації є одним з додаткових джерел надходження 

коштів для лісогосподарського підприємства, що сприяє створенню додаткових робочих 

місць, збільшенню суми коштів, сплачених до місцевих бюджетів. 

ДП «Тетерівський лісгосп» має великий потенціал для розвитку туризму. На базі 

лісництв господарства можна організовувати відпочинок упродовж усього календарного 

року. 

 

Туристично-рекреаційний потенціал ДП «Тетерівський лісгосп» 

Розміщення лісгоспу поблизу столиці м. Київа обумовлює особливості розвитку 

туристичної діяльності, що пов'язано із більшими, ніж в інших регіонах України потоками 

як іноземних, так і вітчизняних туристів та екскурсантів, а також кращим розвитком 

рекреаційної та інфраструктури загального користування, наявністю значних рекреаційних 

потреб у місцевого населення.  

Географічне положення лісгоспу роблять туризм та рекреацію одним з напрямів  

лісогового господарства, який потрібно розвивати. 

На сьогодні місцеве населення для туристів може запропонувати послуги 

проживання, харчування, екскурсії за визначеним маршрутом, відвідування рекреаційних 

містечок і музеїв, проведення майстер-класів, купання у водоймах, рибальство та 

полювання у спеціально відведених для цього місцях тощо. 

 

Природні туристичні ресурси. 

Поверхня району являє собою рівнину, подекуди урізноманітнену горбами та 

пасмами льодовикового походження, річковими долинами, ярами і балками. Помірно-

континентальний клімат з теплим літом і порівняно м'якою зимою дозволяє організовувати 

в лісгоспі досить широкий спектр видів рекреаційної діяльності.  
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Річкова мережа представлена як середніми, так і малими річками - Тетерів, Здвиж, 

Таль, Кодра, Сильня, Мирча, Пісківка, Требуівка. Річки з чистою водою та повільною 

течією - цінний рекреаційний ресурс, який може використовуватись для організації 

водного туризму та купання у період з травня по вересень. Також на території лісгоспу є 

озера, в основному, стариці в заплавах малих річок, на берегах яких можливий сімейний 

відпочинок та риболовля.  

Наявна інфраструктура лісового господарства дозволяє на якісному рівні 

організувати і поєднати охорону природи та екологічний туризм.  

Мисливські об'єкти (наприклад - мисливські вишки для індивідуального полювання), 

можна використовувати для спостереження за дикими тваринами, а створені у 

господарстві  просіки є зручними для пересування екскурсійних груп. Незабудовані дикі 

береги гирла річок Тетерева, Кодри, Здвиж та інших водних об'єктів є не лише чудовим 

місцем відпочинку, а і улюбленим місцем для багатьох мігруючих птахів. Є важливими як 

з точки зору їх охорони, так і з точки зору організації бьордвочінгу. 

З метою задоволення потреб туристів ДП «Тетерівський лісгосп» облаштовано 

рекреаційний пункт: 

Рекреаційний пункт Місця для короткочасного 

відпочинку 

Пропускна 

спроможність, 

чол 

1. Поташнянське л-во, кв. 55, 

вид 23, «Затишок», М-07,71-й 

км Київ – Ковель 

1. Мигальське лісництво кв. 102 

вид 8 

2. Мигальське лісництво кв. 16 

вид. 11 

3. Мигальське л-во кв. 37,вид. 2 

4. Пісківське л-во кв.109, вид. 9 

30 

 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду, що знаходяться на території 

лісового господарства можуть використовуватися туристами: у науково-дослідницьких 

цілях; освітньо-виховних цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного 

середовища та інших цілей відповідно до вимог чинного природоохоронного 

законодавства: 
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Назва об’єкту Площа, 

 га 

Дата 

створення 

Місце знаходження 

район, держлісгосп, 

лісництво, квартал 

Коротка характеристика 

Заказники місцевого значення 

Ландшафт 

заказник 

Бурковиця 

349, 0 23.07.2009 Бородянський, 

Мирчанське, кв.31-33, 

46-48 

Болотні ділянки грабово-

дубового лісу, Рідкісні 

рослини: плауни, любка 

дволиста та тварини: 

веретільниця, прудка ящірка, 

чорний лелека 

Ландшафт 

заказник 

Яхнівський 

426,0 23.07.2009 Іванківський 

Кухарське, кв.1-3, 14-

16, 18-20, 

Соснові ліси віком 100-130 р.з 

домінуванням ялівця 

звичайного. 

Рідкісні рослини: конвалія 

травнева, Знмкаючі види 

кажанів, вертільниця 

Пам’ятки природи 

Ботанічна 

«Дубово-соснові 

насадження» 

7,1 28,02.1972 Бородянський, 

Тетерівське, кв. 63 

вид. 2 

10Сз+Дз (139 р.) Продуктивне 

насадж. сосни природного 

походження  

Ботанічна 

пам’ятка «Соснові 

насадження» 

5,5 19,08.1968 Кв. 63 вид. 11 9Сз1Дз (159 р.) 

Високопродукт. водоохоронне 

дубово-соснове насадження 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Дубово-соснові 

насадження» 

1,0 28.02.1972 Кв. 63 вид. 16 7Сз3Дз+Б (159 р.) 

Високопродукт. дубово-

соснове насадження 

Ботанічна 

пам’ятка «Дубові 

насадження» 

2,3 19.08.1968 Кв. 63 вид. 17 8Дз2Сз (99 р.)  

Високопродукт. сосново-

дубові насіннєвого 

походження 

Ботанічна 

пам’ятка «Дуби» 

0,8 19.08.1968 Пісківське, 

Кв. 14 вид. 5 

9Дз1Сз (110 р.) Природне 

угрупування дуба звичайного 

Ботанічна 

пам’ятка «Соснові 

насадження» 

0,5 19.08.1968 Кв. 44 вид. 5 7Сз2МдЄ1Ял+Вл 

Продуктивні угрупування 

сосни, модрини, ялини. 
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Природні комплекси лісового господарства мають цілий ряд цінностей:  

- вихована та патріотична цінність - природо-заповідні об'єкти лісового 

господарства, вікові насадження та інші цінні ділянки лісу прив'язують туристів  до 

культури, релігії, історії, традицій; краси природи, виховують патріотизм;  

- музейна цінність - «Вільна природа у всіх своїх незайманих людиною ділянках є 

великий синтетичний музей, необхідний для нашої подальшої просвіти та розумового 

розвитку, - музей, який у випадку руйнування, не може бути відновлений руками людини», 

- писав класик заповідної справи А.П. Семенов-Тянь-Шанський; 

- наукова цінність - природо-заповідні території, вікові насадження та інші цінні 

ділянки лісу ДП «Тетерівський лісгосп» представляють собою польові лабораторії для 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, тут можна проводити науковий 

моніторинг природних процесів з метою визначення закономірностей функціонування 

екосистем; 

- освітня цінність – лісові масиви ДП «Тетерівський лісгосп» можливо 

використовувати як базу для польових практик студентами ВНЗ; як «зелені класи» для 

розташованих поблизу шкіл, де можливо проводити уроки з окремих розділів біології;  

організовувати фенологічні спостереження, позакласну виховну роботу тощо;  

- історико-культурна цінність - людство за свою багатовікову історію залишило 

сліди майже на всій поверхні планети; деколи природа знову відвойовувала у людини 

території, які тепер несуть сліди культури різних часів і народів: стародавні поховання, 

городища, вали тощо; вік та якість збереження культурних елементів підвищують цінність 

природної території, на якій вони знаходяться. На території ДП «Тетерівський лісогосп» 

обліковуються  ділянки (місця) культурного та історичного значення, які також можуть 

відвідувати туристи, що цікавляться історико-культурними об'єктами: 

 
№   

кв. 

№  

вид. 

Площа, 

га 

Характеристика Режим користування, 

заходи 

Кодрянське лісництво в адмінмежах  Кодрянської селищної ради Макарівського району 

44 12 0,8 Історична пам'ять про наслідки війни. 

Деревостан 10Сз 135 років. 

На території 2 могили, які 

доглядаються. 

На цьому місці в 1981 році, розбираючи  

снаряд часів війни, підірвались два 15 –

ти літніх підлітки  

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою.  

Охорона. 
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98 11 0,7 Історична цінність. 

Деревостан  10Сз 135 років. 

На ділянці Братська могила радянських 

солдат, які загинули в 1943 році при 

визволенні України. 

 

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою.   

Охорона. 

69 13 0,1 Традиційна історична цінність. 

Пам’ятний знак про бій партизан   

А.С.Ковпака з німецько-фашистськими 

загарбниками 09.03.1943 року. 

Місце проведення  урочистостей та 

покладання квітів 

Догляд за лісовими культурами 

берези.  

Охорона. 

Разом: 1,6   

Мигальське лісництво  в адмінмежах Пісківської ОТГ, Бородянського району 

18 13 0,4 Пам'ять про історичне минуле 

Місце  поховання  1944р. радянського 

бійця Кушнірові Петра Марковича, 1927 

р. народження. 

На табличці є інформація про 

проходження тут під час війни лінії 

оборони. 

Обмежений. 

Догляд за лісовими культурами. 

Охорона. 

Тетерівське лісництво 

77 4 0,1 Історична цінність. 

Братська могила 28 воїнів 322 

стрілецької дивізії, які загинули при 

звільненні селища Пісківка  

10.11.1943р. 

 

 

Обмежений. 

Особливо захисна лісова ділянка 

(ОЗЛД). 

Допускаються проведення 

санітарних рубок, за умови 

узгодження з місцевою громадою. 

Охорона. 

81 23 0,7 Традиційна історична пам'ять  

Знаходиться пам’ятний знак – місце 

розстрілу фашистами в 1943 році 17-ти 

місцевих жителів, які були там 

поховані, а після війни перепоховані на 

селищному кладовищі. 

Обмежений. 

Допускається проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів. 

Охорона. 

Мирчанське лісництво   в адмінмежах Мирчанської селищної ради Бородянського р-ну 

18 14 1,1 Історичне значення 

На ділянці залишки воєнного форпосту 

Х11 – Х111 століть. 

Обмежений. 

Допускається проведення рубок 

формування і оздоровлення лісів за 
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Пам’ятка  археології «ГОРОДИЩЕ». 

Знаходиться пам’ятний знак. 

узгодженням з органами місцевого 

самоврядування. 

Охорона. 

- лікувально-оздоровча цінність - лікувальний ефект від спілкування з природою не 

викликає сумнівів. Природне середовище ДП «Тетерівське лісове господарство» може 

використовуватись для занять спортом та туризмом. 

- естетична цінність - краса дикої природи постійно змінюється, адже вона 

динамічна; немає жодної галузі культури, яка б не здобувала натхнення та форми з дикої 

природи; краса дикої природи, що зберігається в на територіях ДП «Тетерівське лісове 

господарство», може використовуватись туристами в цілях духовного розвитку, в 

мистецтві тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

З метою зменшення та уникнення впливу господарської діяльності ДП «Тетерівське 

лісове господарство» на рівень води в р. Кодра та її притоках, а також на естетичну 

привабливість лісів навколо даної водойми лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів 

річок, навколо озер,  водоймищ  та  інших  водних  об'єктів, виділяються з  категорії 

експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 травня 2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та 

виділення особливо захисних лісових ділянок». 

Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річки Кодра та її приток віднесені до 

категорії захисних лісів, так як вони виконують функцію  захисту навколишнього 

природного середовища. 

З метою зменшення впливу господарської діяльності на естетичну привабливість 

лісів навколо водойм ДП «Тетерівський лісгосп» у відповідності до вимог наказу 

Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 «Про 

затвердження Правил рубок головного користування» зареєстрованого  в Міністерстві 

юстиції України 26 січня 2010 за № 85/17380: 

- у лісах у заплавах річок призначатимуться вузьколісосічні рубки з дотриманням таких умов: 

спосіб примикання лісосік - черезсмуговий (залишені смуги вербових і  тополевих  

деревостанів  вирубуються  після того, як поросль цих порід на суміжних зрубах досягне 

висоти 3 метрів); 

напрямок рубки - проти течії річки; 

напрямок лісосіки - під прямим кутом до русла; 

сезон рубки - зимовий. 
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- у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж  

берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів,  

призначатимуться лише вузьколісосічні рубки. 

Статтею 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та  Додатком № 4 до 

«Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та 

фінансування оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 р. № 1026 визначено перелік інформації та даних, що 

включаються до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Включення до звіту ОВД оцінки  впливу на туристичний потенціал лісів статтею 6 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Додатком № 4 до «Порядку передачі 

документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування 

оцінки впливу на довкілля» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 

грудня 2017 р. № 1026 не передбачено.              



181 

 

 

11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу 

на довкілля під час провадження планованої діяльності, а також (за 

потреби) планів післяпроектного моніторингу 

 

Україна, як учасник пан-європейського процесу захисту лісів Європи, 

підписала, поряд з іншими, Страсбурзьку Резолюцію S1 (1990) щодо 

обов’язкового проведення моніторингу лісових екосистем згідно з вимогами 

Міжнародної програми оцінки та моніторингу впливу атмосферного 

забруднення на ліси в регіоні Європейської Економічної Комісії ООН (ICP 

Forests).  

Здійснення екологічного моніторингу лісів передбачене Лісовим 

кодексом України. 

Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки і 

прогнозу динаміки кількісного і якісного стану лісів. 

Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, передавання, 

збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і 

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-

аналітичного забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо 

запобігання негативним змінам стану лісів, дотримання вимог екологічної 

безпеки та принципів ведення лісового господарства на засадах сталого 

розвитку. 

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу 

навколишнього природного середовища. 

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації 

про стан навколишнього природного середовища, прогнозування його змін та 

розробки науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних 

управлінських рішень в Україні створена система державного моніторингу 

навколишнього природного середовища. Спостереження за станом 

навколишнього природного середовища, рівнем його забруднення 

здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими 

спеціально уповноваженими державними органами, а також підприємствами, 

установами та організаціями, діяльність яких призводить або може призвести 

до погіршення стану навколишнього природного середовища. 

Моніторинг лісів проводиться як спільна діяльність виробничих та 

наукових установ Держлісагентства. У рамках такої діяльності польові 

дослідження (обстеження ділянок) виконують спеціалісти лісогосподарських 

підприємств, Українське державне проектне лісовпорядне виробниче 

об'єднання ВО «Укрдержліспроект» відповідає за формування баз даних 

моніторингу, а Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації 

виконує функції національного координаційного центру моніторингу лісів, 

спеціалісти якого розвивають методологію і програмне забезпечення 

моніторингу лісів. 
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У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30 

березня 1998 року № 391 «Про затвердження Положення про державну 

систему моніторингу довкілля» ДП «Тетерівське лісове господарство» буде: 

- здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та 

станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані і/або 

узагальнену інформацію для її комплексного оброблення (з цією метою між 

суб'єктами системи моніторингу та постачальником інформації буде укладено 

відповідну угоду); 

- розробить та узгодить в установленому порядку плани здійснення 

заходів з метою спостереження за станом довкілля та запобігання негативного 

впливу господарської діяльності. 

В ході провадження планованої діяльності увага приділятиметься  

наступним показникам моніторингу: грунтам земель лісового фонду 

(радіологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і 

важких металів); лісовій рослинності (стан, продуктивність, пошкодження 

біотичними та абіотичними чинниками, біорізноманіття, радіологічні 

визначення); мисливській фауні (видові, кількісні та просторові 

характеристики) тощо. 

Згідно статті 46 Лісового кодексу України лісовпорядкування 

передбачає в тому числі й ведення екологічного моніторингу лісів, тому в ході 

реалізації планованої діяльності буде проведено лісовпорядкування, метою 

якого є розробка системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної 

організації та науково обґрунтованого ведення багатофункціонального 

лісового господарства, розширене відтворення лісів, їх охорони і захисту, 

раціонального невиснажливого використання лісових ресурсів, підвищення 

продуктивності лісів ДП «Тетерівське лісове господарство». 

Окрім того, лісовпорядкування буде передбачати: 

- відновлення у встановленому порядку меж і внутрішньогосподарську 

організацію території лісового фонду; 

- виконання топографо-геодезичних робіт і спеціального 

картографування лісів; 

- обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних функцій, 

які вони виконують; 

- інвентаризацію лісового фонду з визначенням породного і вікового 

складу насаджень, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових 

ресурсів; 

- виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення 

якісного складу лісів; 

- виявлення ресурсів недеревної сировини – харчової, технічної, 

лікарської ; 

- обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів 

лісових ресурсів; 

- визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, 

охорони лісів від пожеж, захисту від шкідників і хвороб, інших 

лісогосподарських заходів, а також порядку і способів їх проведення; 
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- ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші 

обстеження і дослідження лісових природних комплексів; 

- виявлення типових та унікальних природних комплексів, місць 

зростання та поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, 

включенню до екологічної мережі; 

- упорядкування мисливських угідь; 

- забезпечення державного обліку лісів і державного лісового кадастру; 

- проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення науково 

обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та 

відтворення лісів; 

- складання проектів організації і розвитку лісового господарства та 

здійснення авторського нагляду за їх виконанням; 

- участь у розробленні програм охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів; 

- інші лісовпорядні дії. 

З метою моніторингу лісогосподарської діяльності будуть подаватись 

відповідні звіти державного статистичного спостереження "Лісогосподарська 

діяльність" форми № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна). 

В основі показників форм № 3-лг (річна) та № 3-лг (квартальна)  

ДП «Тетерівське лісове господарство» буде використовувати документи 

первинного обліку: лісорубні та лісові квитки, акти огляду місць використання 

лісових ресурсів, книги обліку лісових пожеж та порушень правил пожежної 

безпеки в лісах, акти лісопатологічних і санітарних обстежень насаджень, 

акти-наряди виконаних робіт, відомості інвентаризації осередків шкідників і 

хвороб лісу, книги обліку осередків шкідників, хвороб лісу і лісозахисних 

заходів, а також матеріали детального та рекогносцирувального нагляду, 

лісовпорядкування і спеціальних обстежень, акти технічного приймання 

лісових культур, книги обліку порушень лісового законодавства або 

безпосередньо факти порушень лісового законодавства, що оформлені 

протоколами про адміністративне правопорушення. 

ДП «Тетерівське лісове господарство»  під час провадження планованої 

діяльності буде приділяти увагу заходам моніторингу рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу, занесених до 

Червоної книги України (далі - види Червоної книги). 

У разі виявлення місць їх перебування та зростання, з метою вжиття 

термінових заходів для їх охорони та відтворення та внесення відомостей до 

Державного обліку видів Червоної книги України ДП «Тетерівське лісове 

господарство»  у відповідності до вимог Порядку державного обліку рідкісних 

і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, занесених до Червоної книги України затвердженого 

наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 09.10.2012  

№ 486 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 грудня 2012 р. за  

№ 2031/22343 повідомить про це Мінприроди України та провідні наукові 

установи (зоологічного та ботанічного профілю). 
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В ході провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог 

статті 34 Закону України "Про тваринний світ" та Положення про порядок 

ведення державного кадастру тваринного світу затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1994 р. № 772 буде проводитись 

первинний облік чисельності і використання диких тварин, вивчення їхнього 

стану, характеристик угідь, де перебувають дикі тварини, і подавати цю 

інформацію базовим організаціям та установам, які ведуть державний кадастр 

тваринного світу. 

Заходами моніторингу будуть також огляд виділених лісосік та огляд 

місць заготівлі, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів» від 23 травня 2007 року № 761, за результатами якого буде 

складатись акт прийняття-передачі лісосік та акт огляду місць використання 

лісових ресурсів. 

У разі виявлення розбіжностей між даними матеріалів виділення 

лісосіки і даними матеріалів за результатами огляду цієї лісосіки проводиться 

її контрольна перевірка, за результатами якої складається акт перевірки. 

Виявлені під час проведення перевірки порушення встановлених вимог 

до виділення лісових ділянок підрозділи з відведення і таксації лісосік 

усувають у двотижневий строк. 

У акт огляду місць використання лісових ресурсів буде зазначатись 

кількість заготовленої деревини, другорядних лісових матеріалів та обсяг 

інших лісових користувань.  

З метою визначення та прогнозування впливу відходів на навколишнє 

природне середовище, своєчасного виявлення негативних наслідків, їх 

відвернення та подолання ДП «Тетерівське лісове господарство»  під час 

провадження планованої діяльності буде здійснювати моніторинг місць 

утворення, зберігання і видалення відходів, а також здійснює контроль за 

станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів у відповідності до вимог 

статей 17 та 29 Закону України «Про відходи». 

З метою   визначення  та  прогнозування  впливу  відходів  на навколишнє 

природне середовище,  своєчасного виявлення  негативних наслідків,  їх  

відвернення  та  подолання ДП «Тетерівське лісове господарство» під час 

провадження планованої діяльності буде здійснювати моніторинг місць 

утворення, зберігання і видалення відходів, а також здійснює контроль за 

станом місць чи об'єктів розміщення власних відходів у відповідності до вимог 

статей 17 та  29 Закону України «Про відходи». 

ДП «Тетерівське лісове господарство»  під час реалізації планованої 

діяльності буде запроваджено первинний облік відходів. Первинний облік 

відходів буде вестися відповідно до типових форм первинної облікової 

документації   (картки,   журнали, анкети) з використанням технологічної, 

нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської  та  іншої  

документації. При заповненні форми відповідальні виконавці будуть   

використовувати паспорти відходів, прибутково-видаткові документи 

(прибуткові та  видаткові  ордери,  акти  про  прийняття матеріалів, накладні 
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на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського 

обліку, документи на вивіз відходів з  підприємства  тощо).   

На основі даних первинного обліку ДП «Тетерівське лісове 

господарство»  у відповідності наказу Державної служби статистики України  

від 19.08.2014 № 243 «Про затвердження форм державних статистичних 

спостережень із екології, лісового та мисливського господарства»  

запроваджено ведення та заповнення форми статистичного   спостереження № 

1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за ____ рік". 

Дані про утворенням, поводженням з відходами I - IV класів небезпеки 

відображаються у загальній статистичній звітності по ДП «Тетерівське лісове 

господарство». 

У відповідності до вимог статті 17 Закону України «Про відходи» та 

наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про 

затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ "Облік 

відходів та пакувальних матеріалів і тари"   та Інструкції щодо її заповнення» 

від 07.07.2008 № 342 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 

вересня 2008 року за № 824/15515 ДП «Тетерівське лісове господарство»  буде 

видано наказ (розпорядження) «Про введення в дію типової форми первинної 

облікової документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і 

тари" та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової 

документації № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари". 

Наказом (розпорядженням) ДП «Тетерівське лісове господарство»  буде 

містити наступні пункти: 

1. Призначити  відповідальною особою за здійснення первинного обліку 

відходів та пакувальних матеріалів і тари на підприємстві (далі - первинний 

облік) (прізвище, ініціали, посада) з (дата).  

2. Відповідальному  за  первинний облік (прізвище,  ініціали) спільно з 

керівниками структурних підрозділів і служб підприємства на  підставі  даних 

попереднього обстеження укласти перелік місць, де  ведеться  первинний  

облік  (технологічних  дільниць   одиниць обладнання   або   окремих  

операцій),  перелік  конкретних  видів відходів та пакувальних матеріалів і 

тари, що мають обліковуватися за кожним з цих місць,  та періодичність 

здійснення обліку кожного виду відходів (упаковки) (дата).  

3. Керівникам структурних підрозділів та служб підприємства спільно з  

відповідальним за первинний облік (прізвище,  ініціали) призначити своїми 

наказами (розпорядженнями)  відповідальних  осіб за ведення і зберігання 

типових форм № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та № 

1-відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за ____ рік" за 

кожним конкретним місцем первинного обліку відповідно до їх посадових 

обов'язків та фаху (кваліфікації) з (дата).  

4. Відповідальному  за  первинний  облік (прізвище,  ініціали) спільно з 

керівниками відповідних структурних підрозділів і  служб підприємства  

встановити порядок забезпечення відповідальних осіб, визначених у пункті 3: 
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бланками типових форм № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних 

матеріалів і тари" та № 1-відходи (річна) "Утворення та поводження з 

відходами за ____ рік" та/або програмними продуктами для їх ведення; 

відповідними засобами контролю та метрологічного забезпечення; 

розрахунками коефіцієнтів переведення кількості відходів та упаковки в 

тонни до (дата).  

Облік відходів і упаковки за типовою формою № 1-ВТ буде проводитись 

на паперових або  електронних  носіях за кожним технологічним процесом, 

окремою  операцією,  одиницею устаткування, де утворюються відходи і 

використовується упаковка. 

Інформація ДП «Тетерівське лісове господарство», наведена в типовій 

формі  № 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та № 1-

відходи (річна) "Утворення та поводження з відходами за ____ рік" буде 

використовуватися для ведення  обліку  і  паспортизації відходів,  підготовки  

технічної документації,  реєстраційних  карток для реєстрів місць утворення, 

перероблення та  видалення  відходів,  проведення  інвентаризації, 

затвердження   лімітів   і   отримання  дозволів  на  утворення  і розміщення 

відходів, отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і 

упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та   

небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно   

небезпечних  об'єктів і укладання декларацій  безпеки,  заповнення  документів  

для   транскордонних перевезень відходів тощо.     

Підтвердженням проведення заходів моніторингу є звіти для 

громадськості по моніторингу впливу господарської діяльності на довкілля та 

особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) (Додаток № 18). 

Дані звіти зокрема містять інформацію про моніторинг впливу 

господарської діяльності  підприємства на довкілля; моніторинг лісових 

пожеж та їх динаміка за останні роки;  моніторинг параметрів лісового фонду 

(стан та динаміка земель лісогосподарського призначення,  середня зміна 

запасів деревини, середні таксаційні показники, породна і вікова структура  

тощо); моніторинг соціальних впливів господарської діяльності та динаміка 

соціальних характеристик на підприємстві; моніторинг заходів, спрямованих 

на підтримку і поліпшення ознак ЛВПЦ та ефективності їх проведення ; 

моніторинг мисливської фауни та біотехнічних заходів тощо. 

У проекті організації та розвитку ДП «Тетерівське лісове 

господарство» зазначається, що починаючи з 2004 року на території лісгоспу 

проводиться моніторинг лісів першого рівня. Щорічно спеціалістами лісгоспу 

ведеться спостереження за станом лісів на 15 ділянках моніторингу, місця яких 

визначені згідно розрахунків за спеціальними програмами, проведених 

спеціалістами УкрНДІЛГА. Згідно „Методичних рекомендацій з моніторингу 

лісів України першого рівня” (Харків 2001) на кожній ділянці визначалися ряд 

показників, найголовніші з яких дефоліація крони, дехромація крони, 

пошкодження облікових дерев. Зібрана інформація надсилалася в лабораторію 

моніторингу і сертифікації лісів УкрНДІЛГА для систематизації, оцінки та 

аналізу. 
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З 2011 року обстеження ділянок моніторингу покладено на лісгосп 

згідно наказу Держлісагентства № 60 від 30 березня 2011 року, п.5. 

Місця розташування ділянок моніторингу вказані в пояснювальних 

записках по лісництвах. 

Результати моніторингу систематизуються в цілому по лісах України і 

надсилаються в міжнародні установи згідно конвенції про транскордонне 

забруднення повітря. Моніторинг лісів є складовою частиною державної 

системи моніторингу навколишнього природного середовища. 

 Інформація про моніторинг лісів 1 рівня наведена у Додатку № 36. 
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12. Резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної у 

підпунктах 1-11 цього пункту, розраховане на широку аудиторію 

 

Планована діяльність, її характеристика. 

Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних 

та поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок. 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП" дозволяє використовувати технологію розробки лісосік 

механізованим способом на базі бензомоторних пил і форвардерів (або 

тракторів з трелювальними пристроями), яка цілком прийнятна для всіх видів 

суцільних рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки 

дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 

розкряжуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або 

тракторів з трелювальними пристроями) на збиранні і транспортуванні 

деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад 

якої входять оператор форвардера (або трактора з трелювальними 

пристроями),  та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі 

транспортування деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника 

і його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови 

забезпечення повного використання робочого часу для форвардера (або 

трактора з трелювальними пристроями). Ланки лісорубів виконують 

звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині 

сортиментів, та його розкряжування. При цьому технологічною картою 

лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці 

у відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах 

лісосік чи невеликих запасах на них, форвардер (або трактор з трелювальними 

пристроями),  буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.  

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із 

збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу форвардера 

(трактора),  транспортування пакету (або переміщення сортиментів за 

допомогою трактора з трелювальним пристроєм) до навантажувального 

майданчика (верхнього складу), розвантаження з укладанням сортиментів у 

штабелі та холостого ходу форвардера (трактора)  до місця збору і 

завантаження чергового пакету деревини.  

Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи. 

Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду  

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" на території 3-х районів Київської області, а 

саме: 

- Бородянський район – Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, 

Пісківське, Мигальське лісництва; 

- Іванківський район  – Кухарське, Блідчанське лісництва; 

- Макарівський район  – Кодрянське лісництво. 

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах 
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лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду  

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структурних підрозділів (лісництв) 

– Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, Пісківське, Мигальське, 

Кухарське, Блідчанське, Кодрянське на основі матеріалів лісовпорядкування, 

які зокрема містять інвентаризацію лісового фонду з визначенням породного 

та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик 

лісових ресурсів; матеріали виявлення деревостанів, що потребують рубок, з 

метою поліпшення якісного складу лісів; обчислення розрахункової лісосіки, 

обсягів використання інших видів лісових ресурсів; ландшафтні, ґрунтові, 

лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження лісових 

природних комплексів тощо. 

Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-

економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної 

промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною 

деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за рахунок податків 

та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів), 

збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі 

лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні 

лісових ділянок та догляді за лісовими культурами. 

Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування та 

суцільних санітарних рубок в розрізі лісництв 

(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 
Види рубок Разом по об’єкту В тому числі 
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Суцільні 

рубки 

264,0 90,84 49,8 17,59 41,6 13,31 24,8 8,96 27,0 8,46 

101,19 66,95 19,63 13,12 14,76 9,95 9,98 6,71 9,48 5,96 

Поступові 

рубки 

1,0 0,11 - - - - - - - - 
0,12 0,08 - - - - - - - - 

Суцільні 

санітарні 

рубки 

48,8 12,76 7,3 1,96 3,8 0,75 0,4 0,11 22,0 5,90 

14,04 5,77 2,15 0,90 0,85 0,24 0,13 0,06 6,47 2,71 

 
 
 
 
 



190 

 

 
Види рубок В тому числі 

Мирчанське  Пісківське  Мигальське  Кодрянське 
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Суцільні 

рубки 

13,1 3,51 29,4 11,46 47,1 16,96 31,2 10,59 

3,92 2,44 12,75 8,56 18,92 12,19 11,75 8,02 

Поступові 

рубки 

- - - - - - 1,0 0,11 

- - - - - - 0,12 0,08 

Суцільні 

санітарні 

рубки 

8,0 1,78 5,2 1,68 2,1 0,58 - - 

1,96 0,82 1,84 0,77 0,64 0,27 - - 

 

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за 

альтернативами: 

заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок 

головного користування проводити лише в стиглих і перестійних 

деревостанах; 

під час рубок головного користування в першу чергу призначати 

пошкоджені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової 

рубки за своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування; 

під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та 

пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної 

книги України; насінників і плюсових дерев, а також дерев з гніздами 

рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, 

скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев; 

комплекс лісосічних робіт,  включаючи підготовку лісосік до рубки,  

проводити  способами,  які  виключають  або обмежують негативний вплив на 

стан лісів та їх відтворення; 

рубки проводити із  застосуванням  технологій,   які забезпечують 

збереження дерев і підросту, що залишаються; 

з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, 

запобігання ерозійним процесам на зрубах під час заготівлі деревини 

застосовувати технології, машини і механізми, що забезпечують найменше 

пошкодження ґрунтів; 

з метою створення сприятливих умов для відновлення лісу,  запобігання 

ерозії ґрунту, зниження рівня пожежної небезпеки та забезпечення належного 

санітарного стану здійснювати очищення місць рубок; 
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не допускати пошкодження дерев до ступеня неприпинення їх росту на 

пологих і спадистих схилах - понад 8 відсотків, на стрімких схилах - понад 10 

відсотків кількості залишених дерев; 

забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації пошкодження дерев, 

що не підлягають вирубуванню, зокрема за межами лісосік; 

забезпечити виконання природоохоронних вимог (запобігання ерозії 

ґрунтів, збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо); 

одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і 

біології розвитку шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити 

заходи щодо запобігання заселенню деревини шкідниками і пошкодженню 

грибами; 

здійснювати радіаційний контроль деревини; 

дотримуватись правил протипожежної безпеки; 

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня 

буде заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного 

шуму та неспокою на окремих територіях, визначених в установленому 

законом порядку такими, що мають особливу цінність як середовище 

існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та 

цінних видів тварин; 

заборона на прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 

20 метрів від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них; 

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів 

шуму, встановлених санітарними нормами. 

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за 

альтернативами: 

на кожну лісосіку до початку її розробки складатиметься карта   

технологічного   процесу   розроблення  лісосіки  (технологічна карта),  яка з 

урахуванням конкретних умов буде відображати лісівничі та організаційні 

вимоги до виконання робіт; 

технологічна карта буде містити перелік підготовчих робіт,  визначатиме 

схему розробки лісосіки, задіяні виробничі об'єкти,  устаткування, дороги, 

волоки, способи проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, 

обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжування, сортування, 

штабелювання, навантаження  деревини,   очищення   місць  рубок) тощо. 

навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони 

завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких 

забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові 

рубки. 

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздування хижих птахів, 

занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки 

(радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів). 

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

- клімат і мікроклімат – діяльність пов'язана з проведенням рубок 

головного користування та суцільних санітарних рубок може впливати  на 

місцевий клімат через зменшення об’єму евапотранспірації. Зазначений вплив 
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буде короткочасним, так як на місці проведення рубок передбачаються заходи 

з лісовідновлення. 

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнання під час 

проведення рубок та вивезення деревини; 

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та 

обладнання під час проведення рубок та вивезення деревини; 

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде використовуватись 

привозна вода; 

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження верхнього 

грунтового покриву під час вивезення та трелювання деревини;  

- геологічне середовище – зміна природного стану геологічного 

середовища не відбуватиметься; 

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного шуму під час 

проведення рубок лісу можуть спричинити незначний вплив (фактори 

тривоги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції 

тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний 

допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне 

різноманіття об'єктів рослинного світу. 

- природно-заповідний фонд: планована діяльність на територіях об'єктів 

природно-заповідного фонду не передбачається;  

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих 

місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджети; 

- навколишнє техногенне середовище – поскільки технологія розробки  

буде дотримана  та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах 

вимог чинного законодавства; 

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована 

діяльність на територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини не передбачається; 

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у 

відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які 

утворяться під час провадження  планованої діяльності, будуть передані 

відповідно до укладених договорів та вимог екологічної  безпеки 

спеціалізованим організаціям. 

Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої 

діяльності буде: 

розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу України; 

спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний 

квиток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового 

господарства, власниками лісів або постійними лісокористувачами відповідно 

до вимог Лісового кодексу України; 
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матеріали лісовпорядкування, що затверджуються в установленому 

порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства, за погодженням відповідно з 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного середовища. відповідно до вимог 

Лісового кодексу України; 

перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів, що погоджується 

державним спеціалізованим лісозахисним підприємством та відповідним 

територіальним органом Держлісагентства ваідповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 «Про затвердження 

Санітарних правил в лісах України». 
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13. Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються 

для описів та оцінок, що містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля 

 

1. Лісовий кодекс України. 

2. Земельний Кодекс України. 

3. Водний Кодекс України. 

4. Податковий кодекс України. 

5. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». 

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». 

7. Закон України «Про відходи». 

8. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». 

9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення». 

10. Закон України «Про землеустрій». 

11. Закон України «Про Червону книгу України». 

12. Закон України «Про Державний земельний кадастр». 

13. Закон України «Про охорону земель». 

14. Закон України «Про авторське право і суміжні права». 

15. Закон України «Про охорону культурної спадщини». 

16. Закон України «Про охорону археологічної спадщини». 

17. Закон України «Про тваринний світ». 

18. Закон України «Про рослинний світ». 

19. Закон України  "Про зону надзвичайної екологічної ситуації". 

20. Закон України «Про природно-заповідний фонд України». 

21. Закон України "Про пожежну безпеку". 

22. Закон України «Про мисливське господарство та полювання». 

23. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у 

транскордонному контексті. 

24. Правила пожежної безпеки в лісах України затверджені наказом 

Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 року за  

№ 328/10608. 

25. Положення про порядок ведення державного кадастру тваринного 

світу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 

1994 р. № 772. 

26. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 

№ 573 "Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Гігієнічний 

норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та 

продукції з деревини» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 

листопада 2005 року за № 1384/11664. 

27. Правила рубок головного користування затверджені наказом 

Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за  

№ 85/17380. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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28. Порядок державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під 

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до 

Червоної книги України затверджений наказом Міністерства екології та 

природних ресурсів України 09.10.2012 № 486 зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 5 грудня 2012 р. за № 2031/22343. 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465 

«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 

зворотними водами». 

30. Постанова Кабінету Міністрів України від від 15 лютого 2002 року  

№ 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». 

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

ведення державного обліку та паспортизації відходів» від 1 листопада 1999 

року № 2034. 

32. Положення про контроль за транскордонними перевезеннями 

небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого 

переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13 липня 2000 року № 1120. 

33. Постанова Кабінету Міністрів України  від 24.01.2002 № 486 «Про 

затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режиму ведення господарської діяльності в них». 

34. Положення про Зелену книгу України затверджене постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1286. 

35. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на 

довкілля, затверджений постановою Кабміну від 13.12.2017 р. № 989. 

36. Постанова Кабміну України від 13.12.2017 р. № 1026 «Про 

затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки 

впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку 

ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля». 

37. «Порядок включення територій та об’єктів до переліків територій та 

об’єктів екологічної мережі» затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 р. № 1196. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 

1279 «Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню». 

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 761 

«Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів». 

40. „Правила поліпшення якісного складу лісів”, затвердженими 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 724 зі 

змінами та доповненнями до них. 

41. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України  

від 30.07.2001 № 286 «Про затвердження Порядку визначення величин 

фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі» 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 серпня 2001 року за  

№ 700/5891. 

42. Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів, затверджені наказу Міністерства охорони здоров'я України  

від 19.06.1996 року № 173. 

43. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених 

місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами) затверджена 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.1997 № 201. 

43. ДК 005-96 «Класифікатор відходів» 

43. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин вітчизняного та 

держав СНД виробництва, затверджені наказом Мінтрансу України  

від 08.12.1997 року № 420. 

44. Правила нагляду та підтримання в робочому стані стартерних 

свинцево-кислотних акумуляторних батарей НД 7214 У 95120-157-97, 

затверджені наказом Мінтрансу України від 8 грудня 1997 р. № 417. 

45. Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров’я населення від 

забруднення атмосферного повітря, затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров’я України №184 від 13.04.2007. 

46. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. 

47. «Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах 

радіоактивного забруднення», Київ, 2008. 

48. «Методика визначення показників рекреаційної характеристики 

земель лісів», розробленою ВО «Укрдержліспроект». 

49. «Санітарні правила в лісах України», затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року № 555. 

50. «Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки 

якості лісокультурних об’єктів та системи ведення лісового насінництва», 

затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 року  

№ 260. 

51. „Правила використання корисних властивостей лісів”, затверджених 

наказом МінАПК від 14.08.2012 р. № 502. 

52. „Настанова з упорядкування мисливських угідь” (2001 р.). 
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РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

                   ТА ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ 

 

1.1. Місцезнаходження і площа 

 

Державне підприємство „Тетерівське лісове господарство” (далі - лісгосп) 
розташований в західній частині Київської області на території Бородянського, 
Іванківського, Макарівського адміністративних  районів. Адміністративно-організаційна 

структура лісгоспу наводиться в таблиці 1.1.1, віднесення лісів до органів місцевої влади  
в таблиці 1.1.2.  

Поштова адреса: 

07820 с.м.т. Пісківка 
Бородянського району 

вул. Філіпова, 36 
тел./факс (04577) 33-052 

 
 
1.1.1. Адміністративно-організаційна структура підприємства  

 

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор 

Адміністративні райони,  
міста обласного підпорядкування 

Площа, га 

Кухарське, с. Кухарі Іванківський  5313,7 

Блідчанське,  
с. Блідча кв.12 в.4 

-/- 4103,9 

Тетерівське, с.м.т. Пісківка 

(контора лісгоспу) кв.63 в.41 
Бородянський 4740,2 

Поташнянське,  
с. Поташня кв.92 в.25 

-/- 4768,5 

Мирчанське,  

с. Мирча кв.39 в.29 
-/- 3898,9 

Пісківське с.м.т. Пісківка 
(контора лісгоспу) кв.63 в.41 

-/- 3823,9 

Мигальське, 

 с. Мигалки кв.2 в.4 
-/- 4116,6 

Кодрянське,  
с.м.т. Кодра кв.69 в.6 

-/- 28,6 

 Макарівський 4898,4 

Разом  4927,0 

ВСЬОГО по лісгоспу  35692,7 

в тому числі за адміністративними районами:  

Бородянський  21376,7 

Іванківський  9417,6 

Макарівський  4898,4 

 
Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення 

контор, лісових кордонів показані на картах-схемах. 
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1.1.2. Віднесення лісів до місцевих органів влади 
 

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Іванківський район 

Блідчанська Блідчанське 1-88 4103,9 

Кухарська  Кухарське 1-110 5313,7 

Бородянський район 

Пісківська Пісківське 1-144 3823,9 

 Тетерівське 1-84 4740,2 

                                Разом   8564,1 

Мигальська Мигальське 1-121,123 4092,6 

 Кодрянське 170 28,6 

                                Разом   4121,2 

Майданівська Мигальське 122 24,0 

Мирчанське Мирчанське 10-13,24-26,36-39,51-69 1783,4 

Загальцівська Мирчанське 1-9,14-23,27-35,40-50 2115,5 

 Поташнянське 
1-4,10-13,20-23, 

30-33,40-109 
4629,3 

                                 Разом   6744,8 

Качалівська Поташнянське 110-111 139,2 

Макарівський район 

Кодрянська Кодрянське 1-167,169,171-173 4888,1 

Забуянська Кодрянське 168 10,3 

                           ВСЬОГО   35692,7 

 

1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт 

 

Тетерівський лісгосп був організований в 1936 році на базі казенних лісів 30 

листопада 1960 року згідно постанови Ради Міністрів УРСР №1834.  Згідно наказу 
головного управління лісового господарства і заготівель при РМ УРСР від 5 травня 1960 
року №67 реорганізований в Тетерівський лісгоспзаг. В 1964 році лісгоспзаг був 

перейменований в досвідно-виробничий. Згідно рішення Бородянського райвиконкому 
№168 від 20,12.1991 року про державну перереєстрацію підприємства Тетерівський 

досвідно-виробничий лісгоспзаг став називатись Тетерівський досвідно-виробничий 
держлісгосп (ДВДЛГ). Згідно наказу №494 від 25.11.2005 року „Про перейменування 
Тетерівського досвідно-виробничого держлісгоспу і затвердження в новій редакції 

Статуту він став називатися Державне підприємство „Тетерівське досвідно-виробниче 
лісове господарство”. 

Згідно наказу державного комітету лісового господарства України №691 від 
16.11.2007 року „Тетерівське досвідно-виробниче лісове господарство” перейменовано в 
Державне підприємство „Тетерівське лісове господарство”. 

Згідно наказу по лісгоспу №121 від 01.10.2009 року з Пісківського лісництва 
передано до Шибенського лісництва кв.145-160 площею 1096 га, а наказу по лісгоспу №18 

від 12.01.2010 р., і наказу по ОУЛМГ №3 від 14.01.2010 р. з Поташнянського лісництва 
передано до Мирчанського лісництва кв.5-9,14-19,24-29,34-39 площею 1225 га, а з 
Мирчанського лісництва передано Поташнянському лісництву кв.82,83 площею 137 га.   

Наказом Київського ОУЛМГ №155 від 15.12.2009 р. ”Про зміни меж 
лісогосподарських підприємств” відповідно до згоди Держкомлісгоспу України (лист від 

14.12.2009 р. №02-18/5920) Шибенське лісництво (кв.1-77) площею 4290 га і частину 
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Мирчансокго лісництва (частину кв.13,24 і кв.14-16,25-31,40-46,55,56,62,63,70-73,78-81) 
площею 2096 га  передано в ДП „Клавдієвський лісгосп”, а Комарівське лісництво (кв.1-
88) площею 4917 га і частину Кодрянського лісництва (кв.168-199,203-210) площею 1721 

га передано в ДП „Макарівський лісгосп”.  
Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу, було проведене в 

1939 році. 
Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1945, в 1955, в 1963, в 1973, в 1983 

роках. В архівах збереглися  практично всі матеріали цих робіт, починаючи з 

лісовпорядкування 1955 року. 
Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1993 р. Комплексною 

лісовпорядною експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної 
інструкції 1986 року за І розрядом. 

Починаючи з 1994 року на всій території лісгоспу проводилося безперервне 

лісовпорядкування.  Воно полягало в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт 
на площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових 

ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися  в повидільну 
таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час 
безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання 

лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За 
результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної 

документації. Проводився аналіз виконання проекту організації та розвитку лісового 
господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.  

В 2003 році Комплексною лісовпорядною експедицією проведено розширене 

безперервне лісовпорядкування з оновленням основних проектних і картографічних 
матеріалів. Проведена додаткова таксація лісових ділянок стиглих і пристигаючих 
насаджень, можливих для експлуатації, молодняки до 20 років та насаджень, які 

потребували рубок догляду. Були встановлені нові розрахункові лісосіки рубок головного 
користування та  обсяги рубок формування і оздоровлення лісів. 

Нинішнє лісовпорядкування проведено Комплексною лісовпорядною експедицією 
в 2014 році за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, 
рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт 

(додатки 1;2). Основні показники проведеного лісовпорядкування наведені в таблиці 1.2.1. 
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин,  господарств,  господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 

одиницею – господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку. 

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 

лісовпорядної наради. 
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1.2.1. Основні показники проведеного лісовпорядкування  
 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Обсяги 

1.Площа лісовпорядкування га 35692,7 

 в. т .ч. з використанням ортофотопланів, аерофотознімків га 35692,7 

2.Кількість кварталів шт. 879 

3. Середня площа кварталів га 40,6 

4. Кількість таксаційних виділів шт.  19437 

5. Середня площа таксаційного виділу га 1,8 

6. Закладено площадок вибіркових методів таксації     шт.  915 

7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних  
    перерізів деревостанів 

шт.  
1050 

8. Закладено пробних площ – усього  шт.  14 

        в т.ч. на рубки догляду шт.  4 

9. Кількість планшетів шт.  34 

 

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів 
стали правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 

ділянками Іванківський район (Кухарське і Блідчанське лісництва) і технічною 
документацією щодо інвентаризації земель землекористування (решта лісництв). 

Для таксації деревостанів використовувались ортофотоплани 2007 року масштабу 

1:10000, задовільної якості на всій території лісгоспу. 
Детальний перелік виконаних під час лісовпорядкування робіт поміщується в 

додатку 5. 
Зміни, які відбулися в площі лісгоспу за обліковий період, наведено в таблиці 

1.2.2.. 

 
1.2.2. Зміна площі за ревізійний період 

 

Найменування 
лісництв 

Найменування 

адміністратив- 
них районів 

Площа в га за даними 

теперішнього 
лісовпоряд-

кування 

попереднього 
лісовпоряд-

кування 

державного 
обліку лісів 

станом на 
01.01.2011 р. 

земельного 
балансу ста-

ном на 01.01. 
2015 р. 

Кухарське  Іванківський 5313,7 5395 5395 5313,7 

Блідчанське -/- 4103,9 4100 4100 4103,9 

Тетерівське Бородянський 4740,2 4744 4744 4740,2 

Поташнянське -/- 4768,5 5848 4760 4768,5 

Пісківське -/- 3823,9 4635 3827 3823,9 

Мирчанське -/- 3898,9 4892 3884 3898,9 

Шибенське -/- - 3194 - - 

Мигальське -/- 4116,6 4254 3966 4116,6 

Кодрянське Макарівський 4898,4 6951 5230 4898,4 

 Бородянський 28,6 - - 28,6 

Комарівське Макарівський - 4917 - - 

В т.ч. по 
адмінрайонах 
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Найменування 

лісництв 

Найменування 
адміністратив- 

них районів 

Площа в га за даними 

теперішнього 

лісовпоряд-
кування 

попереднього 

лісовпоряд-
кування 

державного 

обліку лісів 
станом на 

01.01.2011 р. 

земельного 

балансу ста-
ном на 01.01. 

2015 р. 

 Бородянський 
Іванківський 

Макарівський 

21376,7 
9417,6 

4898,4 

27567 
9495 

11868 

21181 
9495 

5230 

21376,7 
9417,6 

4898,4 

УСЬОГО по 

лісгоспу 
 35692,7 48930 35906 35692,7 

 

Конкретні дані про приймання і передавання лісових ділянок і підстави до них 
приведені в додатку 4. 

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, 

основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою 
таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування 

запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот 
під час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації використовувались таблиці „Сум 
площ перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0”, поміщених в „Лісотаксаційному 

довіднику” (Київ-2013), затвердженого Держлісагентством України (протокол засідання 
НТР агентства від 27.12.2011 р.). 

Поділ лісів на категорії, умови та ознаки виділення їх до таких категорій, а також 
виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом обмеженого лісокористування, 
виконано згідно „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 

лісових ділянок, затвердженого постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733. 
Особливо захисні земельні ділянки лісового фонду виділені згідно постанови КМ 

України від 16 травня 2007 року №733, крім земель зайнятих постійними лісовими 
розсадниками, лісогосподарськими дорогами, просіками, лісовими протипожежними 
розривами (лист Держкомлісгоспу України від 28.04.2009 року №2-161). 

Рубки головного користування запроектовані у відповідності з „Порядком 
спеціального використання лісових ресурсів”, затвердженого постановою КМ України від 

23 травня 2007 року №761, і „Правилами рубок головного користування”, затверджених 
наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 року №364. 
Товаризація експлуатаційного фонду проведена згідно „Нормативів товарності 

деревостанів основних лісоутворюючих порід України”(К.2004). При проектуванні рубок 
формування і оздоровлення лісів лісовпорядкування керувалось „Правилами поліпшення 

якісного складу лісів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 
травня 2007 року №724 та „Санітарними правилами в лісах України”, затвердженими 
постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року №555. 

При проектуванні рубок догляду в рекреаційних лісах (особливо захисні земельні 
ділянки лісового фонду - ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій) 

лісовпорядкування керувалось „Тимчасовими технічними вказівками по впорядкуванню 
лісів рекреаційного призначення” (М.1980 р.), „Робочими правилами по впорядкуванню 
рекреаційних лісів (ВО „Укрдержліспроект”, 1985 р.). Проектування по відновленню лісів 

і лісорозведенню проводилось відповідно „Правил відтворення лісів”, затверджених 
постановою КМ України від 1 березня 2007 року №303. Оцінки якості лісових культур і 

природного поновлення при переводі їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 
зроблені у відповідності до „Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та 
оцінки якості лісокультурних об’єктів”, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України 

№260 від 19.08.2010 року. 
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Для визначення класів бонітету насаджень використовувались бонітетні таблиці 
професора Орлова М.М. Селекційна оцінка визначена для пристигаючих і стиглих 
насаджень сосни і дуба у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації 

лісів України, розробленими УкрНДІЛГА. 
  Для визначення типів умов місцезростання і типів лісу використовувались 

лісотипологічна таблиця діагностичних ознак типів лісу області, складена на основі 
наукових робіт УкрНДІЛГА (канд.. с/г наук І.Ф.Федець). 

В 1973 році на території лісгоспу проведено грунтово-типологічне обстеження.  

 
 

1.3. Природно-кліматичні умови 

 

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до 

лісорослинної зони Полісся, Києво-Чернігівського поліського (східне Полісся) 
лісогосподарського округу та входить до складу Придніпровськополіського 

лісогосподарського району („Комплексне лісогосподарське районування України і 
Молдови”, К., Наукова думка, 1981). 

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з м’якою зимою і 

теплим літом з достатньою кількістю опадів, необхідних для вегетації лісової рослинності, 
і сприятливий для ведення сільського господарства. 

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового 
господарства, приведена в таблиці 1.3.1. 

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 

насаджень, є ранні осінні і пізні весняні заморозки, сніголоми, а також літні засухи 
(бездощовий період більше 15 днів).  

Територія лісгоспу за характером рельєфу є рівнинною. Всі ліси державного 

підприємства віднесені до рівнинних. 
 

1.3.1. Кліматичні показники 
 

Найменування показників 
Одиниці 

вимірювання 
Значення Дата 

1. Температура повітря:    

– середньорічна градус +7.1  

– абсолютна максимальна градус +38.7  

– абсолютна мінімальна градус -36.7  

2. Кількість опадів на рік мм 645  

3. Тривалість вегетаційного періоду днів 229  

4. Пізні весняні заморозки   03.06 

5. Перші осінні заморозки   31.08 

6. Середня дата замерзання рік   19.12 

7. Середня дата початку паводку   13.03 

8. Сніговий покрив:    

– товщина см 7  

– час появи   25.11 

– час сходження у лісі   12.03 

9. Глибина промерзання ґрунту (максимальна) см 121  

10. Напрям панівних вітрів за сезонами:    

– зима румб З  
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Найменування показників 
Одиниці 

вимірювання 
Значення Дата 

– весна румб С  

– літо румб ПнЗ  

– осінь румб ПдС  

11. Середня швидкість панівних вітрів за  

      сезонами: 
   

– зима м/сек 1,6  

– весна м/сек 1,6  

– літо м/сек 1,2  

– осінь м/сек 1,4  

12. Відносна вологість повітря за сезонами:    

– зима % 83  

– весна % 68  

– літо % 69  

– осінь % 79  

 

В даній таблиці приведені кліматичні показники за даними метеостанції Тетерів за 
період з 1944 по 2014 рік включно (71 рік). Порівнюючи ці кліматичні показники з даними 
за період з 1944 по 1992 рік, слід відмітити збільшення середньорічної температури 

повітря на 0,6 0, абсолютно максимальної на 2,70.Збільшилась кількість опадів на 23 мм. 
Основні типи і види ґрунтів (%): дерново-підзолисті (76%), болотні (4%), дернові 

(20%). Дерново-підзолисті ґрунти формуються на породах легкого механічного складу. 
Ерозійні процеси на території лісгоспу відсутні. 
Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 

таблиці 1.3.1. Територія лісгоспу розташована в басейні річки Тетерів  
 

 
1.3.2. Характеристика рік та водоймищ  
 

Найменування рік  та 

водоймищ 

Куди впадає  

ріка 

Загальна протяж-
ність, км; 

площа водой-
мищ, га 

Ширина лісових смуг вздовж 

берегів річок, навколо озер, 
водоймищ, м 

згідно 

нормативів 
фактична 

р. Тетерів р. Дніпро 385 3000 3000 

р. Таль р. Тетерів 51 300 300 

р. Кодра р. Тетерів 23   

р. Сильня р. Кодру 11   

р. Мирча р. Таль 12   

р. Пісківка р. Тетерів 20   

р. Требухівка р. Кодру 12   

 

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих - 82,0 %. На 

долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 4,2% площі вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 758,4 га. 

Відомості про гідролісомеліоративну мережу приведені в п. 4.7. 
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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 

 

2.1. Основні галузі народного господарства в районі 

       розташування лісгоспу 

 

Район розташування лісгоспу відноситься до числа аграрних районів області з  
розвинутим лісовим господарством. Провідною галуззю народного господарства є лісове 
господарство. Значне місце займає скловиробництво (Пісківський завод скловиробів).  

Переробкою деревини займаються приватні підприємці. Ліси 
сільськогосподарських підприємств на території Бородянського району включені в 

Бородянське агролісництво ДП „СЛП „Київоблагроліс”, загальною площею 1583 га (10 
сільських рад). 

Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп, 

складає 39,4 %. Ліси лісгоспу знаходяться в одному масиві, за винятком кв.122 
Пісківського лісництва (24,0 га) і кв.110-111 Поташнянського лісництва (139,2 га). 

 
 
2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 

 

В 2013р. в лісах лісгоспу в цілому було заготовлено 192,9 тис.м3 ліквідної 

деревини, в т.ч. ділової - 103,2 тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної і ділової 
деревини хвойні породи складають відповідно 176,5 тис.м3 (99,8 тис.м3), твердолистяні 
породи - 14,4 тис.м3 ( 3,1 тис.м3), м’яколистяні породи - 2,0 тис.м3 (0,3 тис.м3). 

Основні сортименти, які заготовлюються в лісгоспі: пиловник - 50 %, дрова 
паливні - 33 % і техсировина - 14 %.  

Найбільше деревини реалізується на експорт - 127,7 тис.м3, на внутрішній ринок - 

46,7 тис.м3, для місцевих потреб - 6,8 тис.м3, на власні потреби використовується - 6,5 
тис.м3. Найбільшим попитом у споживачів користується пиловник  і техсировина. 

 
 

2.3. Характеристика шляхів транспорту 

 

Район розташування лісгоспу характеризується добре розвинутою мережею шляхів 

транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні 
діяльності лісгоспу є залізна дорога Київ-Ковель, Спартак-Буян, міжнародна автомобільна 
дорога Київ-Ковель-Ягодин (М-07), територіальна дорога Іванків-Радомишль (Т-10-05). 

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 513,2 км, із них 
поліпшених - 40,2 км, штучним покриттям - 2,3 км. Протяжність доріг загального 

користування, які проходять через масиви лісгоспу, складає 73,6 км. Загальна протяжність 
шляхів транспорту за нормативами на 1000 га площі складає 36 км, а ступінь 
забезпеченості відповідно до нормативів - 45,7 %. 

Більшість лісових доріг має невисокий технічний стан, на них відсутні паспорти, 
час експлуатації раніше збудованих чи поліпшених доріг перевищує 30 років і вони 

потребують капітального ремонту. Слід відмітити, що в лісгоспі більше 90 % квартальних 
просік проїзжі.  

За минулий ревізійний період було капітально відремонтовано 24,2 км лісових 

доріг, що покращило умови лісоексплуатації в прилеглих до них кварталах, використання 
в рекреаційно-оздоровчих цілях, для охорони і захисту лісу. 
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2.4. Віднесення лісів до поясів і розрядів рентної плати   

       за заготівлю деревини основних лісових порід  

 

Ліси лісгоспу віднесені до І поясу рентної плати за заготівлю деревини основних 

лісових порід. Розподіл лісів за розрядами рентної плати проведено згідно статті 256 

чинного Податкового кодексу України „Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів”. 

Існуючий розподіл площі лісів на пояси і розряди рентної плати (табл. 2.4.1) 

відповідає сучасним економічним умовам і потребує перегляду. 

 

2.4.1. Поділ території лісгоспу за розрядами рентної плати за заготівлю 

            деревини основних лісових порід 

 

Назви лісництв 

Пункт 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Площа, га 

1. Існуючий 

Пояс рентної плати 1 

Кухарське ст. Тетерів 95-105 1 499 

  1-94,106-110 2 4896 

                     Разом    5395 

Блідчанське -/- 1-88 2 4100 

Тетерівське -/- 1-84 1 4744 

Поташнянське 
-/- 

1-6,10-16,20-27,30-39,40-50, 

54-65,68-80,83-95,97-109 
1 5027 

  
7-9,17-19,28,29,51-53,66, 

67,81-82,96 
2 821 

                    Разом    4635 

Мирчанське -/- 1-83 2 4892 

Пісківське -/- 1-144 1 3827 

  145-157 2 808 

                    Разом     

Мигальське -/- 1-100 1 3259 

  101-125 2 995 

                    Разом    4254 

Кодрянське -/- 124,125,127-131,136 1 282 

  1-123,126-132-135,137-211 2 6669 

                    Разом    6951 

2. Запроектований 

Кухарське ст. Тетерів 95,96 1 47,0 

  1-94,97-110 2 5266,7 

                    Разом    5313,7 

Блідчанське ст. Тетерів 6-12,18-26,31-42,47-59,62-88 2 3127,3 

  1-5,13-17,27-30,43-46,60,61 3 976,6 

                    Разом    4103,9 

Тетерівське ст. Тетерів 1-11,16-24,27-36,38-83 1 4331,0 

  12-15,25,26,37,84 2 409,2 

                     Разом    4740,2 

Поташнянське ст. Тетерів 40,54,68,69,83,84,97 1 395,5 
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Назви лісництв 

Пункт 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Площа, га 

 
ст. Тетерів 1-39,41-53,55-67,70-82,85-96, 

98-111 
2 4373,0 

                     Разом     4768,5 

Мирчанське ст. Тетерів 1-69 2 3898,9 

                     Разом    3898,9 

Пісківське ст. Тетерів 1-42,44-57,62-74,81-91,100-

109,118-124,133-137,142,143 
1 2732,9 

 
 

43,58-61,75-80,92-99,110- 

117,125-132,138-141,144 
2 1091,0 

                    Разом    3823,9 

Мигальське ст. Тетерів 1-27,29-38,41-50,54-64,71-80, 

89-111 
1 2855,5 

 
 

28,39,40,51-53,65-70,81-88, 

112-123 
2 1261,1 

                    Разом    4116,6 

Кодрянське ст. Тетерів 123-125 1 172,0 

  1-122,126-173 2 4755,0 

                    Разом    4927,0 

УСЬОГО    35692,7 

В тому числі    1 10533,9 

   2 24182,2 

   3 976,6 

 

Запропонований розподіл площі лісів за поясами і розрядами рентної плати  

приводиться на карті-схемі. 

Заготовлена деревина вивозиться на нижній склад, який знаходиться в с.м.т. Пісківка 

(станція Тетерів) кв.63 Тетерівського лісництва, який і є  пунктом відвантаження деревини 

з лісгоспу.  

 

 

2.5. Основні показники ведення лісового господарства,  

       виробнича потужність лісгоспу  

 

Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне невиснажливе 

використання і відтворення лісових ресурсів, посилення захисних, природоохоронних і 

рекреаційно-оздоровчих властивостей лісу.  

Технічне і транспортне забезпечення лісгоспу достатнє для виконання 

запроектованих лісогосподарських, протипожежних та інших заходів.  

Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 100%. Виробничим 

фондом лісгосп забезпечений на 100%, житловим на 90%. Кадрами постійних робітників 

лісгосп забезпечений. На основних видах лісогосподарських робіт працюють 5 бригад 

(кожна по 3 чоловіка) постійників робітників лісгоспу і 34 бригади підприємців. 
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2.5.1. Основні показники ведення лісового господарства.  
            Рівень інтенсивності ведення лісового господарства 
 

Найменування показників 
Одиниця 
вимірю-
вання 

За проектом 

минулого 
лісовпоряд-

кування 

За проектом 
нинішнього 

л/в 

1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – 
    усього 

тис. м3 163,44 152,28 

в т.ч. від рубок головного користування тис. м3 125,2 91,15 

2. Середній обсяг лісокористування з 
    1га вкритих лісовою рослинністю лісових  
    ділянок 

м3 3,75 4,73 

3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів:    

– створення лісових культур га 352,8 240,9 

– сприяння природному поновленню га 15,0 20,5 

 
 

2.6. Значення лісового господарства в економіці району  

       розташування лісгоспу і охороні довкілля 

  

Лісове господарство в економіці району розташування займає значне місце. 
Основні напрямки його розвитку є комплексне ведення лісового господарства, яке 
спрямоване на раціональне використання і відтворення лісових ресурсів. 

Випас худоби в лісовому фонді проводиться в незначній кількості в прилеглих до 
населених пунктів кварталах. 

Побічними лісовими користуваннями лісгосп не займається. Місцеве населення 
займається збором грибів, ягід, лікарських рослин. 

Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена лосем, оленем, кабаном, козулею, 

зайцем та іншими.  
Полювання носить любительський характер. 

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних 
лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне 
значення. 

 
 

2.7. Сертифікація лісів 

 

Цей проект організації і ведення лісового господарства розроблений на засадах 

сталого розвитку лісового господарства, як це передбачено чинним Лісовим кодексом 
України (статті 2, 34, 48, 55, 56), «Концепцією реформування та розвитку лісового 

господарства», ухваленої КМ України від 18.04.2006р. №208.  
Ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку передбачає поєднання 

економічних, екологічних та соціальних аспектів лісогосподарської діяльності з метою 

збереження, невиснажливого використання лісів та підтримування їх багатогранних 
функцій на довгострокову перспективу.  

Розроблені положення проекту відповідають основним принципам сталого ведення 
лісового господарства: відповідність чинному законодавству України та угодам, 
ратифікованих Україною; лісогосподарські заходи спрямовуються на багатоцільове 

використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної складової 
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лісгоспу та отримання екологічних і соціальних вигод; збереження лісового 
біорізноманіття, унікальних лісових систем; розроблення системи заходів з ведення 
лісового господарства, їх вчасне оновлення і уточнення; постійне спостереження за 

станом лісів, контроль за виконанням лісогосподарських заходів; збереження лісів, які 
мають природоохоронне значення.  

Для поширення практики управління лісами та лісокористування на засадах 
сталого розвитку започатковано систему добровільної лісової сертифікації. 

В 2000 році система ведення лісового господарства лісгоспу була сертифікована за 

схемою Лісової Опікунської Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC). Основний 
аудит проводиться компанією ООО „Лесная сертификация” (Россия, г. Братск), номер 

виданого сертифікату FC-FCM/COC-804039 від 01.10.2010 р. Щорічно проводиться кон-
трольний аудит. 

Вимоги Принципу 7 ЛОР («План заходів щодо ведення лісового господарства»), 

що встановлені до Проекту організації та розвитку лісового господарства, загалом 
витримані. Проведені консультації зі спеціалістами і зацікавленими сторонами та складені 

перспективні плани моніторингових заходів дотримання вимог ЛОР. 
В ході проведення сертифікації лісів виділені найбільш поширені лісові екосистеми 

підприємства. Площа лісів, що підлягають збереженню як репрезентативні зразки лісових 

екосистем, відповідно до Критерію 6.4 Стандарту ЛОР («Репрезентативні зразки існуючих 
екосистем в межах ландшафту повинні зберігатися в їх природному стані з урахуванням 

масштабів та інтенсивності ведення лісового господарства, а також унікальності об’єктів, 
що потребують охорони»), становить 5618,5 га, або 17,5% від площі вкритої лісовою 
рослинністю лісових ділянок.  

Лісовпорядкуванням по кожному лісництву складено відомості ділянок соціально 
значимих для місцевих громад (місця масового відпочинку, збору грибів, ягід, лікарських 
рослин, ліси культурного історичного, екологічного і релігійного значення) та осередків 

біологічного різноманіття, в тому числі репрезентативні ділянки, ділянки з наявністю 
рідкісних та зникаючих видів рослин, тварин, тощо. 

Встановлення ознак особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) проведено в 
процесі підготовки до сертифікації на основі практичного посібника «Особливо цінні для 
збереження ліси: визначення та господарювання» (2008) та діючого «Порядку поділу лісів 

на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» (2007). Результати 
обстеження лісового фонду з метою виділення ОЦЗЛ, погоджені з зацікавленими 

сторонами та наведені в таблиці 2.7.1. 
 
 

2.7.1. Площа виявлених особливо цінних для збереження лісів  
 

 

Категорія ОЦЗЛ Лісництва Площа, га 

1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізнома- 

    ніття, важливі на глобальному, національному або  
    регіональному рівнях 

Кухарське 

Тетерівське 
Поташнянське 
Мирчанське 

Пісківське 
Мигальське 

Кодрянське 
Разом 

414,0 

333,3 
17,9 

354,3 

8,1 
1,6 

7,4 
1136,6 

3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та  
    екосистеми під загрозою зникнення, або входять до  

Кухарське 
Блідчанське 

4,2 
6,2 



 

 

17 

Категорія ОЦЗЛ Лісництва Площа, га 

    складу таких екосистем Тетерівське 
Пісківське 
Мигальське 

Разом 

30,4 
7,0 
5,8 

53,6 

4. Лісові території, що забезпечують основні природно- 
    захисні функції в критичних ситуаціях. 

Кухарське 
Блідчанське 

Тетерівське 
Поташнянське 
Мирчанське 

Пісківське 
Мигальське 

Кодрянське 
Разом 

8,2 
33,4 

58,1 
303,5 
285,6 

288,9 
145,8 

217,3 
1340,8 

5. Лісові території, що є визначальними для задоволення  

     основних потреб місцевих громад 

Кухарське 

Блідчанське 
Тетерівське 
Поташнянське 

Мирчанське 
Пісківське 

Мигальське 
Кодрянське 
Разом 

700,7 

260,5 
985,2 
176,9 

266,3 
285,0 

280,6 
130,8 

3086,0 

6. Лісові території, що є визначальними для традиційної  

     культурної ідентичності місцевих громад 

Кодрянське 1,5 

ВСЬОГО:  5618,5 

 

В особливо цінних для збереження природних і напівприродних лісах (ОЦЗЛ) 

виділені лісові ділянки, які репрезентують лісові екосистеми і відносяться до 3 типу 
ОЦЗЛ. Їхня площа становить 2089,6 га (6,5% від вкритих лісовою рослинністю земель), в 
тому числі по лісництвах: 

    - Кухарське     -928,6 га 
    - Блідчанське  240,2 га, 

    - Тетерівське    195,4 га, 
    - Мирчанське   460,6 га, 
    - Поташнянське 86,6 га, 

    -  Пісківське      85,7 га, 
     - Мигальське     45,4 га, 

     - Кодрянське      47,1 га. 
 В ділянках, які репрезентують лісові екосистеми, не проводяться лісогосподарські 

заходи здатні змінити їхній стан, за винятком рубки за станом та суцільної санітарної 

рубки. В переважній  більшості репрезентативні ділянки є оселищами біорізноманіття, в 
тому числі рідкісних та зникаючих видів, Не втручання з господарською діяльністю в дані 

екосистеми  та їх належна охорона забезпечать  збереження  і поширення біорізноманіття.  
До лісових територій, які є ключовими місцями тимчасової концентрації диких 

тварин (Тип ОЦЗЛ 1,3) віднесені відтворювальні ділянки фауни площею 4233га, в тому 

числі по лісництвах: 
     - Кухарське      491,0 га , 

     - Блідчанське   630,1 га, 
     - Тетерівське    726,2 га, 
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     - Мирчанське       206,4 га, 
     - Поташнянське   381,0 га, 
     - Кодрянське      1798,3 га. 

У відтворювальних ділянках в період з березня по червень місяці включно, всі види 
рубок не проводяться. 

Сертифіковані ліси забезпечуватимуть економічне, екологічне і соціально 
збалансоване ведення лісового господарства. Лісова продукція надходитиме з лісових 
ділянок, ведення господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого, 

постійного і неперервного лісокористування, з врахуванням охорони довкілля, збереження 
біорізноманіття, інтересів працівників лісу та місцевого населення. 

Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для сучасних і 
майбутніх поколінь. 

Однією з вимог стандартів Лісової Опікунської Ради є оцінка соціальних і 

екологічних наслідків запланованих лісогосподарських заходів. Як визначено критерієм 
4.4, планування та проведення лісогосподарських заходів повинні включати результати 

оцінювання їх можливих соціальних та економічних наслідків. 
З місцевими громадами і зацікавленими сторонами, на інтереси яких безпосередню 

впливають лісогосподарські заходи, повинні проводитись консультації. 

Оцінка можливого впливу лісогосподарських заходів на навколишнє природне 
середовище та екологічних наслідків виконаних заходів проводиться на виконання вимог 

критерію 6.1. про те, що оцінювання впливу на навколишнє природне середовище 
повинно виконуватися відповідно до масштабу й інтенсивності лісогосподарських заходів, 
а також унікальності природних ресурсів та належним чином інтегруватися в систему 

ведення господарства. В таке оцінювання слід включати як впливи, що відбуваються на 
ландшафтному рівні, так і вплив власного обладнання, що використовується на місцях.  

Впливи на навколишнє природне середовище мають оцінювати ще до початку 

проведення лісогосподарських заходів, що можуть призвести до порушень. 
Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) запланованих господарських 

заходів по лісоуправлінню і лісокористуванню ДП „Тетерівський лісгосп” проводить 
щорічно з метою виявлення і прийняття необхідних заходів по недопущенню негативних 
економічних, екологічних та соціальних змін, вірогідних при проведенні господарської 

діяльності підприємства на території лісового фонду, закріпленого за ними. 
Щорічно лісгоспом складається звіт для громадкості по моніторингу господарської 

діяльності і лісів високої природоохоронної цінності державного підприємства (ЛВПУ), 
який поміщається в Інтернеті на сайті підприємства. Там же поміщається план 
лісоуправління державного підприємства і оцінка впливу на навколишнє природне 

середовище (ОВНС) для ознайомлення широкого загалу населення.  
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РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО  

                    ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ 

 

3.1. Поділ лісів на категорії  

 

Поділ лісів на категорії (табл. 3.1.1) проведено згідно Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок (постанова КМ України від 
16.04.07р. № 733), і постанови КМ України від 18 квітня 2012 року №301 „Перелік 

автомобільних доріг загального користування державного значення”. 
 

 
3.1.1. Категорії  лісів 
 

Категорії лісів 

Площа за даними 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення – разом 
784,5 2,2 

в тому числі:   

 Пам’ятки природи  17,2 0,1 

 Заказники 763,0 2,1 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  4,3  

Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом 1673,5 4,7 

в тому числі:   

 Ліси у межах населених пунктів 10,2 - 

 Лісопаркова частина лісів зелених зон 76,1 0,2 

 Лісогосподарська частина лісів зелених зон 432,2 1,2 

Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон 1155,0 3,3 

Захисні ліси – разом  9095,4 25,5 

в тому числі:   

 Ліси уздовж смуг відведення залізниць  699,9 2,0 

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг  1206,3 3,4 

 Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних  

 об'єктів 
7189,2 20,1 

Експлуатаційні ліси 24139,3 67,6 

 ВСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ 35692,7 100 

 
Приведений поділ площі на категорії лісів відповідає господарському 

призначенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.  

Попередній поділ лісів на категорії був затверджений наказом Державного 
агентства лісових ресурсів України №62 від 05.03.2010 року. Особливо захисні лісові 

ділянки були затверджені згідно наказу Київського ОУЛМГ №15 від 16.02.2010 року. 
Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-

схемі. 

Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями наведений в 
таблиці 3.1.2., відомості про об’єкти природно-заповідного фонду - в таблиці 3.1.3., 

відомості про ліси, надані в тимчасове довгострокове користування, - в таблиці 3.1.4. 
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3.1.3.  Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду  
 

Найменування об’єктів 
природно-заповідного 

фонду і підстави для їх 
виділення 

Площа,  

га 

Місцезнаход-

ження 

Тип 
заказника 

та інших 
об'єктів  

Коротка характеристика  
та режим ведення 

господарської  
діяльності 

„Соснові насадження” 

Рішення Київського 
облвиконкому від 

28.02.1972 р. №118 і 
рішення виконкому 

Київської облради №441 
від 18.12.1984 р. 

0,5 Мигальське 
л-во  
кв.3 в.14 

Ботанічна 
пам’ятка 
природи 

місцевого 
значення 

Угрупування сосни, мод-
рини віком 141 р., що від-
різняється великою про-

дуктивністю для даного 
типу лісорослинних умов 

(500м3/га). На території 
забороняються РГК, про-
хідні рубки, порушення 

ґрунтового покриву і 
гідрологічного режиму, 

збір рідкісних та занесених 
до Червоної книги України 
видів рослин, їх квітів та 

плодів, надання ділянок 
під забудову, влаштування 

місць відпочинку, розве-
дення вогнищ, будівництво 
споруд, шляхів, лінійних та 

інших об'єктів транспорту і 
зв’язку, інші види робіт,  

що можуть призвести до 
порушення природних 
зв’язків і ходу природних 

процесів, втрати наукової, 
естетичної цінності при-

родного комплексу, що 
охороняється.  

„Соснові насадження” 

Рішення виконкому 

Київської облради 
народних депутатів №574 

від 19.08.1968 р. і №441 від 
18.12.1984 р. 

5,5 Тетерівське 
л-во 

кв.63 д.11 

-/- Високопродуктивне сос-
ново-дубове насадження 

віком 166 років. Режим 
ведення господарської 

діяльності аналогічний 
 

„Сосново-дубові 

насадження” 

Рішення Київського обл-
виконкому від 28.02.1972 

р. №118 і рішення викон-
кому Київської облради 
№441 від 18.12.1984 р. 

1,0 Тетерівське 
л-во 

кв.63 д.16 

-/- Мальовнича ділянка висо-
копродуктивних змішаних 

сосново-дубових насад-
жень на березі р. Тетерів 

віком 171 р. Режим 
ведення господарської 
діяльності аналогічний 

„Сосново-дубові 

насадження” 
Рішення Київського 

облвиконкому від 

7,1 Тетерівське 
л-во 
кв.63 д.2 

Ботанічна 
пам’ятка 
природи 

місцевого 

Соснове насадження при-
родного походження віком 
151 рік. Режим ведення 

господарської діяльності 
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Найменування об’єктів 

природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 

виділення 

Площа,  
га 

Місцезнаход-
ження 

Тип 

заказника 
та інших 
об'єктів  

Коротка характеристика  

та режим ведення 
господарської  

діяльності 

28.02.1972 р. №118 і 
рішення виконкому 

Київської облради №441 
від 18.12.1984 р. 

значення аналогічний 
 

„Дубові насадження” 
Рішення виконкому 

Київської облради №441 
від 18.12.1984 р. 

2,3 Тетерівське 
л-во 

кв.63 д.17 

-/- Високопродуктивне 
дубово-соснове насаджен-

ня природного походження 
віком 111 р. Режим 

ведення господарської 
діяльності аналогічний 

„Дуби” 

Рішення виконкому 
Київської облради 
народних депутатів №441 

від 18.12.1984 р. 

0,8 Пісківське л-

во 
кв.14 д.5 

-/- Природне угрупування 

дуба звичайного віком 121 
рік. Режим ведення 
господарської діяльності 

аналогічний 

Разом пам’яток природи 17,2    

„Бурковиця” 

Рішення Київської 

обласної ради №490-25-V 
від 23.07.2009 р.  

349,0 Мирчанське 
л-во 

кв.31-33,46-
48 

Ландшафт-
ний 

заказник 
місцевого 
значення  

Болотні ділянки грабово-
дубового лісу. Рідкісні 

рослини: плауни, любка 
двулиста та тварини: вере-
тільниця, прудка ящірка, 

чорний лелека. Режим 
ведення господарської 

діяльності аналогічний 

„Яхнівський” 

Рішення Київської 
обласної ради №490-25-V 

від 23.07.2009 р. 

414,0 Кухарське  
л-во 
кв.1-3,14-16, 

18-20 

-/- Сосново-дубовий ліс 100-
130 р. з домішуванням 
ялівця звичайного. Трав'я-

ний покрив утворюють 
осока пальчаста, верес зви-

чайний, зимолюбка зон-
тична, ортилія однобока, 
зірочник ланцетолистий, 

чорниця звичайна та інші. 
Серед комах зустрічається 

махаон метелик, занесений 
до Червоної книги Украї-
ни. Також зустрічається 

веретільниця, що 
охороняється Бернською 

конвенцією. Режим 
ведення господарської 
діяльності аналогічний    

Разом заказників 763,0    

ВСЬОГО 780,2    
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Примітка: згідно рішення Київської обласної ради площа ландшафтного заказника 
місцевого значення „Яхнівський” складала 426,0. При лісовпорядкуванні його  
площа зменшилась на 12,0 га за рахунок вилучення із лісгоспу при 

виготовленні державних актів на право постійного користування землею 
автомобільної дороги Блідча-Яхнівка - до територіальної дороги Т-10-06 

(Іванків-Радомишль). 
  
 

3.1.4.  Відомості про ліси, виділені для тимчасового довгострокового  
           користування (1-50 років) 

 

Підстава для 
відведення зе-
мель у довгост-

рокове користу-
вання (№ і дата 

розпорядження, 
постанови) 

Кому дозволено 
відведення 

(організація, 
підприємство, 

приватна особа) 

і для якої мети 

Де дозволено 
відведення 

Площа 
відве-
дення, 

га 

Дата 

фактичної 
передачі 

Дата 
кінцевого 
терміну 

довгостро-
кового 

користу-
вання 

лісництво, 

квартал, виділ 

кате-

горія 
лісів 

(округ-
лена) 

Розпорядження 

Київської ОДА 
№51 від 

25.01.2011 р. 

ТОВ „Крутий 

Беріг” для 
культурно-

оздоровчих та 
рекреаційних 
цілей 

Тетерівське  

л-во  
кв.38 в.32 

2 6,52 

6,5 

25.01. 

2011 р. 

25.01. 

2060 р. 

Розпорядження 

Київської ОДА 
№49 від 

25.01.2011 р. 

Приватному 

підприємству 
„Курортне” для 

культурно-
оздоровчих та 
рекреаційних 

цілей  

Тетерівське  

л-во 
кв.50 в.36; 

кв.51 в.1-3 

2 3,7 

3,7 

25.01. 

2011 р. 

25.01. 

2060 р. 

Розпорядження 
Київської ОДА 

№457 від 
19.10.2012 р. 

УПЦ парафії 
Святого 

Митрополита 
Київського 
Михаїла 

Пісківське л-во 
кв.46 в.7-9 

4 1,17 
1,2 

17.01. 
2013 р. 

17.01. 
2062 р. 

Розпорядження 
Київської ОДА 
№494 від 

25.12.2013 р. 

Публічному 
акціонерному 
товариству 

„Фармак” для 
культурно-

оздоровчих та 
рекреаційних 
цілей 

Тетерівське  
л-во 

кв.38 в.42-44 

2 1,67 
1,7 

07.02. 
2014 р. 

06.02. 
2063 р. 

Разом    13,06 

13,1 
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3.2. Господарські частини, господарства та  

       господарські секції 

 

Виходячи з приведеного у відповідність до Порядку поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових ділянок (2007) поділу лісів лісгоспу на категорії, їх 

функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і 
лісокористування на наступний ревізійний період, утворені такі господарські частини: 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення:  

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на 
  рівнині; 

- ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування на  
  рівнині. 
Рекреаційно-оздоровчі ліси:  

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині; 
- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині. 

Захисні ліси:  

- захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині. 
Експлуатаційні ліси:  

- експлуатаційні ліси на рівнині. 
 

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з 
особливим режимом користування віднесені: пам’ятки природи; ліси, що мають наукове 
або історичне значення, включаючи генетичні резервати. 

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення з 
обмеженим режимом користування віднесені: заказники. 

До рекреаційно-оздоровчих лісів з особливим режимом користування віднесені: 

ліси в межах міст, селищ та інших населених пунктів, лісопаркова частина лісів зеленої 
зони, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами лісів зелених зон. 

До рекреаційно-оздоровчих лісів з обмеженим режимом користування віднесено: 
лісогосподарську частину лісів зеленої зони. 

До захисних лісів з обмеженим режимом користування віднесені: лісові ділянки 

(смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць, автомобільних доріг 
державного значення, лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об’єктів.  
В господарських частинах лісів з обмеженим режимом користування дозволяється 

проведення рубок головного користування.  

При організації господарств і господарських секцій лісовпорядкування виходило з 
породного складу насаджень, їхньої продуктивності та інших особливостей, що 

зумовлюють застосування різних нормативів і систем господарських заходів, а також 
цілей ведення лісового господарства, визначених Основними положеннями організації та 
розвитку лісового господарства області. Перелік утворених господарств і госпсекцій в 

межах госпчастин, приведений в таблиці 3.2.1. 
Кожна господарська секція орієнтована на вирощування певних корінних або 

цільових порід у відповідності до типів лісу на основі заходів, що забезпечують 
одержання до віку стиглості лісу максимального запасу деревини потрібної товарної 
структури, найбільш ефективного виконання захисних, оздоровчих та інших корисних 

функцій лісу. 
Основою для поділу насаджень однієї переважаючої деревної породи на кілька 

госпсекцій стала значна різниця в продуктивності, віках стиглості, поділ насаджень на 
високостовбурні і низькостовбурні. Віднесення деревних порід до господарських секцій в 
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залежності від їх продуктивності та інших ознак поміщені в протоколі першої 
лісовпорядної наради (додаток 1). 

Віднесення не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок до тієї чи іншої 

господарської секції проведено по цільовій породі, яка найбільше відповідає типу лісу і 
проектується до відтворення. 

Вік стиглості деревостанів по господарських секціях прийнято відповідно до 
оптимальних віків рубок в лісах України, затверджених Міністерством лісового 
господарства України 21 жовтня 1983 року і приведених у Протоколі першої 

лісовпорядної наради (додаток 1). 
По ялині похідній вік стиглості прийнятий згідно наказу Державного комітету 

лісового господарства України №269 від 15.10.2009 року. 
 
 

3.2.1. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими  
          частинами, господарськими секціями і панівними породами, га  

 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   18.4    0.5                                               18.4 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.1                                                       3.1 

    Разом по господарській частині                                

   21.5    0.5                                               21.5 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    5.1                                                       5.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  509.3  348.8                     1.4     2.7         4.1  513.4 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

    2.0    2.0                                                2.0 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    1.1    1.1                                                1.1 

    Разом по господарству                                         

  517.5  351.9                     1.4     2.7         4.1  521.6 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   24.2    5.1                                               24.2 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.8                                                       3.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    1.5                                                       1.5 

    Разом по господарству                                         

   29.5    5.1                                               29.5 

                   ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    8.0                                                       8.0 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   76.7    1.2                                               76.7 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

    0.6                                                       0.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   61.8    3.6                                               61.8 

    Разом по господарству                                         

  147.1    4.8                                              147.1 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 11.2 11.2   11.2 

    Разом по господарській частині                                

  694.1  361.8                     1.4     2.7   11.2 15.3  709.4 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по категоріЇ лісів                                      

  715.6  362.3                     1.4     2.7   11.2 15.3  730.9 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    1.5    1.5                             1.5         1.5    3.0 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 1028.4  736.1   4.9  1.7          2.8                29.7 1058.1 

                                           20.3                   

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   12.1   12.1                                               12.1 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    3.1    3.1   1.1                                   1.1    4.2 

    Разом по господарству                                         

 1045.1  752.8   6.0  1.7          2.8                32.3 1077.4 

                                           21.8                   

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   43.4    0.8                             0.6         0.6   44.0 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    3.2    3.2                                                3.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.6                                                       0.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.4    0.4                                                0.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'ЯЗОВА                    

                          ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                            

    1.8    1.8                                                1.8 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    0.2                                                       0.2 

    Разом по господарству                                         

   49.6    6.2                             0.6         0.6   50.2 

                   ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    2.6                                                       2.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    9.1    1.9                                                9.1 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   24.6                                                      24.6 

    Разом по господарству                                         

   36.3    1.9                                               36.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 21.5 21.5   21.5 

    Разом по господарській частині                                

 1131.0  760.9   6.0  1.7          2.8           21.5 54.4 1185.4 

                                           22.4                   

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  365.7  281.7  19.7               5.2     2.7        27.6  393.3 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

    7.6    7.6                                                7.6 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  373.5  289.5  19.7               5.2     2.7        27.6  401.1 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.1    0.6                                                3.1 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                   ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ                      

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    4.4    4.3   0.5                                   0.5    4.9 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

    0.1                                                       0.1 

    Разом по господарству                                         

    4.5    4.3   0.5                                   0.5    5.0 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                  9.8  9.8    9.8 

    Разом по господарській частині                                

  381.1  294.4  20.2               5.2     2.7    9.8 37.9  419.0 

    Разом по категорії лісів                                      

 1512.1 1055.3  26.2  1.7          8.0           31.3 92.3 1604.4 

                                           25.1                   

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

    ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ      

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    8.5                        0.9     0.4 1.5         2.8   11.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                          СОСНА БАНКСА                            

    0.4    0.4                                                0.4 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 7205.6 5486.1 291.0  2.4      4.3     2.4                 7594.1 

                                   71.8    16.6       388.5       

    Разом                                                         

 7206.0 5486.5 291.0  2.4      4.3     2.4                 7594.5 

                                   71.8    16.6       388.5       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  159.7  156.3                                              159.7 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    3.9    3.9   0.9                                   0.9    4.8 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по господарству                                         

 7378.1 5646.7 291.9  2.4      5.2     2.8                 7770.3 

                                   71.8    18.1       392.2       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  187.0   36.9   4.4      0.9  0.3 1.1 1.1 1.0         8.8  195.8 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   14.7                                                      14.7 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    5.8    5.8                                                5.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    5.0                                                       5.0 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.5                                                       0.5 

    Разом по господарству                                         

  213.0   42.7   4.4      0.9  0.3 1.1 1.1 1.0         8.8  221.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   79.3    5.6                                               79.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  266.2   31.1  18.8                                  18.8  285.0 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                              ОСИКА                               

    1.1                                                       1.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   14.6                                                      14.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  308.8    9.8                 0.4 2.2 1.4 4.5         8.5  317.3 

    Разом по господарству                                         

  670.0   46.5  18.8           0.4 2.2 1.4 4.5        27.3  697.3 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                139.9       139.9 

                                                      139.9       

    Разом по господарській частині                                

 8261.1 5735.9 315.1  2.4 0.9  5.9     5.3      139.9      8829.3 

                                   75.1    23.6       568.2       

    Разом по категорії лісів                                      

 8261.1 5735.9 315.1  2.4 0.9  5.9     5.3      139.9      8829.3 

                                   75.1    23.6       568.2       

 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

                 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

            ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА НЕПРОДУКТИВНА             

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    5.6    3.7                                                5.6 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  117.1    8.2            0.5  8.8 6.8 5.0 2.1        23.2  140.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                          СОСНА БАНКСА                            

    0.4    0.4                                                0.4 

                         СОСНА КРИМСЬКА                           

                 0.5                                   0.5    0.5 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

18869.9        1014.6             243.6    29.2      1352.1       

        16559.2      29.6      7.1     28.0               20222.0 

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        

    1.1    1.1                                                1.1 

    Разом                                                         

18871.4        1015.1             243.6    29.2      1352.6       

        16560.7      29.6      7.1     28.0               20224.0 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  146.8  143.3                                              146.8 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   19.3   18.8   2.2                                   2.2   21.5 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по господарству                                         

19160.2        1017.3             250.4    31.3      1378.0       

        16734.7      29.6 0.5 15.9     33.0               20538.2 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

                                                                  

  730.6  247.7  20.5                       2.2        33.4  764.0 

                                   10.7                           

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    6.5                                                       6.5 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   22.6   22.1                                               22.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   33.5                                                      33.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.9    0.9                                                0.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.7    0.1                                                0.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    7.1    2.0                                                7.1 

    Разом по господарству                                         

  801.9  272.8  20.5                       2.2        33.4  835.3 

                                   10.7                           

                   ГОСПОДАРСТВО М’ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  302.1    9.6                             0.6         0.6  302.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  765.6   67.1  10.9                                  10.9  776.5 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                              ОСИКА                               

    9.4                                                       9.4 
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   71.3                                                      71.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  569.0   25.1   1.0                   10.2                       

                                   11.4    3.4        26.0  595.0 

    Разом по господарству                                         

 1717.4  101.8  11.9                   10.2                       

                                   11.4    4.0        37.5 1754.9 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                398.9       398.9 

                                                      398.9       

    Разом по господарській частині                                

21679.5        1049.7             272.5    37.5      1847.8       

        17109.3      29.6 0.5 15.9     43.2     398.9     23527.3 

    Разом по категорії лісів                                      

21679.5        1049.7             272.5    37.5      1847.8       

        17109.3      29.6 0.5 15.9     43.2     398.9     23527.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                581.3       581.3 

                                                      581.3       

    Разом по об"єкту                                              

32168.3        1391.0             357.0    88.9      2523.6       

        24262.8      33.7 1.4 21.8     48.5     581.3     34691.9 

__________________________________________________________________                                                                

 

 

3.3. Стан та динаміка земель лісогосподарського призначення 

 

Основні показники лісового фонду в нижче наведених таблицях сформовані в 
цілому по лісгоспу. Стан лісового фонду в межах категорій лісів, господарських частин, 
панівних порід і госпсекцій приведено в окремій книзі проекту. В зв’язку із зменшенням 

за ревізійний період площі лісгоспу на 27,1 % провести аналіз змін в лісовому фонді є 
досить проблематично. 

Лісові ділянки в практичній діяльності використовуються ефективно. Про це 
свідчить зменшення питомої ваги не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок з 7,7 
% до 7,1 % (табл. 3.3.1), поліпшення середніх таксаційних показників  (табл. 3.3.6). 
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Наявність на площі 6,9 га низькобонітетних (5 і нижче класів бонітету, табл. 3.3.4) 
насаджень пояснюється зростанням сосни звичайної (5,6 га) в сухих борах (А1С), а інших 
порід (1,3 га) в мокрих типах умов. 

Площа основних груп порід вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 
групами віку за міжревізійний період приведено в табл. 3.3.3. 

Насадження з повнотою 0,3-0,4 (табл.3.3.5) займають площу 262,0 га. Їхня 
наявність зумовлена, в основному, зростанням в сухих типах умов, а дубових насаджень 
(стиглі і пристигаючі), використанням їх в рекреаційно-оздоровчих цілях і соціально-

значимі ділянки.  
Діагностична характеристика типів лісу викладена в Основних положеннях 

організації і розвитку лісового господарства Київської області (2013 рік). 
Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за типами лісу наведений в 

таблиці 3.3.7. Насадження з панівними породами, що не відповідають типам лісу, 

займають площу 1422,5 га, або 4,4 % вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. 
Існуючий розподіл деревних порід за групами віку (табл. 3.3.9) відрізняється від 

оптимального і зумовлений господарською діяльністю в минулі роки. 
В результаті змін, що стались за ревізійний період, площа вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок зменшилась на 11423,6 га, або 26,2%, загальний запас на 

2817,99тис.м3, або 23,9% (табл.3.3.2). 
Основною причиною зменшення площі вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок і загальних запасів є передача земель лісового фонду Клавдієвському і 
Макарівському лісгоспам. При цьому їм передано 0,8 га ріллі, 27,5 га сіножать і 3,8 га 
пасовищ. Відсутність угідь в лісгоспі на момент лісовпорядкування пов’язане з їх 

залісненням на площі 13,8 га і природним заростанням на площі 85,8 га по причині не 
використання. В експлікації земель при виготовленні державних актів (Іваніквський 
район) і технічній документації щодо інвентаризації земель землекористування 

(Бородянський і Макарівський райони) сільськогосподарські угіддя відсутні. 
Площа стиглих деревостанів у порівнянні з даними минулого лісовпорядкування 

збільшилась на 67,2 га, а запас зменшився на 18,43 тис.м3, або відповідно +1,7% і -1,3%, в 
тому числі експлуатаційного фонду відповідно зменшилась на 565,5 га і 146,92 тис.м3, або 
19,2% і 14,2% (табл.5.5.1). Основними причинами зміни площі і запасу стиглих насаджень 

є зменшення площі лісгоспу на 27,1% і природний ріст насаджень. Зменшення середнього 
запасу стиглих насаджень на 1 га на 10 м3 (2,8 %) є наслідком сніголамів 2012-2013 років. 

Направленість і результативність ходу природного поновлення як на не вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу в регіоні вивчені достатньо. 
Висновки наукових досліджень і виробничого досвіду з природного поновлення лісу такі: 

успішне лісовідновлення відбувається на вільхових зрубках, а також на соснових зрубах в 
свіжих і частково в вологих борах і суборах. 
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3.3.1. Динаміка розподілу площі земель лісогосподарського 
         призначення за категоріями     
 

Категорія земель 

За даними л/в  

2003 р. 

За даними л/в  

2014 р. 
Зміни 

га % га % + га + % 

1. Загальна площа земель  

    лісогосподарського  
    призначення 

48930,0 100,0 35692,7 100,0 -13237,3 -27,1 

2. Лісові ділянки – усього 47349,9 96,8 34691,9 97,2 -12658,0 -26,7 

в тому числі:       

2.1.Вкриті лісовою рос-  

   линністю лісові ділянки  
   – усього 

43591,9 89,1 32168,3 90,1 -11423,6 -26,2 

в т.ч.: лісові культури 29579,6 60,5 24262,8 68,0 -5316,8 -18,0 

2.2.Не вкриті лісовою  

      рослинністю лісові  
      ділянки – усього 

3758,0 7,7 2523,6 7,1 -1234,4 -32,8 

в тому числі:       

- незімкнуті лісові  

  культури 
2243,2 4,6 1391,0 3,9 -852,2 -38,0 

- лісові розсадники,  
  плантації 

39,7 0,1 33,7 0,1 -6,0 -15,1 

– рідколісся   1,4  +1,4  

– згарища, загиблі  
   насадження 

0,7  21,8 0,1 +21,1 +3014,3 

– зруби 495,6 1,0 357,0 1,0 -138,6 -28,0 

– галявини, пустирі 34,8 0,1 48,5 0,1 +13,7 +39,4 

- біогалявини 162,8 0,3 88,9 0,3 -73,9 -45,4 

- лісові шляхи, просіки, п/п  
  розриви, лісові осуш.  

  канали 

781,2 1,6 581,3 1,6 -199,9 -25,6 

3. Нелісові землі – усього 1580,1 3,2 1000,8 2,8 -579,3 -36,7 

в тому числі:       

– рілля 21,5    -21,5 -100 

– сіножаті 80,7 0,2   -80,7 -100 

– пасовища 15,7    -15,7 -100 

– багаторічні насадження 0,2    -0,2 -100 

– води 31,8 0,1 21,6 0,1 -10,2 -32,1 

– болота 1130,9 2,3 758,4 2,1 -372,5 -32,9 

– садиби, споруди 25,5 0,1 17,0  -8,5 -33,3 

– траси 227,8 0,4 203,8 0,6 -24,0 -10,5 

– піски 1,4    -1,4 -100 

– інші нелісові ділянки 44,6 0,1   -44,6 -100 

4. В тому числі ліси, надані  

    в тимчасове довгостро- 
    кове користування 

  13,1  +13,1  
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3.3.2. Динаміка розподілу площі і запасу насаджень за панівними деревними 
          породами і класами віку    
 

Клас 
віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа, 

га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 
га, м3 

площа, 

га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 
га, м3 

площа, 

га 

загаль-
ний 

запас, 
тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 
1 га, м3 

Сосна Банкса 

4 0,6 0,12 200    -0,6 -0,12  

5 1,6 0,29 181 0,4 0,09 225 -1,2 -0,20 +44 

6 2,7 0,62 230    -2,7 -0,62  

7 9,1 2,06 226    -9,1 -2,06  

8    0,4 0,04 100 +0,4 +0,04  

Разом 14,0 3,09 221 0,8 0,13 163 -13,2 -2,96 -58 

Сосна веймутова 

3 0,2 0,04 200    -0,2 -0,04  

Разом 0,2 0,04 200    -0,2 -0,04  

Сосна звичайна  

1 972,7 13,19 14 1411,9 25,82 18 +439,2 +12,63 +4 

2 2627,2 124,19 48 2401,3 131,50 55 -225,9 +6,59 +7 

3 2939,5 378,71 129 2110,5 284,70 135 -829,0 -94,01 +6 

4 3849,5 826,89 215 2409,4 515,13 214 -1440,1 -311,76 -1 

5 6516,7 1875,03 288 2708,0 814,95 301 -3808,7 -1060,08 +13 

6 6096,4 2135,01 350 4329,8 1509,51 349 -1766,6 -625,50 -1 

7 4448,1 1660,56 373 4975,0 1878,08 378 +526,9 +217,52 +5 

8 3463,5 1372,41 396 2963,7 1206,71 407 -499,8 -165,70 +11 

9 1535,0 584,59 381 1852,8 712,55 385 +317,8 +127,96 +4 

10 760,5 295,17 388 1316,4 536,34 407 +555,9 +241,17 +19 

11 629,6 231,76 368 519,0 191,44 369 -110,6 -40,32 +1 

12 815,6 308,32 378 245,1 85,91 351 -570,5 -222,41 -27 

13 290,7 103,78 357 224,2 74,48 332 -66,5 -29,30 -25 

14 198,5 76,22 384 329,6 105,66 321 +131,1 +29,44 -63 

15 4,3 1,49 347 155,4 47,30 304 +151,1 +45,81 -43 

16 24,9 9,67 388 155,5 46,11 297 +130,6 +36,44 -91 

17 3,8 1,26 332 8,6 2,58 300 +4,8 +1,32 -32 

18    18,9 5,28 279 +18,9 +5,28  

Разом 35176,5 9998,97 284 28135,1 8174,05 291 -7041,4 -1824,92 +7 

Сосна звичайна в осередках кореневої губки 

3 22,0 3,79 172    -22,0 -3,79  

4 258,7 63,45 245 5,6 1,62 289 -253,1 -61,83 +44 

5 621,7 185,43 298 36,2 10,77 298 -585,5 -174,66  

6 256,5 88,86 346 229,9 78,18 340 -26,6 -10,68 -6 

7 186,0 65,98 355 49,6 20,60 415 -136,4 -45,38 +60 

8 49,4 20,23 410 6,0 2,33 388 -43,4 -17,90 -22 

9    0,6 0,09 150 +0,6 +0,09  

10    0,3 0,10 333 +0,3 +0,10  

Разом 1394,3 427,74 307 328,2 113,69 346 -1066,1 -314,05 +39 
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Клас 

віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-
пас на 

1 га, м3 

Ялина європейська 

1 2,0 0,01 5 1,2 0,01 8 -0,8  +3 

2 10,1 0,31 31 8,9 0,31 35 -1,2  +4 

3 6,4 1,04 163 3,0 0,59 197 -3,4 -0,45 +34 

4 11,6 3,21 277 0,2 0,02 100 -11,4 -3,19 -177 

5 18,7 5,63 301 4,7 1,75 372 -14,0 -3,88 +71 

6 6,2 2,31 373 3,8 1,62 426 -2,4 -0,69 +53 

7    1,3 0,59 454 +1,3 +0,59  

8 0,5 0,30 600    -0,5 -0,30  

9 10,3 5,38 522    -10,3 -5,38  

10 3,7 1,85 500    -3,7 -1,85  

11 1,1 0,62 564 0,2 0,13 650 -0,9 -0,49 +86 

12    4,3 2,59 602 +4,3 +2,59  

Разом 70,6 20,66 293 27,6 7,61 276 -43,0 -13,05 -17 

Модрина європейська 

9 0,6 0,26 433    -0,6 -0,26  

    1,1 0,45 409 +1,1 +0,45  

Разом 0,6 0,26 433 1,1 0,45 409 +0,5 +0,19 -24 

Дуб червоний 

1 2,5 0,02 8 0,2   -2,3 -0,02  

2 6,9 0,11 16 3,7 0,21 57 -3,2 +0,10 +41 

3 4,7 0,47 100 1,6 0,15 94 -3,1 -0,32 -6 

4 10,1 1,54 152 1,6 0,23 144 -8,5 -1,31 -8 

5 16,5 3,22 195 9,6 2,56 267 -6,9 -0,66 +72 

6    12,5 3,51 281 +12,5 +3,51  

7 2,7 0,63 233    -2,7 -0,63  

9    2,4 0,74 308 +2,4 +0,74  

Разом 43,4 5,99 138 31,6 7,40 234 -11,8 +1,41 +96 

Дуб звичайний 

1 40,6 0,38 9 34,2 0,35 10 -6,4 -0,03 +1 

2 112,9 2,19 19 140,3 4,23 30 +27,4 +2,04 +11 

3 33,1 2,03 61 50,7 3,87 76 +17,6 +1,84 +15 

4 44,0 4,69 107 8,6 1,32 153 -35,4 -3,37 +46 

5 120,4 21,53 179 10,3 1,93 187 -110,1 -19,60 +8 

6 369,0 81,92 222 29,5 6,85 232 -339,5 -75,07 +10 

7 601,9 150,57 250 128,3 32,86 256 -473,6 -117,71 +6 

8 165,2 48,95 296 200,6 57,16 285 +35,4 +8,21 -11 

9 100,3 30,90 308 118,7 35,58 300 +18,4 +4,68 -8 

10 133,7 39,44 295 81,7 27,02 331 -52,0 -12,42 +36 

11 70,6 21,19 300 37,5 11,54 308 -33,1 -9,65 +8 

12 101,2 30,74 304 42,4 13,43 317 -58,8 -17,31 +13 

13 83,1 22,63 272 22,6 7,20 319 -60,5 -15,43 -47 
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Клас 

віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-
пас на 

1 га, м3 

14 36,3 9,99 275 67,2 17,62 283 +30,9 +7,63 +8 

15 12,1 3,23 267 18,9 5,30 280 +6,8 +2,07 +13 

16 13,2 3,05 231 6,8 2,06 303 -6,4 -0,99 +72 

17 6,2 1,30 210 9,2 2,39 260 +3,0 +1,09 +50 

18    13,9 3,11 224 +13,8 +3,11  

Разом 2043,8 474,73 232 1016,4 233,82 230 -1027,4 -240,91 -2 

Граб звичайний 

1 0,3      -0,3   

2 5,0 0,24 48 2,1 0,10 48 -2,9 -0,14  

3 9,9 0,62 63 2,9 0,21 72 -7,0 -0,41 +9 

4 23,5 3,51 149 16,4 1,70 104 -7,1 -1,81 -45 

5 21,3 4,21 198 7,9 1,58 200 -13,4 -2,63 +2 

6 9,1 1,96 215 3,3 0,70 212 -5,8 -1,26 -3 

7 0,3 0,07 233 7,1 1,54 217 +6,8 +1,47 -16 

8    0,9 0,12 133 +0,9 +0,12  

Разом 69,4 10,61 153 40,6 5,95 147 -8,8 -4,66 -6 

Ясен зелений 

5    1,8 0,22 122 +1,8 +0,22  

Разом    1,8 0,22 122 +1,8 +0,22  

Ясен звичайний 

1 3,5 0,02 6 0,5 0,01 20 -3,0 -0,01 +14 

2 0,6 0,01 17    -0,6 -0,01  

3 5,2 0,40 77    -5,2 -0,40  

4 3,1 0,77 248    -3,1 -0,77  

5 2,6 0,48 185 0,9 0,18 200 -1,7 -0,30 +15 

6 16,4 3,75 229    -16,4 -3,75  

7 3,5 1,00 286    -3,5 -1,00  

8 0,9 0,23 256    -0,9 -0,23  

Разом 35,8 6,66 186 1,4 0,19 136 -34,4 -6,47 -50 

Клен гостролистий 

4 0,6 0,04 67 0,6 0,09 150  +0,05 +83 

5    0,4 0,06 150 +0,4 +0,06  

6    0,1 0,02 200 +0,1 +0,02  

Разом 0,6 0,04 67 1,1 0,17 155 +0,5 +0,13 +88 

Клен ясенелистий 

3 1,3 0,07 54    -1,3 -0,07  

7 0,7 0,05 71    -0,7 -0,05  

Разом 2,0 0,12 60    -2,0 -0,12  

Акація біла 

1    1,0 0,01 10 +1,0 +0,01  

2 0,5 0,1 20 0,7 0,02 29 +0,2 +0,01 +9 

3 0,2 0,01 50    -0,2 -0,01  
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Клас 

віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-
пас на 

1 га, м3 

4    1,4 0,07 50 +1,4 +0,07  

5 0,3 0,03 100 2,0 0,18 90 +1,7 +0,15 -10 

6 0,9 0,07 78 1,1 0,14 127 +0,2 +0,07 +49 

7 0,2 0,03 150    -0,2 -0,03  

9 0,3 0,05 167    -0,3 -0,05  

10 0,1 0,02 200    -0,1 -0,02  

12 0,8 0,11 138    -0,8 -0,11  

13 0,4 0,08 200    -0,4 -0,08  

15    0,8 0,14 175 +0,8 +0,14  

16    0,3 0,05 167 +0,3 +0,05  

Разом 3,7 0,41 111 7,3 0,61 84 +3,6 +0,20 -27 

Береза повисла 

1 88,1 1,67 19 178,0 3,83 22 +89,9 +2,16 +3 

2 315,9 18,77 59 169,1 10,43 62 -146,8 -8,34 +3 

3 446,9 45,69 102 193,3 18,41 95 -253,6 -27,28 -7 

4 322,8 47,25 146 181,4 23,44 129 -141,4 -23,81 -17 

5 579,7 116,69 201 342,8 61,32 179 -236,9 -55,37 -22 

6 596,8 133,79 224 161,6 32,70 202 -435,2 -101,09 -22 

7 261,0 65,14 250 227,2 49,73 219 -33,8 -15,41 -31 

8 25,9 6,16 238 47,6 11,0 231 +21,7 +4,84 -7 

9 0,6 0,19 317 5,8 1,29 222 +5,2 +1,10 -95 

10    7,2 1,53 213 +7,2 +1,53  

Разом 2637,7 435,35 165 1514,0 213,68 141 -1123,7 -221,67 -24 

Осика 

1 6,6 0,11 17 22,8 1,01 44 +16,2 +0,90 +27 

2 42,1 3,74 89 17,6 1,44 82 -24,5 -2,30 -7 

3 24,1 4,54 188 24,9 4,48 180 +0,8 -0,06 -8 

4 22,0 5,88 267 3,2 0,87 272 -18,8 -5,01 +5 

5 27,1 7,13 263 11,2 3,09 276 -15,9 -4,04 +13 

6 67,2 18,01 268 13,8 3,84 278 -53,4 -14,17 +10 

7 27,2 8,17 300 3,5 0,85 243 -23,7 -7,32 -57 

8 0,8 0,13 163    -0,8 -0,13  

9 3,2 1,06 331    -3,2 -1,06  

Разом 220,3 48,77 221 97,0 15,58 161 -123,3 -33,19 -60 

Вільха чорна 

1 83,6 1,39 17 64,4 1,28 20 -19,2 -0,11 +3 

2 127,9 7,74 61 62,1 3,83 62 -65,8 -3,91 +1 

3 189,9 20,76 109 75,1 7,74 103 -114,8 -13,02 -6 

4 305,9 45,16 148 86,8 13,33 154 -219,1 -31,83 +6 

5 507,7 98,90 195 168,7 31,02 184 -339,0 -67,88 -11 

6 383,4 93,91 245 187,9 44,74 238 -195,5 -49,17 -7 

7 227,5 65,54 288 150,5 38,16 254 -77,0 -27,38 -34 
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Клас 

віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-

пас на 1 

га, м3 

площа, 
га 

загаль-
ний 

запас, 

тис.м3 

серед-
ній за-
пас на 

1 га, м3 

8 40,5 12,33 304 106,7 31,20 292 +66,2 +18,87 -12 

9 5,7 1,74 305 52,6 16,48 313 +46,9 +14,74 +8 

10 0,7 0,21 300 7,2 2,68 372 +6,5 +2,47 +72 

11 1,0 0,28 280 1,6 0,31 194 +0,6 +0,03 -86 

12 0,9 0,30 333    -0,9 -0,30  

14    0,7 0,20 286 +0,7 +0,20  

Разом 1874,7 348,26 186 964,3 190,97 198 -910,4 -157,29 +12 

Верба біла 

10 0,5 0,06 120    -0,5 -0,06  

Разом 0,5 0,06 120    -0,5 -0,06  

Бархат амурський 

4 3,8 0,75 197    -3,8 -0,75  

Разом 3,8 0,75 197    -3,8 -0,75  

Усього 43591,9 11782,51 270 32168,3 8964,52 279 -11423,6 -2817,99 +9 

 

 
3.3.3. Динаміка розподілу площі вкритих лісовою рослинністю 
         лісових ділянок за групами порід і групами віку, га 

 

Група порід, група 

віку 

Попереднє 
лісовпорядкування 

Теперішнє 
лісовпорядкування 

Зміни 

площа % площа % + га + % 

Хвойні       

 Молодняки  10700,5 29,2 8348,8 29,3 -2351,7 -22,0 

 Середньовікові 15411,5 42,0 9508,5 33,4 -5903,0 -38,3 

 Пристигаючі  7464,5 20,4 7349,4 25,8 -115,1 -1,5 

 Стиглі і перестійні 3079,7 8,4 3286,1 11,5 +206,4 +6,7 

 Разом 36656,2 100,0 28492,8 100,0 -8163,4 -22,3 

Твердолистяні        

 Молодняки  252,7 11,5 242,7 22,1 -10,0 -4,0 

 Середньовікові 1363,2 62,0 468,8 42,5 -894,4 -65,7 

 Пристигаючі  323,3 14,7 209,8 19,1 -113,5 -35,1 

 Стиглі і перестійні 259,5 11,8 178,9 16,3 -80,6 -31,1 

 Разом 2198,7 100,0 1100,2 100,0 -1098,5 -50,0 

М’яколистяні        

 Молодняки  664,2 14,0 514,0 20,0 -150,2 -22,6 

 Середньовікові 2377,0 50,2 1073,8 41,6 -1303,2 -54,8 

 Пристигаючі  1002,2 21,2 357,3 13,9 -644,9 -64,3 

 Стиглі і перестійні 689,8 14,6 630,2 24,5 -59,6 -8,6 

 Разом 4733,2 100,0 2575,3 100,0 -2157,9 -45,6 

Інші деревні породи       

 Середньовікові 3,8 100,0   -3,8 -100,0 

 Разом  3,8 100,0   -3,8 -100,0 
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Група порід, група 
віку 

Попереднє 

лісовпорядкування 

Теперішнє 

лісовпорядкування 
Зміни 

площа % площа % + га + % 

УСЬОГО       

 Молодняки 11617,4 26,7 9105,5 28,3 -2511,9 -21,6 

 Середньовікові  19155,5 43,9 11051,1 34,4 -8104,4 -42,3 

 Пристигаючі 8790,0 20,2 7916,5 24,6 -873,5 -9,9 

 Стиглі і перестійні  4029,0 9,2 4095,2 12,7 +66,2 +1,6 

 РАЗОМ 43591,9 100,0 32168,3 100,0 -11423,6 -26,2 

 

 
3.3.4. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  

          за класами бонітету, га 
 

┌───────────┬────────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Панівна    │                  Класи бонітету            │     │ 

│деревна    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤Разом│ 

│порода     │1Б і│ 1А │  1 │  2 │  3 │  4 │  5 │ 5А │ 5Б │     │ 

│           │вище│    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 

└───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘ 

СОСНА БАНКСА            0.4       0.4                                  

СОСНА ЗВИЧАЙНА   9745.3    2556.4     506.3              28135.1 

            3675.0    10624.8   1021.7      5.6                  

СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                                  

             60.8      67.2 21.6 26.5  5.0                 328.2 

                  147.1                                          

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                                

              3.9 10.3 10.8  1.7  0.9                       27.6 

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                              

                   1.1                                       1.1 

ДУБ ЧЕРВОНИЙ                                                     

              8.8  6.9 14.0  1.4  0.5                       31.6 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ          388.8     70.2  2.3                1016.4 

              0.1 37.6      517.4                                

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                   

                        4.8 11.4 19.2  5.2                  40.6 

ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                                                     

              1.8                                            1.8 

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                                                   

              0.4  0.5  0.5                                  1.4 

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                                                

                   0.6  0.5                                  1.1 

АКАЦІЯ БІЛА                                                      

                   1.2  3.8  1.9  0.3  0.1                   7.3 

БЕРЕЗА ПОВИСЛА    340.8     259.0     27.3  0.3           1514.0 

             177.3     573.5     135.8                           

ОСИКА                                                            

             16.9 37.6 35.4  5.3  1.8                       97.0 

ВІЛЬХА ЧОРНА           354.6     80.0 10.0  1.0            964.3 

             10.9 97.5      410.3                                
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┌───────────┬────────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Панівна    │                  Класи бонітету            │     │ 

│деревна    ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤Разом│ 

│порода     │1Б і│ 1А │  1 │  2 │  3 │  4 │  5 │ 5А │ 5Б │     │ 

│           │вище│    │    │    │    │    │    │    │    │     │ 

└───────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘ 

       Paзoм     10426.5   3786.4     556.2              32168.3 

            3955.9    12079.1   1357.3      6.9                

       В %   12,3 32,4  37,6 11,8 4,2  1,7                   100 

________________________________________________________________                                                         

 

3.3.5. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  

          за повнотами, га 
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Панiвна    │                  Повнота                    │     │ 

│порода     ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤Разом│ 

│           │0.3 │0.4  │0.5  │0.6  │0.7  │0.8  │0.9  │1.0 │     │ 

└───────────┴────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┘ 

СОСНА БАНКСА                                                      

              0.4               0.4                           0.8 

СОСНА ЗВИЧАЙНА                2087.3      6865.2      323.7       

             35.5 172.1 679.4      11226.8      6745.1    28135.1 

СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                                   

              3.1   0.8   3.5  10.2 113.8  53.6 141.7  1.5  328.2 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                                 

                          0.2   1.6  14.2   8.9   0.9  1.8   27.6 

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                               

                                1.1                           1.1 

ДУБ ЧЕРВОНИЙ                                                      

                                0.6  10.7  11.7   7.6  1.0   31.6 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                     

              5.6  22.0  62.9 185.8 391.0 251.3  77.8 20.0 1016.4 

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                    

                          1.2   3.1  15.7  18.7   1.9        40.6 

ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                                                      

                                      1.8                     1.8 

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                                                    

                                0.5   0.9                     1.4 

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                                                 

                                      0.4   0.7               1.1 

АКАЦІЯ БІЛА                                                       

                                2.3   3.4   1.2   0.4         7.3 

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                                                    

              0.7   4.3  57.0 224.4 669.2 392.2 120.7 45.5 1514.0 

ОСИКА                                                             

                    0.2   6.5  10.5  35.6  27.5   7.3  9.4   97.0 

ВІЛЬХА ЧОРНА                                                      

              1.8  15.5  40.8 139.6 498.8 204.4  49.4 14.0  964.3 

       Paзoм 47.1 214.9 851.5      12982.3      7152.8    32168.3 

                             2667,4      7835,4       416,9  

       в %    0,1   0,7   2,6   8,3  40,4  24,4  22,2  1,3    100      

______________________________________________________________________________ 
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3.3.6. Динаміка середніх таксаційних показників (чисельник - за даними  
          попереднього, знаменник - теперішнього лісовпорядкування) 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                Середні таксаційні показники                   │ 

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤ 

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │ 

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤ 

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│ 

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │ 

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │ 

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │ 

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │ 

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │ 

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ 

                          СОСНА БАНКСА                            

   62   2.9  0.78       221                  0.05             3.6 

   60   2.0  0.45       162                                   2.7  

                              Зміни                               

   -2  +0.9 -0.33       -59          -      -0.05            -0.9 

                         СОСНА ВЕЙМУТОВА                          

   30  1А.0  0.93       200                                   7.5 

    -     -     -         -          -          -               - 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -          -               - 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   54  1А.7  0.75       284        375     186,33             5.3 

   56  1А.6  0.75       290        360     149,33             5.2 

                              Зміни                               

   +2  +0.1     -        +6        -15     -37.00            -0.1 

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   50  1А.5  0.78       309        509       8.78             6.2 

   56  1А.4  0.78       346                  2.03             6.2 

                              Зміни                               

   +6  +0,1     -       +37          -      -6.75               - 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   48  1А.6  0.77       293        521       0.43             6.1 

   44  1А.5  0.75       276        525       0.16             6.3 

                              Зміни                               

   -4  +0.1 -0.02       -17         +4      -0.27            +0.2 

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        

   90  1А.0  0.70       433        433                        4.7 

  101  1А.0  0.60       409        409                        4.0 

                              Зміни                               

  +11     - -0.10       -24        -24          -            -0.7 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   36  1А.9  0.73       138                  0.17             3.8 

   48  1А.3  0.79       234        308       0.13             4.9 

                              Зміни                               

  +12  +0.6 +0.06       +96          -      -0.04            +1.1 

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   72   1.7  0.69       232        276       6.70             3.2 

   73   1.6  0.70       230        292       3.29             3.2 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                Середні таксаційні показники                   │ 

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤ 

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │ 

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤ 

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│ 

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │ 

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │ 

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │ 

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │ 

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │ 

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ 

                              Зміни                               

   +1  +0.1 +0.01        -2        +16      -3.41               - 

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   39   2.2  0.75       153        217       0.27             3.9 

   43   2.6  0.74       147        212       0.15             3.4 

                              Зміни                               

   +4  -0.4 -0,01        -6         -5      -0.12            -0.5 

                          ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                            

    -     -     -         -          -          -               - 

   25  1Б.0  0.70       122                  0.01             4.9 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -      +0.01               - 

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

   47   1.2  0.72       186                  0.14             4.0 

   31  1А.1  0.66       136                                   4.4 

                              Зміни                               

  -16  +1.1 -0.06       -50          -      -0.14            +0.4 

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

   35   2.0  0.70        67                                   1.8 

   39  1А.4  0.74       154                                   4,0 

                              Зміни                               

   +4  +1.6 +0.04       +87          -          -            +2.2 

                        КЛЕН ЯСЕНОЛИСТИЙ                          

   22   1.4  0.65        60         71                        2.7 

    -     -     -         -          -          -               - 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -          -               - 

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

   38   1.3  0.67       111        133       0.01             2.9 

   26   1.2  0.69        84        150       0.02             3.2 

                              Зміни                               

  -12  +0.1 +0.02       -27        +17      +0.01            +0.3 

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   42   1.1  0.73       165        249      10.31             3.9 

   38  1А.9  0.72       141        221       5.57             3.7 

                              Зміни                               

   -4  +0.2 -0.01       -24        -28      -4.74            -0.2 

                              ОСИКА                               

   43  1А.9  0.73       221        275       1.13             5.1 

   28  1А.3  0.74       161        273       0.53             5.7 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                Середні таксаційні показники                   │ 

├────┬─────┬─────┬────────────────────┬─────────────────────────┤ 

│    │     │     │запас на 1 га, куб.м│   середня зміна запасу  │ 

│    │     │     ├─────────┬──────────┼──────────┬──────────────┤ 

│вік,│клас │пов- │ вкритих │ стиглих  │  загаль- │ на 1 га вкри-│ 

│ро- │боні-│нота │ лісовою │ і пере-  │  на,     │ тих лісовою  │ 

│ків │тету │     │ рослин- │ стійних  │  тис.    │ рослинністю  │ 

│    │     │     │ ністю   │ насад-   │  куб.м   │ лісових      │ 

│    │     │     │ лісових │ жень     │          │ ділянок      │ 

│    │     │     │ ділянок │          │          │ куб.м        │ 

└────┴─────┴─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────────┘ 

                              Зміни                               

  -15  +0.6 +0.01       -60         -2      -60              +0.6 

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   45   1.6  0.70       186        291       7.77             4.1 

   49   1.5  0.70       198        279       3.96             4.0 

                              Зміни                               

   +4  +0.1     -       +12        -12      -3.81            -0.1 

                           ВЕРБА БІЛА                             

   50   5.0  0.45       120        120                        2.4 

    -     -     -         -          -          -               - 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -          -               - 

                        БАРХАТ АМУРСЬКИЙ                          

   38  1Б.7  0.81       197                  0.02             5.2 

    -     -     -         -          -          -               - 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -      -0.02               - 

Разом                                                             

   54  1А.8  0.75       270        351     222.11             5.0 

   55  1А.7  0.74       279        341     165.18             5.1 

                              Зміни                               

   +1  +0.1 -0.01        +9        -10     -56.93            +0.1 

_________________________________________________________________ 

 

 
3.3.7. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових  

          ділянок за типами лісу, га  
 

┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │                           │         Площа           │ 

│  типу  │          Панiвна          ├───────────┬─────────────┤ 

│  лiсу  │          порода           │  фактична │ оптимальна  │ 

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 

А0С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                      0.4            0.4 

А1С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                    139.8          139.8 

А2С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                   2060.5         2108.7 

                                             50.6            3.2 

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      4.3            3.5 

    Paзoм                                  2115.4         2115.4 
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┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │                           │         Площа           │ 

│  типу  │          Панiвна          ├───────────┬─────────────┤ 

│  лiсу  │          порода           │  фактична │ оптимальна  │ 

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 

А3С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                      0.3            1.3 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      1.0                

    Paзoм                                     1.3            1.3 

В1ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                    275.5          275.5 

В2ДС      СОСНА БАНКСА                        0.4                

          СОСНА ЗВИЧАЙНА                  15464.4        15674.7 

          СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР.ГУБ     200.2           83.8 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   1.5             

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        5.4            2.1 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      14.2             

          КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                   0.4            0.4 

          АКАЦІЯ БІЛА                         1.3            1.3 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    147.6           79.6 

          ОСИКА                               4.0             

    Paзoм                                 15839.4        15839.4 

В3ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                   1330.5         1427.8 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       1.4                

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    164.0           70.4 

          ОСИКА                               1.1             

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        1.2                

    Paзoм                                  1498.2         1498.2 

В4ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                    105.1          276.9 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    201.8           31.1 

          ОСИКА                               1.1                

    Paзoм                                   308.0          308.0 

В5БС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                      6.5           10.0 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      3.5                

    Paзoм                                    10.0           10.0 

С1ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                      3.0            3.0 

С2ГД      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     17.1             

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        1.0                

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     105.5          129.5 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      0.5                

          АКАЦІЯ БІЛА                         1.0            1.0 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      5.6            0.7 

          ОСИКА                               2.7            2.2 

    Paзoм                                   133.4          133.4 

С2ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                    125.6          128.5 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      0.3                

          ОСИКА                               2.6                

    Paзoм                                   128.5          128.5 

С2ГДС     СОСНА БАНКСА                        0.4                

          СОСНА ЗВИЧАЙНА                   7604.8         7973.3 

          СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР.ГУБ      75.2            5.3 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                  10.2             

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                       15.4            2.2 
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┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │                           │         Площа           │ 

│  типу  │          Панiвна          ├───────────┬─────────────┤ 

│  лiсу  │          порода           │  фактична │ оптимальна  │ 

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     315.8          145.0 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      8.6            1.6 

          ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                      0.5            0.5 

          АКАЦІЯ БІЛА                         4.3            4.3 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     92.4           16.6 

          ОСИКА                              27.9            6.7 

    Paзoм                                  8155.5         8155.5 

С3ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     76.0           91.4 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   0.8            0.2 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        1.2                

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       8.6            4.8 

          ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                        1.8             

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     15.7            7.7 

    Paзoм                                   104.1          104.1 

С3ГД      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     19.6             

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   1.4                

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        3.9                

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     248.9          439.6 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                     21.3            4.5 

          ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                      0.4            0.4 

          КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                   0.6                

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    122.1           36.5 

          ОСИКА                              23.1            8.7 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       48.4            

    Paзoм                                   489.7          489.7 

С3ГДС     СОСНА ЗВИЧАЙНА                    857.5         1230.4 

                                              2.2            2.2 

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                  11.9            4.7 

          МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                 1.1            1.1 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        1.7            0.8 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      83.3           39.6 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      5.3             

          АКАЦІЯ БІЛА                         0.7            0.7 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    545.5          255.1 

          ОСИКА                              19.8           10.7 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       16.3             

    Paзoм                                  1545.3         1545.3 

С4ГДС     СОСНА ЗВИЧАЙНА                     10.5           72.0 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       2.1             

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    110.2           60.9 

          ОСИКА                               5.0            3.0 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       13.5            5.4 

    Paзoм                                   141.3          141.3 
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┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │                           │         Площа           │ 

│  типу  │          Панiвна          ├───────────┬─────────────┤ 

│  лiсу  │          порода           │  фактична │ оптимальна  │ 

└────────┴───────────────────────────┴───────────┴─────────────┘ 

С4ГД      ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       0.8           12.7 

          ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                      0.5            0.5 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      8.2            0.1 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        8.4            4.6 

    Paзoм                                    17.9           17.9 

С4ВЛЧ     СОСНА ЗВИЧАЙНА                      0.3             

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       2.7                

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     54.9           33.0 

          ОСИКА                               4.4            0.7 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                      706.4          735.0 

    Paзoм                                   768.7          768.7 

С5БС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                      9.8           15.9 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      6.1                

    Paзoм                                    15.9           15.9 

С5ВЛЧ     БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      7.3            2.4 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                      168.5          173.4 

    Paзoм                                   175.8          175.8 

С2ГСД     СОСНА ЗВИЧАЙНА                     20.4            3.4 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   1.8            1.8 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        2.4            0.5 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     208.6          241.7 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      2.8                

          КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                   0.1            0.1 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      9.7                

          ОСИКА                               1.7                

    Paзoм                                   247.5          247.5 

С3ГСД     СОСНА ЗВИЧАЙНА                      7.5            5.2 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        0.6            0.6 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      24.5           42.2 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      2.1            1.4 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     13.8            1.4 

          ОСИКА                               3.6            2.9 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        1.6             

    Paзoм                                    53.7           53.7 

   Усього                                 32168.3        32168.3 

________________________________________________________________                                                                 
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3.3.8. Існуючий і оптимальний розподіл деревостанів  
          за групами віку (%) 
 

┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ 

│             │       Фактичний        │       Оптимальний      │ 

│  Групи      ├────┬──────┬─────┬──────┼────┬──────┬─────┬──────┤ 

│  порід      │Мо- │Серед-│При- │Стиглі│Мо- │Серед-│При- │Стиглі│ 

│             │лод-│ньові-│сти- │і пере│лод-│ньові-│сти- │і пере│ 

│             │няки│кові  │гаючі│стійні│няки│кові  │гаючі│стійні│ 

└─────────────┴────┴──────┴─────┴──────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

 Хвойні        12.6   42.3  17.3   27.8 36.1   36.6  18.0     9.3 

 Твердолистяні 21.2   64.4         14.4 27.7   50.1  13.9     8.3 

 М'яколистяні   6.7   27.6  23.1   42.6 28.7   42.7  14.3    14.3 

    Разом      11.8   40.3  17.7   30.2 34.2   38.5  17.0    10.3 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

 Хвойні        20.7   48.4   7.7   23.2 30.7   41.1  15.3    12.9 

 Твердолистяні  3.4   61.9  11.2   23.5 24.3   52.4  12.1    11.2 

 М'яколистяні  13.2   34.8  13.5   38.5 25.6   49.4  12.5    12.5 

    Разом      19.9   48.6   7.9   23.6 30.3   41.6  15.2    12.9 

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

 Хвойні        32.0   40.1  15.3   12.6 36.4   36.4  18.1     9.1 

 Твердолистяні 17.8   34.8  16.5   30.9 28.8   49.0  14.4     7.8 

 М'яколистяні  21.2   33.0  20.4   25.4 28.9   42.3  14.4    14.4 

    Разом      30.8   39.3  15.8   14.1 35.6   37.2  17.7     9.5 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

 Хвойні        29.4   29.4  31.4    9.8 44.5   22.2  22.2    11.1 

 Твердолистяні 24.4   42.5  21.1   12.0 36.6   35.5  18.2     9.7 

 М'яколистяні  20.8   46.4  10.6   22.2 29.1   41.7  14.6    14.6 

    Разом      28.5   31.2  29.4   10.9 43.0   24.3  21.4    11.3 

                      УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ                      

 Хвойні        29.3   33.4  25.8   11.5 41.6   27.1  20.7    10.6 

 Твердолистяні 22.1   42.5  19.1   16.3 34.2   39.4  17.0     9.4 

 М'яколистяні  20.0   41.6  13.9   24.5 29.0   42.0  14.5    14.5 

    Усього     28.3   34.4  24.6   12.7 40.3   28.7  20.1    10.9 

_________________________________________________________________                                                              

 
В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси населених пунктів, лісопаркова частина лісів 

зелених зон, ліси навколо лікувально-оздоровчих територій радіусом 1 км), проведена 
ландшафтна таксація. 

Виходячи з природних особливостей місцевості і цільового призначення лісів , 
проведено функціональне зонування території (табл. 3.3.10). 

Домінуючим типом ландшафту  в  рекреаційних лісах (табл.3.3.11.) є закритий 

(78,9 %). Питома вага напіввідкритих і відкритих ландшафтів складає 15,5%, 5,6%. За 
оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути відповідно 80%, 

15%,  5%. Як видно, фактична ландшафтна структура сильно не відрізняється від 
оптимальної. 

Насадження рекреаційно-оздоровчих лісів характеризуються середніми 

показниками рекреаційної характеристики за винятком додаткової оцінки (табл. 3.3.12). 
Для її покращення необхідно провести відповідний благоустрій території. 
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3.3.10. Розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів  
            за функціональними зонами 
 

Функціональна зона Лісництво, номери кварталів, що входять в зону Площа, га 

Інтенсивної рекреації Пісківське кв.1-3 34,2 

 Тетерівське кв.27,51,63-65,77 271,1 

 Мигальське кв.19,31 48,0 

 Разом 353,3 

Екстенсивної рекреації Кухарське кв.27,28,44,45 94,3 

 Тетерівське кв.38-40,50,52,53,66,67 491,0 

 Поташнянське кв.111 112,0 

 Пісківське кв.28,29,44 52,0 

 Мигальське кв.3,18,20,32,43 138,7 

 Разом 888,0 

 ВСЬОГО 1241,3 

 
 
3.3.11. Розподіл площі лісів рекреаційно-оздоровчого  

            призначення за типами ландшафту  
 

Усього 

В тому числі за типами ландшафту 

закритий напіввідкритий відкритий 

1А 1Б разом 2А 2Б разом 3Б 3В разом 

1200,9 947,6  947,6 136,6 49,3 185,9 20,4 47,0 67,4 

Крім того, земельні ділянки, для яких тип ландшафту не визначається 

40,4          

 
 

3.3.12. Розподіл площі лісів рекреаційно-оздоровчого призначення за класами  
            естетичної оцінки, пішохідної доступності, рекреаційної оцінки, стійкості 
            до рекреаційних навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, додаткової  

            оцінки, га 
 

Класи 
Естетична 

оцінка 
Пішохідна 

доступність 
Рекреаційна 

оцінка 

Стійкість до 

рекреацій-
них 

навантажень 

Стадія 
рекреаційної 

дигресії 

Додаткова  
оцінка 

1 71,3  8,9 2,8 1142,8  

2 869,2 110,7 1036,2 346,9  110,4 

3 177,0 1032,1 97,7 680,5   

4 53,4   92,5  5,7 

5 28,0   20,1  1026,7 

Разом 1200,9 1142,8 1142,8 1142,8 1142,8 1142,8 

Середній 

клас 
2,3 2,8 2,0 2,7 1,0 4,5 
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3.4. Екологічний стан лісів 

 

Стан і динаміка лісового фонду дають можливість в цілому оцінити екологічний 

стан лісів лісгоспу на рік лісовпорядкування. Усі види господарської діяльності велися 
згідно чинних нормативних актів. Вони були направлені на підвищення якісного стану і 

продуктивності лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей. Негативного 
впливу на навколишнє середовище господарська діяльність не спричинила.  

Промислових і сільськогосподарських підприємств, які б завдавали шкідливого 

впливу на лісовий фонд  в районі розташування лісгоспу, не має. 
Не виявлено також надмірних рекреаційних навантажень, внаслідок чого 

відбувається повне або часткове всихання, сповільнений ріст і ослаблення деревостанів, 
сильне пошкодження окремих дерев, погіршення загального санітарного стану лісового 
фонду. 

При лісовпорядкуванні враховано 7,8 га насаджень пошкоджених дикими 
тваринами.  

Із всієї площі лісгоспу - 7912,5 га (22,2 %) знаходиться в зоні радіаційного 
забруднення (табл. 3.4.2). Найбільша її частина приходиться на ІІІ зону. Площа лісів, де 
заборонена господарська діяльність, складає 36,6 га (I зона).  

 
 

3.4.2. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за зонами  
          радіаційного забруднення станом на 01.01.2003 р. 
 

Зона,  
підзона 

Щільність радіо- 

активного забруд-
нення, ki/km2 

Площа,  
га 

Лісництво Номери кварталів 

1 більше 15,1 36,6 Тетерівське 16,28 

3 а 1,1-2,0 753,4 -/- 
16,17,25,26,28,29,42,44,53-55, 

64-66 

3 а 1,1-2,0 1744,0 Кухарське 

3-6,17-19,21,22,30-37,39,43, 

46,47,50,51,54-56,60,67,70-72, 
77,82,87,88,94 

3 а 1,1-2,0 2908,8 Блідчанське 
1-7,10,12-19,21-32,34-47,50, 
52,55-62,64-66,70,74,81,82, 

86,87 

3 б 2,1-5,0 50,0 Блідчанське 76 

3 а 1,1-2,0 456,3 Поташнянське 10,11,13,22,32,42,62,90 

3 а 1,1-2,0 1166,4 Мирчанське 11,19,20,25,31,32,41-43,59-69 

3 а 1,1-2,0 372,0 Пісківське 
12-14,25,33,46-48,91-93,109, 

111 

3 а 1,1-2,0 317,0 Мигальське 2,23,24,36-38,75,93,100,103, 

3 б 2,1-5,0 29,0 Мигальське 35 

3 а 1,1-2,0 79,0 Кодрянське 69,142,144 

Разом по 
лісгоспу 

 7912,5   

В тому числі:     

1  36,6   

3 а  7796,9   

3 б  79,0   
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В 3 зоні лісогосподарська діяльність не обмежена. Заготівля лікарської сировини 
можлива, тільки з проведенням дозиметричного контролю, так само і ягід (чорниці, 
малини). Заготівля грибів можлива також, тільки з проведенням дозиметричного 

контролю (білий і підосичник до 1 Кі/км2), опеньок справжній і лисичка до 2 Кі/км2. 
Заготівля інших грибів забороняється.  

Починаючи з 2004 року на території лісгоспу проводиться моніторинг лісів 
першого рівня. Щорічно спеціалістами лісгоспу ведеться спостереження за станом лісів на 
15 ділянках моніторингу, місця яких визначені згідно розрахунків за спеціальними 

програмами, проведених спеціалістами УкрНДІЛГА. Згідно „Методичних рекомендацій з 
моніторингу лісів України першого рівня” (Харків 2001) на кожній ділянці визначалися 

ряд показників, найголовніші з яких дефоліація крони, дехромація крони, пошкодження 
облікових дерев. Зібрана інформація надсилалася в лабораторію моніторингу і 
сертифікації лісів УкрНДІЛГА для систематизації, оцінки та аналізу.  

З 2011 року обстеження ділянок моніторингу покладено на лісгосп згідно наказу 
Держлісагентства №60 від 30 березня 2011 року, п.5. 

Місця розташування ділянок моніторингу вказані в пояснювальних записках по 
лісництвах. 

Результати моніторингу систематизуються в цілому по лісах України і 

надсилаються в міжнародні установи згідно конвенції про транскордонне забруднення 
повітря. Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу 

навколишнього природного середовища. 
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього  

       лісовпорядкування 

 

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями 
організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього 
лісовпорядкування.  

Виходячи з існуючого поділу лісів підприємства на групи і категорії захисності, їх 
функціонального значення, встановленого в них режиму ведення лісового господарства і 

лісокористування, попереднім лісовпорядкуванням були утворені такі господарські 
частини:  

1. Ліси 1 групи, де заборонені рубки головного користування, з включенням туди: 

- протиерозійних лісів;  
2. Ліси 1 групи, де дозволені рубки головного користування, з включенням туди:  

      - захисних смуг вздовж залізниць;  
      - захисних смуг вздовж автомобільних доріг;  
      - смуг лісів вздовж річок навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів;   

3. Ліси 2 групи:  
- експлуатаційні ліси. 

Всі ліси відповідали своїм функціям, екологічним умовам, рівню інтенсивності 
ведення лісового господарства. 

Відступів від урядових розпоряджень відносно розділення території лісгоспу на 

групи лісів, категорії захисності і організації господарських частин, організації 
господарських секцій, віку рубок в минулому ревізійному періоді не було. При проведенні 
безперервного лісовпорядкування на основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 

р.), керуючись постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733 „Порядок поділу 
лісів на категорії та виділення особливо захисних ділянок”, здійснено приведення 

існуючого поділу лісів підприємства у відповідність, який затверджений наказом 
Державного комітету лісового господарства України №62 від 05.03.2010 року „Про 
віднесення до відповідних категорій лісів Київської області, що знаходяться в постійному 

користуванні підприємств „Держкомлісгоспу”. 
Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і 

лісогосподарських стовпів, в основному, задовільний, але в деяких кварталах просіки 
майже відсутні і потребують розрубування або розчищення. 

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи 

вносились регулярно і в повному обсязі. 
 

 
4.2. Рубки головного користування 

 

Лісгосп мав затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 
2004-2013 роки в обсязі 125,2 тис.м2 ліквідної деревини. В зв’язку із зміною меж 

лісогосподарських підприємств вона була з 2010 року перерахована і затверджена наказом 
Мінприроди №210 від 13.05.2010 року в розмірі 102,81 тис.м3 ліквідної деревини. 

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 100,3% середньорічного 

обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період (табл. 4.2.1), що пояснюється 
фактичним виходом деревини проти відводів. 

Вихід ділової деревини в цілому склав 73%, що менше на 2% проти проектного.  
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Розбіжність між фактичним виходом ділової деревини та даними розрахункової лісосіки 
пояснюється значною кількістю в насадженнях сухостійної деревини, особливо в останні 
три роки ревізійного періоду.  

Рубки головного користування на 96% проведені в місцях запроектованих 
лісовпорядкуванням. Причини відхилень від плану рубок стали важкодоступність та 

відсутність доріг до окремих ділянок і неможливістю витримання термінів примикання.  
Діюча розрахункова лісосіка і фактична заготівля деревини відповідає принципу 

безперервного і невиснажливого лісокористування. 

 
 

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування  
          (площа – га; запас – тис.м3) 
 

Господарства 

Середньорічний обсяг 

розрахункової лісосіки  

Фактична заготівля деревини в 

середньому за рік 

площа 
запас у 
ліквіді 

в тому 
числі 

ділової 

площа 
запас у 
ліквіді 

в тому 
числі 

ділової 

Усього по лісгоспу 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойні 277,7 99,97 78,21 264,1 97,51 74,83 

Твердолистяні 14,8 3,50 2,02 10,7 3,01 1,38 

М’яколистяні 49,8 11,55 6,43 39,0 9,90 4,06 

Разом 342,3 115,02 86,66 313,8 110,42 80,27 

Поступові і вибіркові рубки 

Хвойні    42,2 4,46 3,62 

Твердолистяні    3,8 0,39 0,17 

М’яколистяні    0,6 0,07 0,03 

Разом    46,6 4,92 3,82 

Разом 

Хвойні 277,7 99,97 78,21 306,3 101,97 78,45 

Твердолистяні 14,8 3,50 2,02 14,5 3,40 1,55 

М’яколистяні 49,8 11,55 6,43 39,6 9,97 4,09 

Усього 342,3 115,02 86,66 360,4 115,34 84,09 

 
Порушень Правил рубок головного користування і Правил спеціального 

використання лісових ресурсів лісовпорядкуванням не виявлено. 
Під час рубок головного користування втрати деревини не допускались.  
В цілому рубки головного користування проводилися з метою заготівлі деревини 

та створення умов для відтворення стійких високопродуктивних деревостанів цінних 
порід, збереження біорізноманіття, посилення природоохоронних, захисних, рекреаційних 

та інших корисних властивостей лісів. 
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4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів 

 

4.3.1. Рубки догляду і санітарні рубки 

 
Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування 

приведений в табл.4.3.1.1. 
Причини значних відхилень в обсягах рубок пов’язані із зміною вікової структури 

насаджень і перерахунком обсягів рубок догляду в 2009 році (на друге п’ятиріччя) і в 2011 

році в зв’язку із значним зменшенням площі лісгоспу. А по проріджуваннях ще із 
відсутністю попиту на деревину від цього виду рубок догляду. 

Значно вища фактична інтенсивність рубок догляду від проектної по всіх рубках 
пов’язана з проведенням їх в першу чергу в більш високоповнотних і більш старших (на 
межі переходу в інший вид рубок) насадженнях. По цій же причині збільшився вихід 

ліквідної і ділової деревини (проріджування і прохідні рубки). Значно виросла виборка з 1 
га в останні два роки по проріджуваннях і прохідних рубках в зв’язку із сніголамом.  

По прочищеннях значно менший вихід ліквідної деревини в порівнянні з проектом 
минулого лісовпорядкування пов’язаний з низьким попитом на цю деревину.  

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування  

задовільний. Це насадження, в основному, у віці проріджування, які потребують 
проведення рубок догляду. 

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно.  
Несвоєчасне проведення рубок догляду призвело до небажаної зміни порід на 

площі 9 га. 

 
 
4.3.1.1. Виконання рубок догляду за ревізійний період  

 

Види рубок та 
порівнювані 
показники 

Усього 

потребу- 
вали рубок 

догляду, га 

Прийнято  

2 л/в 
нарадою, 

га 

Фактично 

пройдено 
рубками,  

га 

Щорічний обсяг користування 

прийнятий 
2 л/в нара-

дою, га,  
тис. м3 

фактично 
виконано, 

га,  
тис. м3 

% вико- 
нання 

від 
проекту 

Освітлення:       

площа 291 291 780 60,8 70,9 117 

загальний 
вирубаний запас 

   0,25 0,43 172 

в т.ч. 

ліквідний 
      

діловий       

вибірка з 1 га, м3    5 6,1 122 

Прочищення:       

площа 721,4 721,4 1496 144,6 136,0 94,0 

загальний 
вирубаний запас 

   1,19 1,72 145 

в т.ч. 

ліквідний 
   0,27 0,09 33 

діловий       

вибірка з 1 га, м3    8 12,7 159 

Проріджування:       

площа 3170,7 3170,7 1871 317,1 170,1 54 
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Види рубок та 
порівнювані 

показники 

Усього 
потребу- 

вали рубок 
догляду, га 

Прийнято  
2 л/в 

нарадою, 
га 

Фактично 
пройдено 

рубками,  
га 

Щорічний обсяг користування 

прийнятий 

2 л/в нара-
дою, га,  
тис. м3 

фактично 

виконано, 
га,  

тис. м3 

% вико- 

нання 
від 

проекту 

загальний 
вирубаний запас 

   6,98 7,02 101 

в т.ч. 

ліквідний 
   5,52 6,23 113 

діловий    1,08 1,74 161 

вибірка з 1 га, м3    22 41,2 187 

Прохідні рубки:       

площа 2999,4 2999,4 4413 300,4 401,2 134 

загальний 
вирубаний запас 

   8,65 27,21 315 

в т.ч. 
ліквідний 

   7,27 23,64 325 

діловий    2,59 10,64 411 

вибірка з 1 га, м3    28 67,8 242 

Разом рубок догляду: 

площа 7182,5 7182,5  822,9 778,2 95 

загальний 

вирубаний запас 
   17,07 36,38 213 

в т.ч. 
ліквідний 

   13,26 29,96 226 

діловий    3,67 12,38 337 

вибірка з 1 га, м3    20,7 46,7 226 

 

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок в цілому слід вважати 
задовільною. За ревізійний період значно зменшилися осередки хвороб лісу особливо 
соснової і кореневої губки, трутовиків, але значно збільшились запаси сухостійного і 

пошкодженого лісу по причині сніголамів 2012-13 років.  
Основним методом проведення рубок догляду є комбінований в змішаних 

насадженнях і низовий в чистих. 
Деревина  від  рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді, а 

8 %  використовується на власні потреби, в тому числі на переробку 5 %. 

 
 

4.3.1.2. Обсяги виконання санітарних рубок 
 

Види 
санітарних 

рубок 

Обсяги за проектом Тер 
мін 

вик., 
років 

Фактично виконано за рев. період 

пло 
ща, 
га 

запас тис. м3 пло 
ща, 
га 

запас тис. м3 

загаль- 

ний 

ліквід- 

ний 

діло-  

вий 

загаль 

ний 

ліквід 

ний 

діло  

вий 

Суцільні 8,7 1,70 1,3 0,26 1 189 55,88 49,95 24,61 

Вибіркові 2075,3 26,77 22,8 2,3 1 12939 303,22 269,79 61,44 

Разом 2084,0 28,47 24,1 2,56  13128 359,10 319,74 86,05 
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Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 1 рік. Фактично за 1 рік лісгосп 
виконав їх на площі 1606 га з запасом 26,54 тис.м3, що в порівнянні з прийнятим 2 л/в 
нарадою обсягом рубок складає 77,4 % по площі і 99,1 % по запасу. 

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі 
11333 га з рубкою 245,94 тис.м3 ліквідної деревини (в т.ч. ділової 59,23 тис.м3), що було 

викликано фактичним станом насаджень. 
Суцільні санітарні рубки протягом ревізійного періоду проводилися, в основному, 

в насадженнях пошкоджених кореневою губкою, сніголамом та буреломом. 

 
 

4.3.2. Лісовідновні рубки 

 

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в табл. 4.3.2.1. 

Лісовідновні рубки проводились в рекреаційно-оздоровчих лісах в стиглих насадженнях, 
які втратили свої захисні функції. Проведення лісовідновних рубок обґрунтоване та 

відповідає чинним нормативним документам. 
 
 

4.3.2.1. Обсяги виконаних лісовідновних рубок  
 

Господар-

ства 

Фонд лісовідновних рубок, 

встановлений лісовпорядкуванням 

Фактично виконано 

площа,  
га 

запас, тис.м3 

площа,  

га 
стовбурний запас 

загаль-

ний 

ліквід-

ний 
діловий 

Рекреаційно-оздоровчі ліси  

Хвойні   4,9 1,04 0,94 0,70 

Разом   4,9 1,04 0,94 0,70 

Експлуатаційні ліси  

Хвойні 2,2 0,52     

Разом 2,2 0,52     

Всього 2,2 0,52 4,9 1,04 0,94 0,70 

 
 
4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень 

 
Рубки, пов’язані з реконструкцією, проведені на площі 10 га з вирубкою верхнього 

намету берези (вік 30-35 років) в Мирчанському лісництві з послідуючим переводом в 
соснові насадження.  

Минулим лісовпорядкуванням було запроектовано переведення суцільних 

реконструктивних рубок - 16,2 га, часткової реконструктивної рубки - 12,2 га.  
Фактично рубки, пов’язані з реконструкцією, проведені в ділянках не 

запроектованих лісовпорядкуванням. В ділянках запроектованих лісовпорядкуванням 
вони необґрунтовано не проведені.    

 

 

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 

 

Обсяги проведених протягом ревізійного періоду інших рубок формування і 
оздоровлення лісів наведені в табл. 4.3.4.1.  
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4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів  
 

Види інших рубок 

Обсяги за проектом 
Термін 
вико-

нання, 
років 

Фактично виконано за 
ревізійний період 

площа, 

га 

запас, тис.м3 

площа, 

га 

запас, тис.м3 

за-
галь-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вий 

за-
галь-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вий 

1. Рубка поодиноких  
    дерев 

     6,4 0,15 0,13 0,09 

2. Зріджування ПЛНД      1,6 0,26 0,21 0,12 

3. Розрубування, роз-

чищення квартальних 
просік 

     10,0 0,33 0,08 0,01 

4. Розширення і роз- 

рубування лісових 
доріг  

     15,6 1,38 1,25 0,77 

5. Рубка насінників      2,3 0,15 0,13 0,04 

6. Розширення і 
розрубування трелю- 

вальних волоків 

     2,7 0,74 0,67 0,19 

7. Рубка небезпечних 
дерев 

     420,4 9,05 7,98 3,01 

8. Рубка 

технологічних 
коридорів 

     4,0 0,94 0,75 0,28 

9. Рубка переформу-

вання 
     4,0 0,15 0,13 0,06 

Разом      469,0 13,15 11,33 4,57 

 
Інші рубки формування і оздоровлення лісів при проведенні розширеного 

безперервного лісовпорядкування в 2003 році не проектувалися. 
Виконання вказаних в таблиці 4.3.4.1. обсягів інших рубок, пов’язано з 

виробничою необхідністю. 

Рубка переформування проведена в березово-дубово-сосновому насадженні, де 
було вибрано березу і переведено в господарсько-цінне дубово-соснове насадження з 

повнотою 0,4. 
 
 

4.4. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

 

З інших заходів, не пов'язаних з веденням лісового господарства (табл. 4.4.1), 
проводилось розрубування ліній електромереж.  
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4.4.1. Обсяги виконання інших заходів, не пов’язаних  
          з веденням лісового господарства 
 

Вид рубки 

Фактично виконано за ревізійний період 

площа, га 
запас, тис.м3 

загальний ліквідний діловий 

Розрубування ЛЕМ 2,0 0,15 0,13 0,07 

 
 

4.5. Заходи з лісозахисту 

 

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені протягом ревізійного періоду, наведені 
в табл. 4.5.1. Були відмічені осередки розмноження таких шкідників лісу: клоп підкоровий 
сосновий, хрущ травневий, лубоїд малий сосновий, короїд-гравер. 

 
 

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період  
 

Види шкідників і хвороб 

Площа осередків, га 

на по-
чаток 

періоду 

виник- 
ли знову 

лікві-
довано 

затухло 

залишок осередків 

усього 

в тому числі 

потребують 
заходів 

боротьби 

 Клоп підкоровий сосновий 54,0 150,3  88,6 115,7  

 Лубоїд малий сосновий  7,8   7,8 7,8 

 Хрущ травневий  3,5   3,5 3,5 

 Короїд-гравер  3,7   3,7  

 Смоляний рак 8,8 11,0 16,8  3,0 3,0 

 Всихання гілок хвойних порід  739,3   739,3 739,3 

 Стовбурні гнилі 73,2 60,0 65,0  68,2 68,2 

 Губка березова  16,1   16,1 16,1 

 Губка соснова 1397,1  1239,4  157,4 157,4 

 Трутовики 470,0 85,0 471,8  83,2 83,2 

 Коренева губка 1344,9 72,0 650,7 438,0 328,2 275,4 

 Разом 3348,0 1148,7 2443,7 526,6 1526,4 1354,2 

 
В останній рік ревізійного періоду виявлено значні обсяги всихання гілок хвойних 

порід (739,3 га). 

Із хвороб лісу найбільше поширення мали коренева губка, соснова губка, трутовик. 
Крім цього, враховано 4194,4 га сніголамів (2012-2013 роки), буреломів (7,0 га), 

пошкоджень насаджень низовою пожежею (58,6 га) і дикими тваринами (7,8 га). 
Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом виконувались не в 

повному обсязі (ґрунтові розкопки, змочування кореневої системи сіянців в суспензії, 

закладці постійних облікових площ за основними хвоєгризучими шкідниками) в зв’язку з 
відсутністю осередків масового розмноження шкідників і хвороб лісу. 

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, 
зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб лісу. Систематичний нагляд за 
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станом насаджень проводився працівниками лісової охорони по всій вкритій лісовою 
рослинністю території. 

Облік хвороб і шкідників лісу ведеться задовільно. Контроль за дотриманням 

санітарних правил в лісгоспі постійно здійснюється спеціалістами обласного управління 
лісового та мисливського господарства і органами екологічної безпеки області. 

Стан лісозахисту в лісгоспі задовільний, що засвідчує ведення книги обліку 
осередків шкідників ї хвороб лісу в розрізі лісництв, наявність настінної агітації, тощо.  

 

 

4.6. Відтворення лісів 

 

Обсяги виконання основних видів робіт з відтворення лісів, виконання проекту 
лісовпорядкування з відтворення головних порід наведені в таблицях 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3.  

 
 

4.6.1. Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період  
          згідно звітних даних лісгоспу (чисельник – проект лісовпорядкування, 
          знаменник – виконання) 

 

Основні види робіт 
Усього за 
ревізійний 

період, га 

Середньорічне виконання в га 

за ревізійний 

період 

у рік, що передував 

теперішньому лісо-
впорядкуванню 

1. Відтворення лісів, усього, в т. ч. 
4008,1 

3568,2 

400,8 

333,5 

- 

349,0 

1.2. Лісовідновлення, в т. ч: 
4008,1 
3568,6 

400,8 
324,4 

- 
349,0 

- створення лісових культур 
3528,0 

3015,4 

352,8 

274,1 

- 

302,0 

з них реконструкція насаджень 
28,4 

- 
2,8 
- 

- 

- природне поновлення 
149,9 

323,0 

15,0 

29,4 

- 

20,0 

- сприяння природному поновленню 
330,2 
230,2 

33,0 
20,9 

- 
27,0 

1.3. Лісорозведення, в т. ч.: 
- 

99,6 

- 

9,1 
- 

- створення лісових культур 
- 

13,8 
- 

1,3 
 

з них на галявинах, пустирях    

- природне поновлення 
- 

85,8 

- 

7,8 
 

 
 

Примітка: в таблиці приведені дані про створення лісових культур з врахуванням 

культур, які передані іншим лісгоспам. 
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За ревізійний період виконані значні обсяги робіт з відтворення лісів . Неповне 
виконання лісгоспом проекту лісовпорядкування з відтворення лісів пов’язане з 
передачею земель (Комарівського і Шибенського лісництв) сусіднім лісгоспам, з 

послідуючим перерахунком (зменшенням) лісосіки головного користування. 
 

 
4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування  
          з відтворення лісів, площа, га 

 

Показники 
Лісові  

культури 

Сприяння 
природному 

поновленню 

Природне 
поновлення 

1. Фактично виконано – усього 2934,8 200,2 292,0 

Із фактично виконаних обсягів:    

1.1. Не вкриті лісовою рослинністю  

       лісові ділянки – усього 
2921,0 200,2 206,2 

з них т.ч. призначено лісовпорядкуванням 2908,3 121,2 196,0 

1.2. Нелісові  ділянки – усього 13,8  85,8 

2. Запроектовано попереднім лісовпоряд- 
    куванням – усього 

3528,0 149,9 330,2 

% виконання проекту 83,2 133,6 88,4 

 

Рекомендації лісовпорядкування щодо способів лісовідновлення, підбору головних 
порід, схем змішування, в основному, виконувались. Схеми розміщення для соснових 
культур 1,6х0,5, для інших 4х0,5. Березові культури створювались на зрубах сосни в 

осередках кореневої губки. Ділянки лісу, в яких проектувалося лісовідновлення, 
переводяться у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки своєчасно з дотриманням 

технічних вимог щодо умов переведення. Незімкнуті лісові культури переводяться у 
вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки в середньому у 6 років. Агротехнічний догляд 
за лісовими культурами проводиться однократний в перший рік посадки. У сухих і свіжих 

борах він не проводиться. Доповнення проводиться при відпаді 15 % і більше, як правило, 
весною на наступний рік після посадки.   

 
4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення головних порід  
          (чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання) 

 

П о р о д и 
Лісові культури 

Сприяння природному 
поновленню 

Природне поновлення 

га % га % га % 

Сосна звичайна 
3162,3 
2784,0 

89,6 
94,9 

117,7 
192,5 

78,5 
96,2 

78,7 
39,5 

23,8 
13,5 

Ялина європейська 
- 

8,4 

- 

0,3 
  

- 

0,5 

- 

0,2 

Дуб звичайний 
359,7 
63,2 

10,2 
2,2 

32,2 
2,3 

21,5 
1,1 

6,9 
- 

2,1 
- 

Дуб червоний 
- 

0,2 
     

Акація біла 
- 

1,0 
   

- 
0,7 

- 
0,2 
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П о р о д и 
Лісові культури 

Сприяння природному 

поновленню 
Природне поновлення 

га % га % га % 

Ясен звичайний 
- 

0,5 
     

Береза повисла 
6,0 
76,0 

0,2 
2,6 

- 
5,4 

- 
2,7 

9,9 
151,0 

3,0 
51,7 

Осика     
- 

22,8 
- 

7,8 

Вільха чорна 
- 

1,0 
   

234,7 

77,5 

71,1 

26,6 

Сосна кримська 
- 

0,5 
     

Разом 
3528,0 

2934,8 
100 

149,9 

200,2 
100 

330,2 

292,0 
100 

 
Сприяння природному поновленню проводилось шляхом мінералізації ґрунту 

плугом ПКЛ-70, або фрезою і підсівом в необхідних випадках насіння сосни. 
Ефективність заходів по сприянню природному поновленню досить висока, коли вони 
проводяться в сухих і свіжих типах лісу. 

Попереднім лісовпорядкуванням проектувалось виконати реконструкцію 
малоцінних і низькоповнотних насаджень на площі 28,4 га за 2 роки. Фактично 

реконструкція була виконана на площі 10,0 га, шляхом рубки верхнього намету 
насаджень. 

Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення було запроектовано 

330,2 га, з них на лісосіках 229,0 га, в т.ч. хвойними породами 78,7 га, твердолистяними - 
6,9 га. Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, 

приведені в таблиці 4.6.7. В молодняках до 10 років основні площі припадають на сосну 
(49,3 %), березу (30,5 %) і вільху (14,4 %). Більше ніж у 40 % площі зруби поновлюються 
головною породою. У вологих і сирих соснових типах - березою, а у вільхових 

поновлюється вільхою. Спрямованість і результативність ходу природного поновлення на 
всіх категоріях земель відбувається в цілому незадовільно, за винятком чорновільхових 

типів лісу і свіжих борів і суборів. 
Основною лісовідновлювальною породою в інших типах лісу є береза повисла, яка 

поновлюється на соснових, а також в деяких випадках на чорновільхових типах. Осика 

поновлюється, в основному, в сугрудках і судібровах. 
Отже, в умовах лісгоспу лісовідновлення, в основному, за винятком 

чорновільхових типів лісу, а також частково в свіжих борах і суборах повинно 
проводитися шляхом створення культур головних лісоутворюючих порід відповідно до 
типу лісорослинних умов. 

У свіжих і вологих типах лісу можливе проведення сприяння природному 
поновленню шляхом, який практикує лісгосп.  

При проведенні різних способів поступових рубок, лісовідновлення йде задовільно 
із створенням змішаних сосново-березових насаджень. 

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені в таблицях 4.6.4, 4.6.5. Незімкнуті 
лісові культури доброго стану якості складають  80,7 %, незадовільні  лісові  культури - 

2,2 %, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - відповідно 85,9 % і 0,5 %, 
загиблі лісові культури складають 0,2 %.  
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Основними причинами загибелі, незадовільного стану та неатестації лісових  
культур (табл. 4.6.6.) стали відсутність, чи несвоєчасне проведення лісівничого догляду 
(37,4%), несвоєчасне проведення лісогосподарських заходів (30,9%) і потрава дикими 

тваринами (14,7%). 
 

 
4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур  
          та їхній стан, га  

  

Головна порода 

Площа 
створе-

них 

лісових 
куль-тур 

В тому числі: 

добрий 
стан 

задовіль-
ний стан 

незадо-
вільний 

стан 
(приж. 
25,1-

49,9%) 

загиблі (спи-
сані лісгосп-

пом та ви-
явлені лісо-

впорядкуван-

ням) 

1 клас 

якості 

2 клас 

якості 

3 клас 

якості 

1. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна кримська 0,5 0,5     

Сосна звичайна 1328,0 598,9 495,0 210,7 23,4  

Ялина європейська 3,1 1,1  1,7 0,3  

Дуб звичайний 24,9 1,8 2,4 14,2 6,5  

Береза повисла 29,3 1,9 18,9 7,8 0,7  

Вільха чорна 1,0   1,0   

Разом 1386,8 604,2 516,3 235,4 30,9  

1.2. Лісорозведення 

Сосна кримська 2,2 0,7 0,9 0,6   

Ялина європейська 1,1   1,1   

Береза повисла 0,9   0,9   

Разом 4,2 0,7 0,9 2,6   

Всього 1391,0 604,9 517,2 238,0 30,9  

%% 100,0 43,5 37,2 17,1 2,2  

 

 
4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у  
          вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га 

 

Головна порода 
Загаль-

на 

площа 

В тому числі: 

класи якості 

незадо-
вільні 

загиблі 
(списані 

л-пом і 
виявлені 

л/в) 

1 2 3 разом 

1. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 1446,4 196,4 971,6 276,1 1444,1 2,3  

Ялина європейська 4,2  0,8 1,6 2,4 1,8  

Дуб червоний 0,2   0,2 0,2   

Дуб звичайний 38,3 1,0 4,9 29,9 35,8 2,5  
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Головна порода 

Загаль-

на 
площа 

В тому числі: 

класи якості 

незадо-
вільні 

загиблі 

(списані 
л-пом і 

виявлені 

л/в) 

1 2 3 разом 

Ясен звичайний 0,5   0,5 0,5   

Акація біла 1,0   1,0 1,0   

Береза повисла 43,6 0,6 20,3 22,7 43,6   

Разом 1534,2 198,0 997,6 332,0 1527,6 6,6  

1.2. Лісорозведення 

Сосна звичайна 7,4  7,4  7,4   

Береза повисла 2,2  1,0 1,2 2,2   

Разом 9,6  8,4 1,2 9,6   

Усього 1543,8 198,0 1006,0 333,2 1537,2 6,6  

2. Лісові культури минулого ревізійного періоду (до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна  2094,6 592,9 1282,2 215,6 2090,7  3,9 

Ялина європейська 5,4  4,2 1,2 5,4   

Дуб червоний 3,4 0,7 1,8 0,9 3,4   

Дуб звичайний 133,2 2,5 36,6 82,5 121,6 10,2 1,4 

Акація біла 0,7  0,4 0,3 0,7   

Береза повисла 14,0 3,8 8,1 2,1 14,0   

Вільха чорна 1,5  1,5  1,5   

Разом 2252,8 599,9 1334,8 302,6 2237,3 10,2 5,3 

2.2. Лісорозведення 

Сосна звичайна 13,4 4,5 8,5 0,4 13,4   

Дуб звичайний 1,2  1,2  1,2   

Дуб червоний 0,1  0,1  0,1   

Разом 14,7 4,5 9,8 0,4 14,7   

Усього 2267,5 604,4 1344,6 303,0 2252,0 10,2 5,3 

%% 100,0 26,6 59,3 13,4 99,3 0,5 0,2 

 
 

 
4.6.6. Причини незадовільного стану, не атестації  

          та загибелі лісових культур  
 

Причини незадовільного стану, не  
атестації та загибелі лісових культур 

Незадовільні 
(неатестовані) 

Загиблі 

га % га % 

І. Культури ревізійного періоду 

1. Незімкнуті лісові культури 

1. Висихання (засуха) 3,5 11,3   

2. Вимокання 0,7 2,3   

3. Потрава дикими тваринами 6,9 22,3   

4. Відсутність чи несвоєчасно проведений  

    лісівничий догляд 
19,8 64,1   

Разом: 30,9 100   
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Причини незадовільного стану, не  
атестації та загибелі лісових культур 

Незадовільні 

(неатестовані) 
Загиблі 

га % га % 

2. Переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

1. Потрава дикими тваринами 0,9 13,6   

2. Пошкодження ентомошкідниками 1,1 16,7   

3. Несвоєчасне проведення лісогосподар- 

    ських заходів 
4,6 69,7   

Разом: 6,6 100   

ІІ. Культури старшого віку (до 20 років) 

1. Переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

1. Пошкодження низовою пожежею    3,3 63,3 

2. Вимокання 0,4 3,9   

3. Несвоєчасне проведення лісогосподар- 
    ських заходів 

9,8 96,1 2,0 37,7 

Разом 10,2 100 5,3 100 

Усього 47,7 100 5,3 100 

 
 
Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість 

 

№ 
п/п 

Назви показників 
Площа в га 

+ - 

 І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду   

 а) значилось за даними минулого лісовпорядкування   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 
706,9  

2. Площа незімкнутих лісових культур 2243,2  

 Усього значилось: 2950,1  

 б) результати господарської діяльності   

1. Передано лісових культур іншим організаціям  671,9 

 Усього змін:  671,9 

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2015 р. 2278,2  

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 
2262,2  

2. Площа незімкнутих лісових культур   

3. Лісові культури під наметом лісу   

 Разом: 2262,2  

 Розходження  -16,0 

 Причини розходження:   

1. Загиблі культури, але не списані лісгоспом  -5,3 

2. Уточнення площ виділів  -10,7 

 ІІ. Лісові культури ревізійного періоду   

 а) створено усього   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 
1628,8  

2. Площа незімкнутих лісових культур 1400,4  

 Усього значилось: 3029,2  
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№ 

п/п 
Назви показників 

Площа в га 

+ - 

 б) результати господарської діяльності   

1. Передано лісових культур іншим організаціям  108,6 

 Усього змін:  108,6 

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2015 р. 2920,6  

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки 

1543,8  

2. Площа незімкнутих лісових культур 1391,0  

 Разом: 2934,8  

 Розходження 14,2  

 Причини розходження:   

1. Уточнення площ виділів 14,2  

 
Площа та стан насаджень природного походження наведені в табл. 4.6.7. В цілому 

переважають насадження 2 класу якості (67,1 %), незадовільні складають 18,2 %. 
 
 

4.6.7. Площа насаджень природного походження  
          віком до 20 років та їхній стан  

 

Головна порода Площа, га 
в тому числі за класами якості 

1 2 3 незадовільно 

1. Природне поновлення віком до 10 років 

Сосна звичайна 220,5 7,5 193,5 19,5  

Ялина європейська 0,5  0,5   

Дуб звичайний 2,3  2,3   

Акація біла 0,7 0,1 0,3  0,3 

Береза повисла 136,4 26,3 72,8 5,6 31,7 

Осика 22,8 8,1 13,1   

Вільха чорна 64,4  56,0 6,6 1,8 

Разом 447,6 42,0 338,5 31,7 35,4 

%% 100,0 9,4 75,6 7,1 7,9 

2. Природне поновлення віком до 20 років 

Сосна звичайна 34,8 4,9 27,5 0,4 2,0 

Дуб червоний 0,2  0,2   

Дуб звичайний 0,9  0,3  0,6 

Граб звичайний 2,1 0,5 0,7  0,9 

Акація біла 0,7    0,7 

Береза повисла 150,9 15,7 55,9 2,6 76,7 

Осика 17,6 1,1 7,8  8,7 

Вільха чорна 60,6 6,5 49,1 0,1 4,9 

Разом 267,8 28,7 141,5 3,1 94,5 

%% 100,0 10,7 52,8 1,2 35,3 

Усього 715,4 70,7 480,0 34,8 129,9 

%% 100,0 9,9 67,1 4,8 18,2 
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Для підвищення продуктивності насаджень лісгоспом в лісових культурах і 
молодняках природного походження заходи не проводились.   

В лісгоспі за останні два роки вирощено в середньому 3535 тис.шт. сіянців. 

Постійні розсадники в лісгоспі відсутні, а площа тимчасових складає 7,7 га. В 
лісгоспі вирощування садивного матеріалу, в основному, проводиться в контрольованому 

середовищі (короба). Розміри коробів слідуючі: ширина - 2 м, довжина різна - від 22 до 45 
м. Загальна площа території, де розміщені короба, складає 2,0 га, в тому числі під 
коробами 0,65 га, із якої 0,37 га в Тетерівському лісництві (біля контори лісгоспу), 0,10 га 

- в Мигальському, 0,10 га - в Блідчанському, 0,06 га - в Поташнянському і 0,01 га в 
Мирчанському  лісництвах. В контрольованому середовищі в 2014 році вирощено сіянців 

сосни звичайної - 3779 тис.шт. берези - 140 тис.шт., ялини європейської - 159 тис.шт. 
Вихід сіянців з 1 га в коробах склав по сосні - 9 млн.шт/га, по березі - 3,5 млн.шт/га, 

що в декілька раз більше ніж у розсадниках. Всі короба розміщені при конторах для 

створення там стаціонарного поливу. В розсадниках вирощували тільки сіянці дуба 
звичайного. 

Як видно, розсадники втрачають свою потребу. Лісгосп в лісових школах садивний 
матеріал не вирощує. Практично короба в даний час забезпечують на 95 % лісгосп 
садивним матеріалом. 

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба лісгоспу в  насінні за останні два роки в 
середньому становила 1220 кг. Заготівля насіння проводилась на лісосіках головного 

користування. На постійних лісонасінних ділянках і плантаціях насіння не заготовлялося 
по причині відсутності плодоносіння. Насіння із інших лісгоспів не завозилось. 

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими 

властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база (табл.4.6.8). 
 
4.6.8. Характеристика постійної лісонасінної бази  

 

Порода, 
походження 

№ плю-

сових 
дерев за 

реєстр-
ром 

--------- 

№ по 
лісгос-

пу 

Місце-

знаходження 
(лісництво, 

квартал, таксац. 

ділянка) 

Площа 
насін-

ної ді-
лянки, 

план-
тації 
плю-

сових 
насад-

жень, 
га 

Таксаційна характеристика 

Рік 

зак-
ла-

дан-

ня 

Спо-

сіб 
закла-

дання 

склад вік 
Н 

---- 

Д 

пов-
нота-

---- 
за-

пас 
на 

1 га, 

м3 

бо-

ні-
тет 

---- 
тип 
лісу 

1. Плюсові дерева 

 Сз, насіннєве 1/136  Мигальське 

 кв.31 в.17 

3,8 10Сз 146 36/48 0,6 

580 

1А/ 

С2 
ГДС 

1966 від-

бором 

 2/138    146 38/62   1966 -/- 

 3/137    146 36/55   1966 -/- 

 4/139    146 34/48   1966 -/- 

 5/141    146 36/61   1966 -/- 

 Сз, насіннєве 6/145  кв.112 в.5 3,6 10Сз 141 38/61 0,3 
240 

1/ 
С2 

ГДС 

1966 -/- 

 7/144    141 38/65   1966 -/- 
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Порода, 
походження 

№ плю-
сових 

дерев за 

реєстр-
ром 

--------- 
№ по 
лісгос-

пу 

Місце-

знаходження 
(лісництво, 

квартал, таксац. 
ділянка) 

Площа 

насін-
ної ді-
лянки, 

план-
тації 

плю-
сових 
насад-

жень, 
га 

Таксаційна характеристика 

Рік 

зак-
ла-

дан-
ня 

Спо-
сіб 

закла-

дання 
склад вік 

Н 

---- 
Д 

пов-

нота-
---- 

за-
пас 
на 

1 га, 
м3 

бо-
ні-

тет 
---- 
тип 

лісу 

 8/143    141 37/64   1966 -/- 

 9/142    141 37 
66 

  1966 від- 
бором 

 Разом 9 шт.          

2. Клонові-насіннєві плантації І покоління 

 Сз, культури   Мигальське 

 кв.123 в.4 

19,0 10Сз 9   1/ 

В2 
ДС 

2006 прище

плен-
ням 

 Сз, культури   Поташнянське 

кв.69 в.15 

5,0 10Сз 10   1А/ 

С2 
ГДС 

2006 -/- 

 Разом   24,0        

3. Постійні лісонасінні ділянки 

Дчр культури   Поташнянське  
 кв.103 в.28 

0,8 10Дчр 81 24 
28 

09/ 
340 

1/ 
С3 

ГДС 

1973 від-
бором 

Мдє культури   Мигальське 
 кв.59 в.89 

1,1 6Мдє 
4Сз 

101 31 
32 

0,6 
410 

1А/ 
С3 

ГДС 

2005 -/- 

Дз насіннєве   Мирчанське  
 кв.58 в.5 

10,0 5Дз2Гд 
1Бп1Влч

1Ос 

76 24 
30 

0,55 
190 

1/С3
ГД 

1974 -/- 

Дз насіннєве    Кодрянське 
 кв.161 в.10 

4,1 6Дз4Сз 131 28 
40 

0,65 
380 

2/С2
ГСД 

1973 -/- 

Разом   16,0        

4. Генетичні резервати 

Сз, насіннєве   Мигальське 

 кв.31 в.17 

3,8 10Сз 146 37 

52 

0,6 

580 

1А/ 

С2 
ГДС 

1987 від-

бором 

Сз, насіннєве   кв.31 в.11 0,5 10Сз 151 37 

52 

0,5 

450 

1А/ 

С2 
ГДС 

1987 -/- 

 
На постійних лісонасінних ділянках заходи з підвищення продуктивності не 

проводились. 
На клоново-насіннєвих плантаціях проведено обезвершування дерев і проводиться 

щорічно оранка міжрядь. 
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4.7. Гідролісомеліорація 

 

На землях лісгоспу прокладено 5,3 км осушувальних каналів. Всі канали 

розташовані в кварталах на межі з іншими землекористувачами і входять в меліосистеми 
цих користувачів. Поточного ремонту потребують 3,1 км осушувачів. Існуючі 

гідролісомеліоративні системи на сусідніх землях значного впливу на землі лісового 
фонду не мають. Всі вони знаходяться в запущеному стані і потребують відповідного 
ремонту. 

Лісгосп на протязі ревізійного періоду роботи з догляду за меліоканалами не 
проводив. 

 
 

4.8. Охорона лісу 

 
Інформація про лісові пожежі, що сталися протягом ревізійного періоду, наведені в 

таблиці 4.8.1., виконані протипожежні заходи в таблиці 4.8.2.  
 
 

4.8.1. Відомості про лісові пожежі  
 

Показники 
Одиниця 

вимірювання 

Усього за 
ревізійний 

період 

В т.ч. за два останні 

роки 

2012 р. 2013 р. 

1.Площа, пройдена пожежами га 65 0,13  

в т.ч. вкрита лісовою рослинністю га 65 0,13  

2.Кількість пожеж – усього випадків 377 4  

в т.ч. верхових 
випадків 

га 
1/5   

низових 
випадків 

га 
376/60 4/0,13  

3. Середня площа однієї пожежі га 0,17 0,03  

4. Стовбурний запас згорілої та 

пошкодженої деревини 
тис.м3 0,4   

5. Причини пожеж     

5.1. Необережне поводження з вогнем випадків 377 4  

6. Виявлено порушення правил 
    пожежної безпеки 

випадків 78 4 15 

7. Накладено штрафів 
випадків 

гривень 
78/1542 4/187 15/255 
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4.8.2. Виконання запроектованих протипожежних заходів  
 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-
вання 

Проекту-
валось на 

ревізійний 
період 

Фактично 

виконано 

% 

виконання 

1. Попереджувальні заходи 

1. Встановлення панно і аншлагів шт 500 538 108 

2. Публікація статей і повідомлень в  
    газетах та журналах 

шт 50 72 144 

3. Читання лекцій на природоохоронну  

    тематику  
шт 600 653 109 

4. Розповсюдження листівок, буклетів,  
    пам’яток і т.д. 

тис.шт 6 - - 

5. Обладнання виставок і вітрин шт 110 - - 

2. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж  

1. Влаштування мінералізованих смуг км 4000 2379 59 

2. Влаштування знаків пожежної безпеки шт 160 250 156 

3. Влаштування стендів пожежної безпеки шт 10 - - 

4. Догляд за мінералізованими смугами км 14600 9221 63 

5. Влаштування місць відпочинку шт 200 24 12 

3. Патрульно-наглядова служба 

1. Утримання ЛПС шт 1 1 100 

2. Наймання тимчасових пожежних 
    сторожів 

чол. 12 12 100 

4. Заходи по боротьбі з пожежами 

1. Організація пунктів зосередження  

    протипожежних заходів 
шт 11 8 72 

2. Організація пожежовиробничих команд чол. 30 30 100 

3. Придбання первинних засобів  
    пожежегасіння 

од. 400 360 90 

 

Запроектовані протипожежні заходи, в основному, виконувались. Неповне 
виконання деяких із них пояснюється зменшенням площі лісгоспу (передачою земель в 
ДП „Клавдієвський лісгосп” і ДП „Макарівський лісгосп”). В лісгоспі функціонують 6 

пожежних веж (за винятком Пісківського і Мигальського лісництв), на яких повний 
світовий день чергують пожежні сторожі, а в диспетчерській лісгоспу і ЛПС - цілодобово. 

Обсяги протипожежних заходів щорічно міняються в залежності від погодних 
умов. Щорічно складається і затверджується „Мобілізаційний план по лісгоспу”, „План 
заходів, спрямованих на попередження лісових пожеж”, „Графік виконання заходів по 

санітарній очистці лісових насаджень біля автошляхів”. Так, в 2013 році згідно плану про 
підготовку до пожежно-небезпечного періоду шлагбаумами та канавами перекрито 115 

заїздів в ліс. Проведено 70 лекцій та бесід, 5 виступів у ЗМІ (на пожежну тематику), 
опубліковано 5 статей. Силами лісової охорони проведено 208 рейдів по виявленню 
порушників правил пожежної безпеки в лісах, в результаті яких виявлено та притягнуто  

до відповідальності 5 порушників. 
Існуюча організація території лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і 

боротьби з ними віднесена до наземної і авіаційної охорони лісів. В літній період 
відбувається патрулювання лісових масивів гелікоптером. В кожному лісництві є пункт 
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зберігання пожежного інвентаря. Для виявлення і гасіння пожеж постійно задіяно 33 
чоловіка з ЛПС. Для цих цілей використовуються пожежні автомобілі - 5 шт. (при конторі 
лісгоспу), тракторні причепні ємності - 4 шт., бензопили - 9 шт., плуги ПКЛ-70 - 8 шт. та 

інше. Вежі обладнані радіозв’язком та приладами азимутального виявлення місць 
виникнення пожеж, крім того центральна вежа обладнана внутрішнім телефоном і 

мобільним зв’язком. Для цілей пожежегасіння на промисловому комплексі лісгоспу 
влаштовано два водоймища ємністю 350 м3 і 250 м3 з під’їздами для забору води 
пожежними автомобілями, розташовано 16 пожежних гідрантів на кільцевій мережі 

протипожежного водогону. 
За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 7 випадків самовільних 

рубок з обсягом зрубаної деревини 1,6 м3 та 11 випадків інших порушень. 
По зареєстрованих порушеннях лісового законодавства були вжиті такі заходи: 

збитки відшкодовувалися добровільно, або матеріали передавалися до судових органів 

для їх відшкодування. 
На території лісгоспу шкільні лісництва відсутні. 

 
 

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 
Лісгосп побічними користуваннями не займався. Сіножаті і орні землі, пасовища в 

лісгоспі відсутні.  
Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на 

площі 31136 га в кількості 6290 голів великої рогатої худоби. Фактично випас худоби 

проводився на незначних площах і в невеликій кількості. Облік лісгоспом цього виду 
побічних користувань не ведеться. 

Інших видів побічного користування минулим лісовпорядкуванням не 

проектувалося. 
Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу 

проводиться, в основному, місцевим населенням. 
 
 

4.10. Використання земель лісогосподарського призначення для  

         потреб мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей 

 

На території лісгоспу мешкають близько 40 видів ссавців, 180 видів птахів, 7 видів 
плазунів, 10 видів земноводних, 15 видів риб, 530 видів комах. 

Мисливські угіддя закріплені за Мисливськими спортивними клубами „Кампа” 
(Кухарське лісництво кв.22-26,39-43,56-60,70-77,87-94,103-110 - 1961,7 га; Поташнянське 

лісництво кв.1-4,10-13,20-23,30-33,40-52 - 1613,3 га; Тетерівське лісництво 
кв.15,26,37,49,62 - 264,0 га; Мирчанське лісництво кв.1-8,14-22,27-34,40-49 - 1880,5 га; 
Блідчанське лісництво кв.18-24,31-44,47-88, південна частина кварталів 25-27,45-46 від 

автомобільної дороги Блідча-Леонівка - 3001,1 га) площею 8720,6 га, „Кампа-1” 
(Кухарське лісництво кв.1-5,11-21,27-38,44-55,61-69,78-86,95-102 - 3122,0 га; Тетерівське 

лісництво кв.1-14,16-25,28-36,44-48,61,83,84, північна частина кв.27,41-43,57-60,75 - 
2610,9 га на північ від автомобільної дороги Київ-Ковель) площею 5732,9 га; „Кампа-2” 
(Мирчанське лісництво кв.9-13,23-26,35-39,50-69 - 2018,4 га; Поташнянське лісництво 

кв.53,67,82,110,111 - 289,7 га) - площею 2308,1 га; „Кречет” (Блідчанське лісництво кв.1-
5,13-17,28-30, північна частина 25,26,27,45,46 від автомобільної дороги Блідча-Леонівка) 

площею 769 га; „Поле Вовк” (Поташнянське лісництво кв.54-66,68-81,83-109 - 2865,5 га; 
Тетерівське лісництво кв.38,39,50-56,63-74,76-82, південна частина кв.27,40-43,57-60,75 
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від автомобільної дороги Київ-Ковель - 1865,3 га; Пісківське лісництво кв.99,116,117,132, 
східна частина кв.80,97,98,115,131 від залізничної дороги Спартак-Буян - 159,1 га) 
площею 4889,9 га; „СКС” (Кодрянське лісництво - 4927,0; Мигальське лісництво - 4116,6 

га; Пісківське лісництво кв.1-79,81-96,100-114,118-130,133-144, західна частина 
кв.80,97,98,115,131 від залізної дороги Спартак-Буян - 3664,8 га) площею 12708,4 га. 

Мисливських угідь, закріплених за лісгоспом, не має. У всіх мисливських 
господарствах в 2013-14 роках проведено мисливське упорядкування території. В 
мисливському господарстві „Кампа” упорядкування проводила Українська лісовпорядна 

експедиція, а в інших - ПП „НВП „Укрмисливрибпроект” м. Запоріжжя. 
Полювання має любительський характер. 

За даними обліку мисливської фауни у 2014 р. в угіддях налічується: лося - 79, 
оленя благородного - 167, кабана - 359, козулі - 846. Мисливські тварини, які занесені до 
Червоної книги України, на території лісгоспу представлені наступними видами: рись, 

норка вільна, тхір чорний. Загальна кількість їх по видах не визначена. Лісгосп біотехнічні 
заходи на своїй території не проводив. В 2014 році добуто лося - 2, оленя благородного - 

3, кабана - 46, козулі - 25. 
На рік лісовпорядкування в мисливських господарствах нараховується 

підгодівельних майданчиків для кабана - 45 шт., годівниць - 77 шт., солонців - 359 шт.  

На території лісгоспу знаходяться такі культурно-оздоровчі заклади: база 
відпочинку Київського вагоноремонтного заводу (Кухарське лісництво кв.28), учбово-

технологічний центр „Аква-культура” (Мигальське лісництво кв.3), база відпочинку 
„Тетерів” (Тетерівське лісництво кв.38), база відпочинку „Маханешува” (Тетерівське 
лісництво кв.52), садове товариство „Рудня Садова” (Мигальське лісництво кв.31), садове 

товариство „Галинка” (Поташнянське лісництво кв.111).  
За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів: 

встановлення аншлагів - 25 шт., облаштування місць відпочинку - 22 шт. 

 

 

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних  

         лісових матеріалів 

 

Відомості про насадження, що знаходяться в підсочці на рік лісовпорядкування, і 
насадження, що вийшли з підсочки, проводяться в табл. 4.11.1. 

З 1997 року підсочка соснових насаджень на території лісгоспу не проводиться.  
Стан насаджень, що вийшли з підсочки, задовільний. 
Заготівлею другорядних лісових матеріалів лісгосп не займається.  

 
 

4.11.1. Відомості про підсочку соснових насаджень (площа, га) 
 

Характеристика фонду підсочки 
Рекреаційно-

оздоровчі ліси 

Захисні  

ліси 

Експлуа-

таційні ліси 
Разом 

1. Усього насаджень, придатних для   
    підсочки 

    

– стиглих і перестійних 5,7 577,0 1205,5 1788,2 

– пристигаючих (останній клас віку)  101,4 584,1 685,5 

2. Вийшли з підсочки і не поступили в  
    рубку 

    

– стиглих і перестійних 1,7 62,3 47,0 111,0 

– пристигаючих  10,3 2,3 12,6 
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4.12. Загальний висновок за результатами аналізу  

         лісогосподарської діяльності 
 

Позитивні сторони ведення лісового господарства: 

1. Ведення лісового господарства здійснювалось згідно проекту 

лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання 
лісових ресурсів, а саме: вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 
збільшилися з 89,1% до 90,1%, нелісові землі зменшилися з 3,3% до 2,8%, 

збільшився середній клас бонітету на 0,1 (1А.7), середній запас на 1 га вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок на 9 м3 (3,2%). 

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновлювальних заходів на зрубах та інших 
не вкритих лісовою рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду 
створено 2847,2 га лісових культур господарсько-цінних деревних порід, в т.ч. 

сосни - 2784,0 га, дуба звичайного - 63,2 га. 
3. Використання розрахункової лісосіки в повному обсязі.  

4. Проведення сертифікації лісів з 2000 року. 
5. Високий рівень розсадникового господарства. 
6. Ведення лісогосподарської документації на належному рівні. 

 
Негативні сторони ведення лісового господарства: 

1. Погіршення санітарного стану в результаті сніголамів 2012-2013 років, що 
призвело до зменшення середньої поноти на 0,01, збільшення запасу 
сухостійного лісу на 137,6 тис.м3 (490%). 

2. Недостатні обсяги (останні два роки) по проведенню вибіркових санітарних 
рубок з усунення наслідків сніголому 2012-2013 років. 

 

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу: 
в цілому господарська діяльність підприємства велася задовільно, відповідно до проекту 

лісовпорядкування і була спрямована на ефективне використання комплексу 
лісогосподарських і лісовідновлювальних заходів, підвищення продуктивності лісів, 
покращення екологічного їх стану, посилення захисних і кліматорегулюючих функцій 

лісу, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів. 
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РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І  

                    ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ 

 

5.1. Головне користування лісом 

 

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 2376,9 га із 
стовбурним запасом 890,86 тис.м3 (табл.5.1.1.). 

 

 
5.1.1. Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на включені та  

          виключені з розрахунку рубок головного користування за даними  
          попереднього і теперішнього лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3)  
 

Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 
виключення 

вкриті 

лісовою 
рослинніс-

тю лісові 
ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 
рослинніс-

тю лісові 
ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Усього 

   715,6 216,2 49,77  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   - - -  

б) виключено із розрахунку 

   715,6 216,2 49,77  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи 

   17,2 14,1 4,17  

2. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  

   4,3 4,3 2,43  

3. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників  

   694,1 197,8 43,17  

Рекреаційно-оздоровчі ліси  

Усього 

   1512,1 356,6 114,90  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   236,6 13,3 4,60  

б) виключено із розрахунку 

   1275,5 353,3 110,30  

з них за видами: 1. Ліси у межах населених пунктів  

   10,2 5,0 1,90  

2. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91  

3. Рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон 

   1064,2 251,2 77,02  

4. Берегозахисні ділянки 

   6,8 2,5 0,94  

5. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

   17,4 5,1 1,58  
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

6. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  

   30,3 14,6 4,44  

7. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення  

   90,0 58,2 22,51  

Захисні ліси 

Усього 

   8261,1 1167,4 385,48  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

   6596,7 705,4 257,53  

б) виключено із розрахунку 

   1664,4 462,0 127,95  

з них за видами: 1. Берегозахисні лісові ділянки  

   786,3 146,3 39,27  

2. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг  

   290,7 86,8 26,90  

3. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин  

   79,0 26,2 7,29  

4. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  

   20,4 8,5 3,38  

5. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення 

   441,1 192,7 50,59  

6. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

   8,8 - -  

7. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

   36,6 - -  

8. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52  

Разом лісів з особливим і обмеженим режимом користування 

Усього 

9652,0 1868,0 677,12 10488,8 1740,2 550,15  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

7288,9 1273,7 471,62 6833,3 718,7 262,13  

б) виключено із розрахунку 

2363,1 594,3 205,50 3655,5 1021,5 288,02  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи  

15,9 13,6 5,87 17,2 14,1 4,17  

2. Ліси у межах населених пунктів  

   10,2 5,0 1,90  

3. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  

   4,3 4,3 2,43  

4. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91  
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

   1064,2 251,2 77,02  

6. Берегозахисні лісові ділянки 

160,9 30,8 9,60 793,1 148,8 40,21  

7. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг  

625,6 168,8 60,76 308,1 91,9 28,48  

8. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників  

35,8 - - 694,1 197,8 43,17  

9. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин  

   79,0 26,2 7,29  

10. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  

   50,7 23,1 7,82  

11. Лісові ділянки, що мають інше господарське значення 

740,9 234,0 73,75 531,1 250,9 73,10  

12. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень  

11,8 4,3 2,37 8,8 - -  

13. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

36,6   36,6 - -  

14. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52  

15. Ділянки лісів навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

666,1 142,5 53,10     

16. Ліси протиерозійні 

64,5 - -     

17. Насадження - медоноси 

0,3 0,3 0,05     

18. Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

4,7 - -     

Експлуатаційні ліси 

Усього 

33939,0 2160,0 737,67 21679,5 2355,0 846,21  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

31366,0 1668,7 566,16 19535,0 1658,2 628,73  

б) виключено із розрахунку 

2573,0 491,3 171,51 2144,5 696,8 217,48  

з них за видами: 1. Берегозахисні лісові ділянки  

936,8 201,9 65,36 547,7 225,8 87,17  

2. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин  

   277,4 50,7 18,07  

3. Лісові ділянки, що використовуються для цілей насінництва і селекції 

52,6 24,6 10,05 16,0 6,0 2,28  

4. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

   36,3 2,8 1,12  

5. Насадження - медоноси  

3,4 2,4 0,31 7,1 2,2 0,33  

6. Лісові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення  

891,1 204,2 79,37 1219,5 381,0 95,47  

7. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

40,9 20,3 8,74 40,5 28,3 13,04  

8. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій  

561,1 18,5 3,22     

9. Смуги лісів по берегах річок, заселених бобрами 

36,7 18,1 3,94     

10. Особливо охоронні частині заказників 

20,2       

11. Пам’ятки природи  

1,3 1,1 0,52     

12. Насадження, в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

28,9       

УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ: 

43591,0 4028,0 1414,79 32168,3 4095,2 1396,36  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

38654,9 2942,4 1037,78 26368,3 2376,9 890,86  

б) виключено із розрахунку 

4936,1 1085,6 377,01 5800,0 1718,3 505,50  

з них за видами: 1. Пам’ятки природи  

17,2 14,9 6,39 17,2 14,1 4,17 
Постанова КМ України 
від 16.05.2007 р. №733 

п.5 

2. Ліси у межах населених пунктів 

   10,2 5,0 1,90 -/- п.6 

3. Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати  

   4,3 4,3 2,43 -/- п.5 

4. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

   56,6 6,7 1,91 -/- п.6 

5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон  

   1064,2 251,2 77,02 -/- п.6 

6. Берегозахисні лісові ділянки  

1097,7 232,7 74,96 1340,8 374,6 127,38 -/- дод.5 п.3 

7. Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

625,6 168,8 60,76 308,1 91,9 28,48 -/- дод.5 п.13 

8. Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників  

56,0 - - 694,1 197,8 43,17 -/- дод.5 п.16 

9. Лісові ділянки з наявністю реліктових або ендемічних рослин  

   356,4 76,9 25,36 -/- дод.5 п.6 
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Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування 

Підстави для 

виключення 

вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 

лісовою 
рослинніс-
тю лісові 

ділянки 

стиглі і перестійні 

площа запас площа запас 

10. Лісові ділянки. що використовуються для цілей насінництва і селекції 

52,6 24,6 10,05 16,0 6,0 2,28 -/- дод.5 п.6 

11. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій  

   87,0 25,9 8,94 -/- дод.5 п.12 

12. Насадження - медоноси 

3,7 2,7 0,36 7,1 2,2 0,33 -/- дод.5 п.6 

13. Лісові ділянки, що мають інше господарське значення 

1632,0 438,2 153,12 1750,6 631,9 168,57 -/- дод.5 п.6 

14. Лісові ділянки еталонних і елітних насаджень 

52,7 24,6 11,11 49,3 28,3 13,04 -/- дод5 п.6 

15. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 Кі/км2 

36,6 - - 36,6 - - -/- дод.5 п.15 

16. Лісові ділянки, що прилягають до земель історико-культурного призначення 

   1,5 1,5 0,52 -/- дод.5 п.5 

17. Ліси протиерозійні  

64,5 - -     

18. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

1227,2 161,0 56,32     

19. Смуги лісів по берегам річок заселених бобрами  

36,7 18,1 3,94     

20. Насадження в складі яких є породи, що не підлягають рубці 

33,6 - -     

 
Фактичний вихід ліквідної і ділової деревини близький до запроектованого (табл. 

5.1.2.), за винятком чорновільхової госпсекції. 

Значні розходження по виходу ліквідної і ділової деревини (8%) по чорновільховій 
госпсекції пов’язано з не завжди точним обліком лісгоспом загальної кубомаси, а по 

діловій деревини з фактичним попитом на сортименти цієї породи. 
 
 

5.1.2. Порівняння запроектованого виходу ділової і ліквідної деревини з фактичним  
          в середньому за останні 2 роки, % 

  

Господарство,  
госпсекція 

Фактичний Запроектований 
Відхилення від 

фактичного виходу 

% ліквіду 

від стов-
бурного 
запасу 

% ділової 

від ліквід-
ного  

запасу 

% ліквіду 

від стов-
бурного 
запасу 

% ділової 

від ліквід-
ного  

запасу 

ліквід 
+ % 

ділової 
+ % 

Хвойне       

Соснова 90 74 90 75  +1 

Твердолистяне       

Дубова в/стовбурна 91 49     
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Господарство,  

госпсекція 

Фактичний Запроектований 
Відхилення від 

фактичного виходу 

% ліквіду 
від стов-
бурного 

запасу 

% ділової 
від ліквід-

ного  

запасу 

% ліквіду 
від стов-
бурного 

запасу 

% ділової 
від ліквід-

ного  

запасу 

ліквід 
+ % 

ділової 
+ % 

М’яколистяне       

Березова  89 42 87 45 -2 +3 

Осикова   91 30   

Чорновільхова 93 42 85 50 -8 +8 

 
Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою 

згідно «Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», 

Київ -2004, затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.04 р. Товарна структура 
лісосічного фонду наведена в таблиці 5.1.6. 

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у 
відповідності з „Правилами рубок головного користування України”, К., 2010. 

Лісовпорядкуванням по лісництвах складені відомості ділянок рекомендованих для 

проведення поступових систем рубок, які не ділились на майбутні лісосіки згідно п.19.4. 
Протоколу першої лісовпорядної наради. Площа таких ділянок склала 569,3 га, в тому 

числі: стиглих насаджень - 156,0 га і останнього класу пристигаючих - 413,3 га.  
Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період виконаний на 

комп’ютері за спеціальною програмою. 

Щорічні обсяги рубок головного користування наведені в таблиці 5.1.3., відомість 
визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 до 2024 наведена в додатку 9. 

 

 
5.1.3. Щорічний обсяг рубок головного користування  

          за способами рубок 
 

Господарство, 
господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд: 

площа,га 
запас, 
тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина – Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом 
користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 13,3 
4,60 

        

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Соснова 13,3 

4,60 

        

Разом за спосо-

бом рубки  

13,3 
4,60 
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Господарство, 
господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд: 

площа,га 
запас, 
тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Захисні ліси 

Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 685,0 

251,86 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

2,5 

0,59 

        

Соснова 682,5 
251,27 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

Твердолистяне – 
всього 

1,0 
0,33 

        

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Дубова високо-
стовбурна 

0,8 
0,29 

        

Грабова 0,2 

0,04 

        

М’яколистяне – 
всього 

19,4 
5,34 

2,0 0,54 0,45 0,22 2,0 0,54 0,45 0,22 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова 8,8 
2,17 

1,0 0,25 0,21 0,10 1,0 0,25 0,21 0,10 

Осикова 3,1 

1,00 

        

Чорновільхова 7,5 
2,17 

1,0 0,29 0,24 0,12 1,0 0,29 0,24 0,12 

Разом за спосо-

бом рубки  

705,4 

257,53 

57,7 21,05 18,97 13,74 57,7 21,05 18,97 13,74 

Експлуатаційні ліси 

Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 1461,3 
581,11 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 
зволожених умовах 

1,2 
0,40 

        

Соснова 1456,7 

579,28 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 
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Господарство, 
господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд: 

площа,га 
запас, 
тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Ялинова 3,4 
1,43 

        

Твердолистяне – 

всього 

11,2 

3,59 

        

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

8,5 

2,90 

        

Дубова низько-
стовбурна 

0,6 
0,12 

        

Грабова 2,1 

0,57 

        

М’яколистяне – 
всього 

185,7 
44,03 

16,9 4,01 3,48 1,54 16,9 4,01 3,48 1,54 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмірно 
зволожених  умовах 

15,0 
3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 117,8 

27,25 

9,7 2,24 1,95 0,88 9,7 2,24 1,95 0,88 

Осикова в надмірно 
зволожених  умовах 

1,3 
0,30 

        

Осикова 16,9 
4,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 34,7 
9,07 

4,0 1,05 0,89 0,44 4,0 1,05 0,89 0,44 

Разом за спосо-

бом рубки  

1658,2 
628,73 

209,0 80,40 72,18 53,07 209,0 80,40 72,18 53,07 

Усього по підприємству 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 2159,6 
837,57 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 
зволожених умовах 

3,7 
0,99 

        

Соснова 2152,5 
835,15 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

Ялинова 3,4 

1,43 

        

Твердолистяне – 
всього 

12,2 
3,92 
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Господарство, 
господарська  

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд: 

площа,га 
запас, 
тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

пло-
ща,  

га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-
бур-
ний 

лік- 
від- 
ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

в тому числі по 
госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

9,3 

3,19 

        

Дубова низько-
стовбурна 

0,6 
0,12 

        

Грабова 2,3 

0,61 

        

М’яколистяне – 
всього 

205,1 
49,37 

18,9 4,55 3,93 1,76 18,9 4,55 3,93 1,76 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмір-
но зволожених  

умовах 

15,0 
3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 126,6 
29,42 

10,7 2,49 2,16 0,98 10,7 2,49 2,16 0,98 

Осикова в надмірно 
зволожених  умовах 

1,3 
0,30 

        

Осикова 20,0 
5,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 42,2 
11,24 

5,0 1,34 1,13 0,56 5,0 1,34 1,13 0,56 

Разом за спосо-

бом рубки і по 

підприємству 

2376,9 

890,86 

266,7 101,45 91,15 66,81 266,7 101,45 91,15 66,81 

 

Приймаючи розрахункову лісосіку, лісовпорядкування керувалося принципами 
забезпечення невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, 

збереженням умов відтворення високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та 
інших корисних властивостей.  

Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період розрахункова 

лісосіка (табл.5.1.4.) на 11,3% менша чинної, що прояснюється зміною вікової структури 
деревостанів, зменшенням середнього запасу на 1 га в наслідок сніголамів 2012-2013 років 

і виділення соціально значимих лісових ділянок і становить 61,4 % загальної середньої 
зміни запасу. 

При відносно рівномірному розподілі насаджень за віковими групами приймалась 

лісосіка рівномірного користування (соснова, вільхова в захисних лісах і осикова в 
експлуатаційних). 

По господарських секціях з виснаженими запасами стиглих насаджень приймалась 
розрахункова лісосіка, яка забезпечена стиглими насадженнями не менше ніж на 5 років.  

По березовій госпсекції в захисних лісах і по березовій в надмірно зволожених 

умовах і вільховій в експлуатаційних лісах прийнята перша вікова розрахункова лісосіка. 
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У всіх випадках розрахункова лісосіка приймалась з таким розрахунком, щоб вона була не 
менше лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період ьула не 
менша лісосіки нового після лісовпорядкування ревізійного періоду. 

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням лісосіки  
без змін.  

 
 
5.1.4. Порівняльна характеристика обсягів головного користування  

          (запас – тис. м3 у ліквіді) 
 

Показники Усього 

В т.ч. по господарствах 

хвойне 
твердо-

листяне 

м’яко-

листяне 

1. Щорічна розрахункова лісосіка:     

1.1. Рекомендована лісовпорядкуванням 

       на новий ревізійний період 
91,15 87,22  3,93 

1.2. Встановлена при попередньому 
       лісовпорядкуванні 

125,2 103,1 4,8 17,3 

1.3. Діюча на рік лісовпорядкування 102,81 96,21 1,94 4,66 

2. Фактична заготівля деревини     

    2012 рік 106,01 99,58 1,88 4,55 

    2013 рік 104,56 98,93 1,89 3,74 

3. Загальна середня зміна запасу 

    (тис. м3, стовбурний) 
165,18 151,52 3,60 10,06 

 
Розміщення рубок головного користування 

 
Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного 

експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої 

мережі.  
При територіальному розміщенні лісосік дотримано встановлені Правилами рубок 

ширина, довжина, площа, спосіб і термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість 
зарубів у кварталі. 

На 2015 рік ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного 

відведення, виконаного лісництвами, а на наступні роки – в обсязі розрахункової лісосіки, 
прийнятої на ревізійний період з відхиленнями, що допускаються лісовпорядною 

інструкцією (до +5% від розрахункової лісосіки по запасу). 
По кожному лісництву, в якому є експлуатаційний фонд, на ревізійний період 

складені відомості рубок головного користування, в які внесені з групуванням за 

п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для 
експлуатації.  

Протягом ревізійного періоду крім зазначених у відомості лісових ділянок, в рубку 
можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягли 
віку стиглості. Відведення таких насаджень в рубку можливе в разі, якщо вони вимагають 

проведення термінової рубки в зв’язку з їх пошкодженням, усиханням, з втратою 
захисних функцій, в розладнаних насадженнях, в насадженнях, які в установленому 

порядку підлягають розчищенню в зв’язку будівництвом;  у випадку коли неможливо 
розмістити по певних господарських секціях наявний лісосічний фонд згідно встановленій 
розрахунковій лісосіці через необхідність дотримання встановлених термінів примикання 

лісосік;  в зв’язку з будівництвом лісових доріг (їхньою відсутністю), а також в інших 



 86 

випадках, що не входять в протиріччя з положеннями чинних нормативних документів, 
які регламентують проведення рубок головного користування.  

Розподіл проекту рубок головного користування за способами рубок, 

господарствами і господарськими секціями в цілому по лісгоспу наведені в таблиці 5.1.5, 
в розрізі лісництв - в додатку - 10. При проведенні рубок головного користування буде 

зрубано 1102,3 га лісових культур. 
Лісгосп з дозволу Держкомлісгоспу України в порядку експерименту з 2002 року 

проводить поступові рубки з різним ступенем зрідження деревостанів і кількості 

прийомів, а також оптимальним розміщенням і розміром лісосік відповідно до місцевих 
умов площ, лісосік, ширини смуг, тощо, на окремих ділянках призначених для рубок 

головного користування в установленому порядку. 
Протягом  минулого  ревізійного   періоду   лісгосп провів таких рубок на площі 

466 га.  

Природне поновлення на таких ділянках проходить успішно в типах А2С і В2ДС, 
що підтверджує проведеним натурним обстеженням. У вологих типах при природному 

поновленні береза складає 40-80 %. 
Лісовпорядкування провело визначення розрахункової лісосіки на період з 2015 по 

2024 роки за способом суцільної рубки, але як і в попередні роки в порядку експерименту 

рекомендує проводити поступові системи рубок на окремих ділянках. 
В таблиці 5.1.5. по господарських секціях, де лісосіка не визначалась -  

рекреаційно-оздоровчі ліси (сосна), захисні ліси (дуб і поступові рубки) приведені дані 
згідно відводу    лісгоспом ділянок на 2015 рік.  

 

 
5.1.5. Розподіл даних проекту рубок головного користування за способами рубок, 
          господарствами і господарськими секціями (площа, га; запас, тис.м3) 

 
┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                   

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           13.3     4.60    8.6     2.82     2.57 
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┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       695.4   253.73  561.3   207.24   186.89 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             675.0   248.06  540.5   201.65   182.15 

   із них                                                      

        сосна          675.0   248.06  540.5   201.65   182.15 

    твердолистяні        1.0     0.33    0.5     0.17     0.15 

    із них                                                     

        дуб              0.8     0.29    0.5     0.17     0.15 

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні        19.4     5.34   20.3     5.42     4.59 

    із них                                                     

        береза           8.8     2.17   10.2     2.53     2.18 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           7.5     2.17   10.1     2.89     2.41 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       705.4   257.53  571.3   208.41   187.94 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             685.0   251.86  550.5   202.82   183.20 

   із них                                                      

        сосна          685.0   251.86  550.5   202.82   183.20 

    твердолистяні        1.0     0.33    0.5     0.17     0.15 

    із них                                                     

        дуб              0.8     0.29    0.5     0.17     0.15 

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні        19.4     5.34   20.3     5.42     4.59 

    із них                                                     

        береза           8.8     2.17   10.2     2.53     2.18 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           7.5     2.17   10.1     2.89     2.41 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ      1656.9   628.34 2070.6   801.82   718.91 
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┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1461.3   581.11 1898.8   759.84   682.54 

   із них                                                      

        сосна         1457.9   579.68 1898.8   759.84   682.54 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні        9.9     3.20    4.9     1.74     1.50 

    із них                                                     

        дуб              7.8     2.63    4.9     1.74     1.50 

        граб             2.1     0.57                          

    м`яколистяні       185.7    44.03  166.9    40.24    34.87 

    із них                                                     

        береза         132.8    30.28  112.9    26.20    22.76 

        осика           18.2     4.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          34.7     9.07   40.6    10.50     8.90 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ        1.3     0.39                          

 в тому числі:                                                 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                      1658.2   628.73 2070.6   801.82   718.91 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1461.3   581.11 1898.8   759.84   682.54 

   із них                                                      

        сосна         1457.9   579.68 1898.8   759.84   682.54 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні       11.2     3.59    4.9     1.74     1.50 

    із них                                                     

        дуб              9.1     3.02    4.9     1.74     1.50 

        граб             2.1     0.57                          

    м`яколистяні       185.7    44.03  166.9    40.24    34.87 

    із них                                                     

        береза         132.8    30.28  112.9    26.20    22.76 

        осика           18.2     4.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          34.7     9.07   40.6    10.50     8.90 

                                                               

  Усього              2376.9   890.86 2650.5  1013.05   909.42 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            2159.6   837.57 2457.9   965.48   868.31 

   із них                                                      

        сосна         2156.2   836.14 2457.9   965.48   868.31 

        ялина            3.4     1.43  
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┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

    твердолистяні       12.2     3.92    5.4     1.91     1.65 

    із них                                                     

        дуб              9.9     3.31    5.4     1.91     1.65 

        граб             2.3     0.61                          

    м`яколистяні       205.1    49.37  187.2    45.66    39.46 

    із них                                                     

        береза         141.6    32.45  123.1    28.73    24.94 

        осика           21.3     5.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          42.2    11.24   50.7    13.39    11.31 

                                                               

     Із загальних даних по підприємству                        

  СУЦІЛЬНІ  РУБКИ     2365.6   886.67 2640.5  1011.88   908.37 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            2149.6   833.77 2447.9   964.31   867.26 

   із них                                                      

        сосна         2146.2   832.34 2447.9   964.31   867.26 

        ялина            3.4     1.43                          

    твердолистяні       10.9     3.53    5.4     1.91     1.65 

    із них                                                     

        дуб              8.6     2.92    5.4     1.91     1.65 

        граб             2.3     0.61                          

    м`яколистяні       205.1    49.37  187.2    45.66    39.46 

    із них                                                     

        береза         141.6    32.45  123.1    28.73    24.94 

        осика           21.3     5.68   13.4     3.54     3.21 

        вільха          42.2    11.24   50.7    13.39    11.31 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       11.3     4.19   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                        

______________________________________________________________ 
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5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів 

 
5.2.1. Рубки догляду за лісом 

 

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які 

потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами на час проведення 
таксації. 

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в 

табл.5.2.1.1. 
Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням щорічні 

обсяги рубок догляду без змін. 
Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 

приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в 

рубку. 
Неповне охоплення насаджень з повнотою 0,8 і вище пов’язане у віці освітлень з 

виділенням захисних реміз - 30,5 га, чисті насадження берези і вільхи - 27,0 га, 
насадження в мокрих типах лісорослинних умов - 13,9 га, де згідно п.20.1., 20.2 протокола 
І лісовпорядної наради рубки не призначались. У віці прочищення - 21,0 насадження в 

мокрих типах лісорослинних умов, 111,8 га - захисні ремізи. 
У віці проріджування - 84,0 га насадження в мокрих типах лісорослинних умов, 

291,0 га - захисні ремізи. 
У віці прохідних рубок - 48,0 га ділянки в природно-заповідному фонді, 23,7 га - 

насадження в мокрих типах лісорослинних умов. 

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним 
(табл.4.3.1.1) становив у % 

 

 за площею за запасом 
Освітлення 128 105 

Прочищення 217 198 
Проріджування 146 110 
Прохідні рубки 123 85 

 
5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом  

 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            4.5  0.07  0.02     4     5  0.9                      
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            3.7  0.30  0.07    19     5  0.7   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           15.4  1.61  0.24    16    10  1.5   0.02  0.02    0.01 

    Разом  23.6  1.98  0.33              3.1   0.03  0.02    0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            1.0  0.01                 3  0.3                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            2.3  0.05  0.01     4     5  0.5                      

    Разом   3.3  0.06  0.01              0.8                      

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.08  0.02     4        1.2                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            6.0  0.35  0.08    13        1.2   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           15.4  1.61  0.24    16        1.5   0.02  0.02    0.01 

    Разом  26.9  2.04  0.34              3.9   0.03  0.02    0.01 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.16  0.04     7     5  1.1                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           23.2  1.58  0.32    14     5  4.7   0.07               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          129.1 30.05  4.27    33    10 13.0   0.42  0.37    0.11 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           56.5  0.71  0.71                    0.07  0.05         

 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          118.7 52.13  4.41    37    10 11.9   0.44  0.38    0.21 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           80.5  1.25  1.25                    0.12  0.10         

    Разом 276.5 83.92  9.04             30.7   0.93  0.75    0.32 
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

          137.0  1.96  1.96                    0.19  0.15         

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.16  0.04     7        1.1                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           23.2  1.58  0.32    14        4.7   0.07               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          129.1 30.05  4.27    33       13.0   0.42  0.37    0.11 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           56.5  0.71  0.71                    0.07  0.05         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          118.7 52.13  4.41    37       11.9   0.44  0.38    0.21 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           80.5  1.25  1.25                    0.12  0.10         

    Разом 276.5 83.92  9.04             30.7   0.93  0.75    0.32 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          137.0  1.96  1.96                    0.19  0.15         

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          162.4  3.22  0.77     5     5 32.6   0.16               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          522.2 31.40  6.07    12     5        1.23  0.06         

                                        104.3                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          491.0 86.83 12.03    25    10 49.2   1.21  1.03    0.30 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           62.2  0.87  0.87                    0.10  0.07         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          795.4       25.52    32    10 79.5   2.55  2.25    1.22 

                318.79                                            
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

          684.9 12.16 12.16                    1.23  1.04         

    Разом       440.24                  265.6                     

          1971.0      44.39                    5.15  3.34    1.52 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

          747.1 13.03 13.03                    1.33  1.11         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            8.2  0.10  0.02     2     3  2.7   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           21.1  0.87  0.21    10     5  4.2   0.04               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.8  0.25  0.03    11    10  0.3                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            4.0  1.24  0.08    20    10  0.4   0.01  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            0.5  0.01  0.01                                       

    Разом  36.1  2.46  0.34              7.6   0.06  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            0.5  0.01  0.01                                       

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            9.2  0.22  0.04     4     5  1.8   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            6.6  0.53  0.10    15     5  1.3   0.02               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.3  0.21  0.03    13    10  0.3                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           21.5  4.73  0.50    23    10  2.2   0.05  0.04    0.01 

    Разом  39.6  5.69  0.67              5.6   0.08  0.04    0.01 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          179.8  3.54  0.83     5       37.1   0.18               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          549.9 32.80  6.38    12              1.29  0.06         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          496.1 87.29 12.09    24       49.8   1.21  1.03    0.30 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           62.2  0.87  0.87                    0.10  0.07         
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          820.9       26.10    32       82.1   2.61  2.30    1.23 

                324.76                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          685.4 12.17 12.17                    1.23  1.04         

    Разом       448.39                  278.8                     

          2046.7      45.40                    5.29  3.39    1.53 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          747.6 13.04 13.04                    1.33  1.11         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

            9.3                          3.1                      

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          228.9  5.20  1.24     5     5 45.9   0.25               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          794.5 49.53  9.46    12     5        1.89  0.09         

                                        158.9                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                374.92                  180.4                     

          1805.7      53.10    29    10        5.31  4.56    1.37 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          402.4  5.61  5.61                    0.57  0.48         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1516.05         32    10       12.61 11.09    6.11 

          3889.4      126.10            389.1                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                57.18 57.18                    5.72  4.86         

          3175.2               
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

    Разом      1945.70                        20.06 15.74    7.48 

          6718.5      189.90            774.3                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                62.81 62.81                    6.29  5.34         

          3579.3                                                  

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           13.0  0.09  0.04     3     3  4.3   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           96.4  2.89  0.61     6     5 19.2   0.12               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           22.2  2.45  0.31    14    10  2.3   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           26.0  8.89  0.68    26    10  2.6   0.07  0.06         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.0  0.29  0.29                    0.03  0.03         

    Разом 157.6 14.32  1.64             28.4   0.22  0.08         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.0  0.29  0.29                    0.03  0.03         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            6.6  0.19  0.06     9     5  1.3   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            8.1  0.56  0.13    16     5  1.6   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           17.7  1.97  0.25    14    10  1.9   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           85.8 20.10  2.20    26    10  8.5   0.21  0.19    0.05 

    Разом 118.2 22.82  2.64             13.3   0.27  0.21    0.05 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          248.5  5.48  1.34     5       51.5   0.27               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          899.0 52.98 10.20    11              2.04  0.09         

                                        179.7                     
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                379.34                  184.6                     

          1845.6      53.66    29              5.35  4.60    1.37 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          402.4  5.61  5.61                    0.57  0.48         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1545.04         32             12.89 11.34    6.16 

          4001.2      128.98            400.2                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                57.47 57.47                    5.75  4.89         

          3191.2                                                  

    Разом      1982.84                        20.55 16.03    7.53 

          6994.3      194.18            816.0                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                63.10 63.10                    6.32  5.37         

          3595.3                                                  

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           74.7                         24.9                      

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          401.3  8.65  2.07     5       80.5   0.41               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

                82.81 15.92    12              3.20  0.15         

          1343.6                        268.6                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                493.41                  244.1                     

          2441.2      69.64    29              6.96  5.98    1.79 
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          521.1  7.19  7.19                    0.74  0.60         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1886.97         32             15.60 13.72    7.54 

          4803.5      156.03            480.5                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                70.59 70.59                    7.07  6.00         

          3940.6                                                  

    Разом      2471.84                        26.17 19.85    9.33 

          8989.6      243.66           1073.7                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                77.80 77.80                    7.81  6.60         

          4463.4                                                  

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           22.2  0.20  0.06     3        7.3   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          119.8  3.81  0.83     7       23.9   0.16               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           25.0  2.70  0.34    14        2.6   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           30.0 10.13  0.76    25        3.0   0.08  0.07         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.5  0.30  0.30                    0.03  0.03         

    Разом 197.0 16.84  1.99             36.8   0.28  0.09         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.5  0.30  0.30                    0.03  0.03         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           15.8  0.41  0.10     6        3.1   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.7  1.09  0.23    16        2.9   0.05               
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┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           20.0  2.18  0.28    14        2.2   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          107.3 24.83  2.70    25       10.7   0.26  0.23    0.06 

    Разом 157.8 28.51  3.31             18.9   0.35  0.25    0.06 

                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          439.3  9.26  2.23     5       90.9   0.45               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

                87.71 16.98    11              3.41  0.15         

          1478.1                        295.4                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                498.29                  248.9                     

          2486.2      70.26    28              7.00  6.02    1.79 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          521.1  7.19  7.19                    0.74  0.60         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1921.93         32             15.94 14.02    7.60 

          4940.8      159.49            494.2                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                70.89 70.89                    7.10  6.03         

          3957.1                                                  

    Разом      2517.19                        26.80 20.19    9.39 

          9344.4      248.96           1129.4                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                78.10 78.10                    7.84  6.63         

          4479.9                                                  

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           84.0                         28.0                      

__________________________________________________________________________ 
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5.2.1.2. Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за  
             повнотами, га 
 

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

            НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ              

            ========================================              

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ОСВІТЛЕННЯ               0.6    30.7     4.5     1.0     36.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     9.6     4.5     1.0     15.1 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      14.8     2.2     3.8     20.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     5.4     2.2     1.7      9.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                      15.2    21.5     7.0     43.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     5.0    10.9     1.2     17.1 

ПРОХІДНІ РУБКИ       2.3    20.1   168.1    94.3    48.0    332.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             1.6    49.4     9.0             60.0 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ               4.7    30.9     5.5             41.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.3     0.3                      0.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ               8.2    33.3    15.2     8.8     65.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.8     3.8                      4.6 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       3.5     0.6    66.3    37.0    92.1    199.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     3.1     0.1    13.3     4.8     2.9     24.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ      13.1    78.8   417.4   162.7   118.7    790.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.7     8.2    25.3     5.1     4.9     48.2 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ       2.3    91.1   316.7   136.9    24.9    571.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     1.6    44.0    88.9    43.3     9.1    186.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ       3.7    30.9   342.6   464.8   125.7    967.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.8    18.8    40.6    70.9    29.2    162.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       3.7     4.1   485.1   241.1   324.8   1058.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     0.2     1.5    77.4    58.8    38.6    176.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ      52.7   221.7  1631.2   988.1   825.1   3718.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    10.9    53.8   152.1    98.4    53.7    368.9 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ      35.9   230.6   489.6   221.2    87.1   1064.4 
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┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    27.3   116.5   118.9   102.8    55.1    420.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ       5.4    65.5   700.5   654.2   326.2   1751.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.1    21.8   227.0   273.6   125.2    651.7 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       5.4    52.3  1392.0   651.9  1485.8   3587.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.1    28.0   300.5   176.1   196.1    702.8 

ПРОХІДНІ РУБКИ      85.5   352.2  3591.5  2641.8  4020.7  10691.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    29.5   111.6   641.3   485.4   310.9   1578.7 

             РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ                 

    ОСВІТЛЕННЯ      38.2   327.0   867.9   368.1   113.0   1714.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    28.9   160.8   217.7   150.6    65.2    623.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ       9.1   104.6  1091.2  1136.4   464.5   2805.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     6.9    41.4   276.8   346.7   156.1    827.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      12.6    57.0  1958.6   951.5  1909.7   4889.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     5.4    29.6   396.2   250.6   238.8    920.6 

ПРОХІДНІ РУБКИ     153.6   672.8  5808.2  3886.9  5012.5  15534.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    45.1   175.2   868.1   597.9   369.5   2055.8 

         РАЗОМ     213.5  1161.4  9725.9  6342.9  7499.7  24943.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    86.3   407.0  1758.8  1345.8   829.6   4427.5 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             84.0 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ОСВІТЛЕННЯ                               4.5     1.0      5.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             4.5     1.0      5.5 

    ПРОЧИЩЕННЯ                               2.2     3.8      6.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             2.2     1.7      3.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               8.4     7.0     15.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             3.8     1.2      5.0 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ                               5.5              5.5 

    ПРОЧИЩЕННЯ                              14.4     8.8     23.2 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              37.0    92.1    129.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             4.8     2.9      7.7 
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┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     118.7    118.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     4.9      4.9 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ                      27.8   129.3    22.7    179.8 

                                                                  

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    27.8    38.4     8.4     74.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       2.0   426.3   121.6    549.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     2.0    55.4    25.9     83.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             212.8   283.3    496.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            49.2    22.1     71.3 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     820.9    820.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    52.0     52.0 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ                       1.8   184.2    62.5    248.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     1.8    93.8    40.7    136.3 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       8.0   581.0   310.0    899.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     6.4   224.1   114.7    345.2 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             510.4  1335.2   1845.6 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           129.8   168.7    298.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    4001.2   4001.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                   308.3    308.3 

                        РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                           

    ОСВІТЛЕННЯ                      29.6   323.5    86.2    439.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    29.6   136.7    50.1    216.4 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      10.0  1023.9   444.2   1478.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     8.4   281.7   142.3    432.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             768.6  1717.6   2486.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           187.6   194.9    382.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    4940.8   4940.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                   365.2    365.2 

         РАЗОМ                      39.6  2116.0  7188.8   9344.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    38.0   606.0   752.5   1396.5 
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┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             84.0 

__________________________________________________________________________ 

 
Запроектована інтенсивність рубок догляду у порівнянні з фактичним в середньому 

за ревізійний період нижче по освітленнях і прочищеннях на 1 м3/га, проріджування на 11 
м3/га, по прохідних рубках на 21 м3/га, що пояснюється проведенням рубок догляду 
лісгоспом в першу чергу в більш високоповнотних і старших за віком насадженнях. 

Вихід ліквідної деревини запроектований на рівнині досягнутого лісгоспом, за 
винятком проріджувань, де він менше на 4%, що пов’язано з неточним обліком загального 

запасу по цьому виду рубок і значною наявністю сухостійного лісу. 
Запроектований вихід ділової деревини по проріджуваннях на рівні досягнутого, а 

по прохідних рубках на 7% нижче досягнутого в зв’язку із значною в вирубаємій кубомасі 

сухостійних дерев (31%). 
Рекомендовані методи проведення рубок догляду за лісом - активний по всій 

площі.  
Спосіб рубки рекомендується комбінований на селекційній основі з вирубкою 

дерев верхнього і нижнього ярусів з врахуванням господарських і біологічних ознак 

деревних порід. В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 276,5 га. 
Головною особливістю проведення ландшафтних рубок є не вирубання під час 

рубок окремих дерев всіх порід і класів росту, що ростуть на галявинах та у вікнах, які 
створюють декоративність, складають живописні ландшафти . 

Інтенсивність ландшафтних рубок догляду залежить від складу, зімкнутості намету 

та типу формування ландшафту. 
Основними цілями проведення ландшафтних рубок є: 

 поліпшення декоративних якостей деревостану - існуючий тип ландшафту не 
змінюється, вирубуються тільки дерева. що заважають живописності пейзажу, 

заважають розвитку та росту інших дерев, затіняють при всіх групах віку;  

 поліпшення породного складу насаджень - шляхом рубки частини супутніх 

порід, небажаних для кращої архітектурної форми ландшафту, для посилення 
ролі головної породи;  

 поліпшення просторового розміщення дерев - шляхом створення 

нерівномірності в розміщенні дерев, більшої їх розгалуженості, збагачення 
території полянами і вікнами. В залежності від віку деревостанів, де 

проводяться черговий прийом формування, ландшафтні рубки розділяються на 
освітлення, прочищення, проріджування та прохідні рубки. 

В молодняках до 20 років догляд проводиться активний на всій площі і 

визначається який тип ландшафту може бути найвірогідніший. 
В деревостанах старших 20 років проектується проводити формування ландшафту 

комбінованим методом рубок, який поєднує принципи низового та верхового догляду.  
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5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності  

 

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 165,65тис.м3 сухостійного і 

пошкодженого лісу на площі 9357 га. Захаращеність виявлена на площі 1381,5 га із 
загальним запасом 12,26 тис.м3, в тому числі ліквід - 1,36 тис.м3 

Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності є природний відпад і 
наслідки сніголому 2012-2013 років. 

Виявлений при лісовпорядкуванні сухостій запроектовано до виборки при 

проведенні санітарних рубок - 65,41 тис.м3, при рубках догляду - 78,10 тис.м3, при рубках 
головного користування - 22,14 тис.м3. 

Із загальної площі суцільних санітарних рубок в насадженнях запроектовано 80,3 га 
(стовбурний запас 24,41 тис.м3, ліквідний запас 22,18 тис.м3, ділової деревини 11,24 
тис.м3), в загиблих насадженнях 17,4 га (стовбурний запас 3,67 тис.м3, ліквідний запас 

3,34 тис.м3, ділової деревини 0,30 тис.м3). Для покращання санітарного стану лісового 
фонду лісовпорядкуванням запроектовано проведення суцільних і вибіркових санітарних 

рубок (табл.5.2.2.1.). Термін проведення запроектованих обсягів  суцільних санітарних 
рубок встановлено 2 роки, вибіркових санітарних рубок - 3 роки.  

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються 

виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів. 
Друга лісовпорядна нарада прийняла запроектовані лісовпорядкуванням обсяги 

санітарних рубок без змін. 
Очищення від захаращеності запроектовано на площі 85,8 га із загальним запасом 

1,24 тис.м3, ліквіду 0,46 тис.м3. Другою лісовпорядною нарадою прийнятий щорічний 

обсяг робіт 85,8 га із запасом 1,24 тис.м3, ліквіду 0,46 тис.м3. Решта ліквідної захищеності 
(0,90 тис.м3) буде вибрано при проведенні санітарних рубок. 

На площі 4,4 га загиблих насаджень суцільні санітарні рубки не проектувались, а 

очищення від захаращеності. 
В процесі проведення суцільних санітарних рубок буде зрубано 55,4 га лісових 

культур. 
 
 

5.2.2.1. Санітарні рубки 
 

Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 

вико-
нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-
ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 

Пло-
ща,га 

Запас, що вирубу-

ється, тис.куб.м 

загаль-

ний, 
тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-
ний 

лік-

від-
ний 

діло-

вої 
дере-
вини 

росту-
чої де-

ревини 

сухо-

стою 

Суцільні санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

в т.ч. за групами 

порід 

         

хвойні 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

в т.ч. за групами 
порід 
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Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 
вико-

нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-
ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 

Пло-
ща,га 

Запас, що вирубу-

ється, тис.куб.м 

загаль-

ний, 
тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-
ний 

лік-

від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої де-

ревини 

сухо-
стою 

хвойні 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

Захисні ліси 

Разом 45,8 13,74 10,82 2,92 2 22,9 6,87 6,24 2,81 

в т.ч. за групами 

порід 

         

хвойні 36,6 11,07 8,35 2,72 2 18,1 5,53 5,03 2,33 

твердолистяні 0,3 0,14 - 0,14 2 0,2 0,07 0,06 0,02 

м’яколистяні 9,2 2,53 2,47 0,06 2 4,6 1,27 1,15 0,46 

Експлуатаційні ліси 

Разом 48,6 13,55 8,99 4,56 2 24,3 6,78 6,17 2,79 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 44,3 12,25 7,73 4,52 2 22,1 6,13 5,58 2,57 

твердолистяні 0,4 0,10 0,10 - 2 0,2 0,05 0,04 0,02 

м’яколистяні 3,9 1,20 1,16 0,04 2 2,0 0,60 0,55 0,20 

Усього 97,7 28,08 20,51 7,57 2 48,8 14,04 12,76 5,77 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 83,9 24,11 16,78 7,33 2 41,8 12,05 10,96 5,07 

твердолистяні 0,7 0,24 0,10 0,14 2 0,4 0,12 0,10 0,04 

м’яколистяні 13,1 3,73 3,63 0,10 2 6,6 1,87 1,70 0,66 

Вибіркові санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 140,9 42,25 0,68 2,01 3 47,0 0,89 0,78 0,03 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 136,4 41,30 0,58 2,01 3 45,5 0,86 0,75 0,02 

м’яколистяні 4,5 0,95 0,10 - 3 1,5 0,03 0,03 0,01 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 130,9 50,93 0,52 1,64 3 43,7 0,72 0,63 0,02 

в т.ч. за групами 

порід 

         

хвойні 130,4 50,80 0,52 1,63 3 43,5 0,72 0,63 0,02 

твердолистяні 0,5 0,13  0,01 3 0,2    

Захисні ліси 

Разом 881,7 347,89 4,71 12,59 3 293,8 5,77 5,08 0,15 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 847,3 337,57 4,48 12,14 3 282,4 5,54 4,88 0,13 

твердолистяні 30,4 9,23 0,13 0,44 3 10,1 0,19 0,17 0,01 

м’яколистяні 4,0 1,09 0,10 0,01 3 1,3 0,04 0,03 0,01 

Експлуатаційні ліси 
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Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 
вико-

нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-
ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 

Пло-
ща,га 

Запас, що вирубу-

ється, тис.куб.м 

загаль-

ний, 
тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-
ний 

лік-

від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої де-

ревини 

сухо-
стою 

Разом 2522,7 967,66 9,29 41,60 3 840,9 16,96 14,92 0,28 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 2447,7 943,96 8,58 40,81 3 815,9 16,46 14,48 0,26 

твердолистяні 71,5 23,10 0,70 0,71 3 23,8 0,47 0,41 0,02 

м’яколистяні 3,5 0,60 0,01 0,08 3 1,2 0,03 0,03 - 

Усього 3676,2 1408,73 15,20 57,84 3 1225,4 24,34 21,41 0,48 

в т.ч. за групами 
порід 

         

хвойні 3561,8 1373,63 14,16 56,59 3 1187,3 23,58 20,74 0,43 

твердолистяні 102,4 32,46 0,83 1,16 3 34,1 0,66 0,58 0,03 

м’яколистяні 12,0 2,64 0,21 0,09 3 4,0 0,10 0,09 0,02 

 

 

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних  

          і похідних деревостанів 

 
Рубки пов’язані з реконструкцією насаджень не проектуються. 

Виявлений фонд реконструкції, його характеристика, способи реконструкції на 
ревізійний період наведені в підрозділі 5.6 „Реконструкція насаджень”. 

 
 

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 

 

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.  

Лісовпорядкуванням виявлено 7,82 тис.м3 поодиноких дерев на площі 430,1 га. 
Рубка поодиноких дерев не проектувалася згідно п.20.6. Протоколу першої 

лісовпорядної наради. 
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5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис.м3) 
 

Групи порід 

Запроектовано 
лісовпорядкуванням   

Тер-
мін 

вико-
нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 

га  

до 

рубки 

запас 
стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-
бур-

ний 

лік-
від-

ний 

діло-
вої 

дере-

вини 

сиро-
росту-

чої 
дере-

вини 

сухо-
стою 

1. Рубка рідколісся  

Захисні ліси 

Разом 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

Хвойні 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

Усього 1,4 0,08 0,08  1 1,4 0,08 0,08 0,04 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

2.  Розрубування квартальних просік  

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

Усього 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

Хвойні 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

3. Розчищення квартальних просік 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,1 0,01 0,01  1 0,1 0,01 - - 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

М’яколистяні 0,1 0,01 0,01  1 0,1 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 0,9 0,04 0,04  1 0,9 0,04 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04  1 0,9 0,04 - - 
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Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-

мін 
вико-
нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 
га  

до 
рубки 

запас 
стовбурний,  

 

площа 

запас, що 
вирубується,  

стов-
бур-

ний 

лік-
від-

ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

сиро-

росту-
чої 

дере-

вини 

сухо-
стою 

Експлуатаційні ліси 

Разом 8,2 0,20 0,20  1 8,2 0,20 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 8,2 0,20 0,20  1 8,2 0,20 - - 

Усього 9,2 0,25 0,25  1 9,2 0,25 - - 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

М’яколистяні 9,2 0,25 0,25  1 9,2 0,25 - - 

Усього по лісгоспу 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,1 0,01 0,01 - 1 0,1 0,01 - - 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

М’яколистяні 0,1 0,01 0,01 - 1 0,1 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 1,8 0,08 0,08 - 1 1,8 0,08 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 1,8 0,08 0,08 - 1 1,8 0,08 0,04 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 8,9 0,30 0,30  1 8,9 0,30 0,10 0,05 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

Хвойні 0,7 0,10 0,10 - 1 0,7 0,10 0,10 0,05 

М’яколистяні 8,2 0,20 0,20 - 1 8,2 0,20 - - 

Усього 10,8 0,39 0,39 - 1 10,8 0,39 0,14 0,07 

в т.ч. за групами 
порід: 

         

Хвойні 0,7 0,10 0,10 - 1 0,7 0,10 0,10 0,05 

М’яколистяні 10,1 0,29 0,29 - 1 10,1 0,29 0,04 0,02 

 

Лісовпорядкуванням не виявлено стиглих і перестійних деревостанів виключених 
із розрахунку головного користування лісом, що втрачають захисні, водоохоронні та інші 
корисні властивості, і тому лісовідновні рубки не проектуються. 
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5.3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

 
Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства, не проектуються. 

 
 

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок 

 
Річний обсяг лісокористування з усіх видів рубок наведено в таблиці 5.4.1. 

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом складає 93,2 % від 
визначеного минулим лісовпорядкуванням і 83 % від середньої заготівлі за два останні 

роки (табл.5.4.2.). Середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 87 %. 
Зменшиться на 2,5 % питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший 
обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на рубки головного користування 

(59,9 %). Досить значне зменшення (17,8 %) запроектованого щорічного обсягу 
лісокористування в порівнянні з фактичною заготівлею за 2 останні роки пов’язані з 

розробкою сніголамів (особливо в 2013 році) і зменшенням розрахункової лісосіки. 
Зменшення розрахункової лісосіки пов’язане із зменшенням середнього запасу на 1 га 
стиглих і перестійних насаджень на 10 м3 (2,8 %) в результаті сніголомів 2012-2013 років і 

виділенням соціально значимих для місцевих громад ділянок лісу та осередків 
біологічного різноманіття на площі 1477,3 га.    

Причини змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також 
співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок є природний 
ріст і фактичний стан насаджень, зменшення площі лісгоспу.  

Щорічні запроектовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 7. 
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5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок  

          (чисельник - площа, га; знаменник - запас ліквідної деревини, тис.м3) 
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табл. 5.4.1. 

Види рубок 

Ліси природоохоронного, 
наукового, історико-культур-

ного призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
ян

е 

м
’я

к
о

-

л
и

ст
ян

е 

р
аз

о
м

 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
ян

е 

м
’я

к
о

-
л
и

ст
ян

е 

р
аз

о
м

 

І. Рубки головного 

    користування 
        

2. Рубки формування і  
    оздоровлення лісів: 

        

2.1. Рубки догляду 3,1 

0,02 

0,8 

- 
 

3,9 

0,02 

30,7 

0,90 
  

30,7 

0,90 

2.2. Суцільні санітарні 
       рубки 

1,2 
0,26 

  
1,2 
0,26 

0,4 
0,09 

  
0,4 
0,09 

2.3. Вибіркові санітарні 

       рубки 

45,5 

0,75 
 

1,5 

0,03 

47,0 

0,78 

43,5 

0,63 

0,2 

- 
 

43,7 

0,63 

2.4. Інші рубки з формуван- 
       ня і оздоровлення лісів  

      
0,1 
- 

0,1 
- 

Разом з усіх видів рубок: 49,8 

1,03 

0,8 

- 

1,5 

0,03 

52,1 

1,06 

74,6 

1,62 

0,2 

- 

0,1 

- 

74,9 

1,62 
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Захисні ліси 

 
Експлуатаційні ліси Разом 

х
в
о
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е 
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о
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55,7 

18,52 
 

2,0 

0,45 

57,7 

18,97 

192,1 

68,70 
 

16,9 

3,48 

209,0 

72,18 

247,8 

87,22 
 

18,9 

3,93 

266,7 

91,15 

 
 

           

265,6 

4,45 

7,6 

0,01 

5,6 

0,04 

278,8 

4,50 

774,3 

21,08 

28,4 

0,11 

13,3 

0,21 

816,0 

21,40 

1073,7 

26,45 

36,8 

0,12 

18,9 

0,25 

1129,4 

26,82 

18,1 
5,03 

0,2 
0,06 

4,6 
1,15 

22,9 
6,24 

22,1 
5,58 

0,2 
0,04 

2,0 
0,55 

24,3 
6,17 

41,8 
10,96 

0,4 
0,10 

6,6 
1,70 

48,8 
12,76 

282,4 

4,88 

10,1 

0,17 

1,3 

0,03 

293,8 

5,08 

815,9 

14,48 

23,8 

0,41 

1,2 

0,03 

840,9 

14,92 

1187,3 

20,74 

34,1 

0,58 

4,0 

0,09 

1225,4 

21,41 

  
1,8 
0,04 

1,8 
0,04 

0,7 
0,10 

 
8,2 
- 

8,9 
0,10 

0,7 
0,10 

 
10,1 
0,04 

10,8 
0,14 

621,8 

32,88 

17,9 

0,24 

15,3 

1,71 

655,0 

34,83 

1805,1 

109,94 

52,4 

0,56 

41,6 

4,27 

1899,1 

114,77 

2551,3 

145,47 

71,3 

0,80 

58,5 

6,01 

2681,1 

152,28 

 
Крім того, очищення від захаращеності запроектовано на площі 85,8 га із загальним 

запасом 1,24 тис.м3 (ліквід 0,46 тис.м3), в тому числі в захисних лісах на площі 11,7 із 

загальним запасом 0,17 тис.м3 (ліквід 0,07 тис.м3), в експлуатаційних лісах на площі 74,1 
га із загальним запасом 1,07 тис.м3 (ліквід 0,39 тис.м3). 
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5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу  
          лісокористування (чисельник – стовбурний запас, знаменник – ліквідний  
          запас, тис.м3)  

 

Показники 

Рубки 

голов-
ного 

корис-
тування 

Рубки формування і 
оздоровлення лісів 

Рубки 
пов’язані з 

проведенням 
інших заходів,  
не пов'язаних  

з веденням  
лісового  

господарства 

Разом 

разом 

в тому числі: 

рубки 

догляду 

санітарні 

рубки 

1. Запроектований 
лісовпорядкуванням 

обсяг лісокористування 

101,45 

91,15 

73,41 

61,13 

34,64 

26,82 

38,38 

34,17 
 

174,86 

152,28 

2. Обсяг лісокористу- 
вання, прийнятий 

2-ою лісовпорядною 
нарадою 

101,45 

91,15 

73,41 

61,13 

34,64 

26,82 

38,38 

34,17 
 

174,86 

152,28 

3. Обсяг лісокористу- 

вання, запроектова- 
ний попереднім 
лісовпорядкуванням 

139,3 
125,2 

47,43 
38,24 

17,07 
13,26 

28,47 
24,10 

 
186,73 
163,44 

4. Фактична заготівля 

за 2012 рік 

117,14 

106,01 

80,29 

68,09 

38,68 

31,00 

35,47 

31,67 
 

197,43 

174,10 

за 2013 рік 116,18 
104,56 

104,29 
88,37 

21,11 
15,27 

81,35 
71,50 

 
220,47 
192,93 

5. Загальна середня 

зміна запасу 
     165,18 

6. Щорічна заготівля 
деревини з 1 га лісо- 

вих ділянок в м3: 

      

а) фактична 3,03 2,25 0,67 1,49  5,28 

б) запроектована 2,63 1,76 0,77 0,98  4,39 

7. Питома вага видів 
рубок у відсотках 

      

а) фактична 57,4 42,6 12,6 29,1  100 

б) запроектована 59,9 40,1 17,6 22,4  100 

 

 

5.5. Відтворення лісів 

 

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом 
лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, 

згарища, загиблі насадження), на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом 
лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (галявини, пустирі). 

 Запроектовані  щорічні  обсяги  відтворення  лісів по лісництвах наведені в 
додатку 7. 
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5.5.1. Лісовідновлення 

 

Всі площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного 

періоду (2838,0 га) потребують лісовідновлення.  
З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне 

поновлення можливе на площі 250,2 га. На всій іншій площі (2587,8 га) створення 
високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом 
(2400,3 га), або шляхом сприяння природному поновленню (187,5 га). Проектуючи різні 

способи лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність 
ходу природного поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок. 

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в 
таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2., 5.5.2.1. 

Термін відновлювального періоду для ділянок, призначених для природного 

поновлення, прийнятий в середньому 6 років. 
Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному 

поновленню, прийнятий 6 років. Сприяння природному поновленню передбачається 
проводити шляхом нарізки борозд плугом ПКЛ-70, підсіва насіння в необхідних випадках. 

Терміни змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю 

лісові ділянки, в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийняті в середньому 
6 років. 

 
5.5.1.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд  
             лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення 

             (площа, га)  
  

Показники 

Лісові ділянки не вкриті лісовою 

рослинністю 

Зруби ревізійного  

періоду 

Разом 
рідко-
лісся 

згарища, 
загиблі на-

садження 

зру- 
би 

разом 

голов-
ного 

корис-

тування 

інших 
суціль-

них 

рубок 

1. Усього лісових  

    ділянок 
1,4 21,8 357,0 380,2 2377,5 80,3 2838,0 

в тому числі:        

1.1. Лісові ділянки, на 
яких  забезпечується   

природне поновлення 
лісу 

1,4 14,7 64,7 80,8 156,6 12,8 250,2 

із них:        

– хвойними породами 0,5 14,3 48,2 63,0 116,5 5,5 185,0 

– твердолистяними 

   породами 
  3,8 3,8 2,1 4,9 10,8 

1.2. Може бути забезпе- 
чено лісовідновлення 
шляхом сприяння при-

родному поновленню 

  21,0 21,0 166,5  187,5 

1.3. Може бути забез-
печено лісовіднов- 

лення тільки штучним 
шляхом – усього 

 7,1 271,3 278,4 2054,4 67,5 2400,3 
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Примітка: для зрубів ревізійного періоду береться площа дев’ятирічної розрахункової  
                  лісосіки. 
 

 
5.5.1.2. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою  

             рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду  
              

Породи, 
запроектовані для 

відновлення 

Категорії лісових ділянок 

Разом 
не вкриті лісовою рослин-

ністю (рідколісся, зруби, 
згарища, загиблі нас.) 

лісосіки ревізійного періоду 

головного 

користування 
інших рубок 

1. Лісові культури 

Сосна звичайна 269,2 2010,3 61,6 2341,1 

Дуб звичайний 9,2 44,1 5,9 59,2 

Разом: 278,4 2054,4 67,5 2400,3 

2. Сприяння природному поновленню 

Сосна звичайна 21,0 166,5  187,5 

Разом: 21,0 166,5  187,5 

3. Природне поновлення 

Сосна звичайна 63,0 116,5 5,5 185,0 

Дуб звичайний 3,8 2,1 4,9 10,8 

Береза повисла  14,5  14,5 

Вільха чорна 14,0 23,5 2,4 39,9 

Разом: 80,8 156,6 12,8 250,2 

Усього по лісгоспу: 

Сосна звичайна 353,2 2293,3 62,1 2713,6 

Дуб звичайний 13,0 46,2 10,8 70,0 

Береза повисла  14,5  14,5 

Вільха чорна 14,0 23,5 2,4 39,9 

Разом 380,2 2377,5 80,3 2838,0 

 

 

5.5.2. Лісорозведення 

 

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 48,5 га не вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок (галявини пустирі), з них створення лісових культур 

запроектовано на площі 8,6 га (табл.5.5.2.1.). Технологічні схеми створення лісових 
культур на фонді лісорозведення наведені в додатках до таксаційних описів. 

Термін заліснення встановлюється 1 рік.  

 
 

5.5.2.1. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га 
 

Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 
лісорозведення 

галявини, пустирі 

1. Виявлений фонд (запроектовано  
    лісовпорядкуванням) 

48,5 48,5 

2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 48,5 48,5 
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Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 

лісорозведення 

галявини, пустирі 

з прийнятих 2-ою л/в нарадою  
в тому числі за породами: 

  

1. Лісові культури 

Сосна звичайна 8,6 8,6 

Разом: 8,6 8,6 

2. Сприяння природному поновленню 

Сосна звичайна 17,2 17,2 

Разом: 17,2 17,2 

3. Природне поновлення 

Сосна звичайна 10,0 10,0 

Дуб звичайний 1,1 1,1 

Вільха чорна 11,6 11,6 

Разом: 22,7 22,7 

Усього: 

Сосна звичайна 35,8 35,8 

Дуб звичайний 1,1 1,1 

Вільха чорна 11,6 11,6 

Разом 48,5 48,5 

 
 
5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів 

 
Створення лісових культур шляхом лісовідновлення і лісорозведення  

рекомендується згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. 
З врахуванням природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в 
технологічній схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема 

змішування порід тощо. Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за 
лісорослинними зонами», ухвалених секцією організації управління лісовим 

господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 
березня 2010 року). Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за 
технологічними схемами наведений в таблиці 5.5.3.1.  

 
 

5.5.3.1. Розподіл запроектованих загальних обсягів лісових культур за  
             технологічними схемами (площа, га) 
 

Номер 

технологічної 
схеми 

Не вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки 

Лісосіки 

ревізійного 
періоду 

Нелісові  
землі 

Разом 

4  1,4  1,4 

19 4,4 43,8  48,2 

43 6,4   6,4 

47 23,9 5,0  28,9 

53 106,3 1145,1  1251,4 

58  0,8  0,8 

69 21,5 94,5  116,0 
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Номер 

технологічної 
схеми 

Не вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

Лісосіки 

ревізійного 
періоду 

Нелісові  

землі 
Разом 

87 83,9 680,8  764,7 

101 13,5   13,5 

113 9,2 50,0  59,2 

125 17,9 100,5  118,4 

Разом 287,0 2121,9  2408,9 

 
На площі 8,6 га запроектовано створення лісових культур в рекреаційних лісах. Під 

час створення рекомендується враховувати такі особливості: попереднє планування 
пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів руху населення; 
створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і чагарників 

декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов відпочинку; 
залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної цінності 

насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням великомірних 
саджанців.  

Догляд за лісовими культурами проектується однократний в перший рік 

ревізійного періоду, як фактично його проводив лісгосп на протязі ревізійного періоду. 
В умовах лісгоспу проведення однократного агротехнічного догляду, як показала 

практика, достатньо, що підтверджується якістю і станом лісових культур ревізійного 
періоду. 

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, 

що проектуються, з врахуванням обсягів лісорозведення в ревізійному періоді, при 
переведенні на однократний, становитиме 2400 га або в середньому щорічно 240 га. 

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано 

доповнення на загальній площі 487,5 га або 97,8 га при переведенні на суцільні культури. 
Увесь обсяг доповнень проектується виконати в перші два роки. 

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, 
повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило, весною наступного року після 
садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, 

становитиме орієнтовно 200 га або 35 га при переведенні на суцільні культури. 
Доповнення культур передбачається проводити весною на наступний рік після посадки, а 

при сприятливих погодних умовах і восени в рік посадки.  
При умові виконання запроектованих заходів з відтворення лісів на кінець 

ревізійного періоду в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

(біогалявини) залишиться 88,9 га і 263,0 га зрубів останнього року ревізійного періоду, 
заходи з відтворення лісів на яких будуть проводитись в наступному ревізійному періоді.  

Обсяги переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки будуть становити 
в середньому 269,4 га щорічно. 

 

5.6. Реконструкція насаджень 

 

До фонду реконструкції відносяться низькоповнотні молодняки природного і 
штучного походження з повнотою 0,4, малоцінні молодняки з повнотою 0,5 і вище, що не 
відповідають типам лісу, які вони займають, і цільовому призначенню, а також 

незадовільні лісові культури, які підлягають лісокультурному виправленню. 
Виявлений лісовпорядкуванням фонд реконструкції становить 156,0 га. Із них: 

насадження площею до 1 га - 36,0 га, що виконують рекреаційні та інші спеціальні цільові 
функції - 9,6 га, ділянки в сирих і мокрих типах лісорослинних умов - 34,8 га, інші ділянки 
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- 75,6 га, де запроектовані такі заходи: освітлення - 0,9 га, прочищення - 18,4 га, суцільна 
санітарна рубка - 0,4 га, природне поновлення - 0,4 га.  

На решті площі (55,5 га) інших ділянок реконструкція насаджень не проектувалась 

по причині її недоцільності. 
 

 
5.7. Гідролісомеліорація 

 

На території лісгоспу є 2246,0 га надмірно зволожених і заболочених лісових 
ділянок (табл. 5.7.1.). Це лісові ділянки в типах лісу В4ДС, В5БС, С4ГДС, С4ГД, С4Влч, 

С5БС, С5Влч.   
Зважаючи на неоднозначне ставлення науки, суспільства до осушення надмірно 

зволожених земель, можливого порушення рівноваги екосистем, коли негативні наслідки 

можуть переважити позитивні сторони, осушувальні роботи на території лісгоспу не 
проектуються. В лісгоспі є 5,3 км меліоканав, які знаходяться в суміжних кварталах з 

іншими користувачами.  
Виходячи із стану гідролісомеліоративної мережі, з метою відновлення її 

повноцінного функціонування, лісовпорядкування рекомендує провести капітальний 

ремонт і реконструкцію мережі на площі 1,7 га, протяжністю 3,1 км.  
 

 
5.7.1. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га) 
 

Усього 

В тому числі: 

лісові ділянки нелісові ділянки 

вкриті лісовою 
рослинністю 

не вкриті лісовою рослинністю 
сіножаті болота 

зруби інші землі 

2246,0 1437,6 20,4 29,6 - 758,4 

 
 

5.8. Насінництво і лісові розсадники 

 

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі наведено 
в таблиці 5.8.1. 

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна 

потреба в садивному матеріалі, яка становить 2522 тис. штук сіянців. Вона прийнята для 
розрахунку посівного відділення розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної 

потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 
2-ою лісовпорядною нарадою. 

Згідно розрахунків, наведених в таблицях 5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа 

посівного відділення розсадника повинна бути 3,9 га. Службова площа (дороги, 
водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної 

площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 4,9 га. Розрахунок корисної площі 
для посівного відділення розсадника проведений на основі норм виходу стандартних 
сіянців, установлених для даної лісорослинної зони. 

На рік лісовпорядкування загальна площа існуючих розсадників в лісгоспі складала 
7,7 га, а площа контрольованого середовища для вирощування садивного матеріала 

(короба) склала 2,0 га (корисна 0,65 га). Цієї площі достатньо для вирощування необхідної 
кількості садивного матеріалу. Надлишок площі розсадників можна використовувати для 
вирощування новорічних ялинок. 
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5.8.1. Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів,  
          потреба в садивному матеріалі 
 

Показники 

Лісові культури 
Доповнення  

лісових культур 

Інші 
пот-
реби 

Разом 
на фонді рекон-

струкція 

насад-
жень 

 

на  
землях 

інших 
корис-

тувачів 

на  

землях 
лісгоспу 

на землях 

інших 
корис-
тувачів 

лісо-
віднов-
лення 

лісо- 

розве- 
ден 

ня 

1. Обсяги робіт, га 240,0 0,9   248,8   489,7 

2. Потреба в садив- 

ному матеріалі, 
тис. штук 

        

Усього: 1856,4 4,2   240,2  421,2 2522,0 

в т.ч. по породах:         

Сосна звичайна 1732,0 3,6   220,0  391,4 2347,0 

Дуб звичайний 102,5 0,2   15,0  23,3 141,0 

Дуб червоний  0,4   0,2  0,4 1,0 

Береза 21,9    5,0  6,1 33,0 

 

 
5.8.2. Розрахунок корисної площі посівного відділення  

          розсадника та потреба в насінні 
 

Породи, які будуть 
вирощуватись в 

посівному відділенні 
розсадника 

Потре-

ба  в 
сіян-

цях, 
тис.шт 

А 

Норма 
виходу 
з 1 га, 

тис.шт 
Б 

Щорічна 

площа 
посівів, 

га 

       А 
П = ---- 

      Б 

Вік 

садив-
ного 

мате-
ріалу, 
років 

Кіль-

кість 
полів 

сіво-
змін, 

В 

Загальна 
корисна 

площа 
посівного 

відділен-
ня  роз-

садника, га 

П х В 

Норма 
висіву 
на 1 га, 

кг 
Н 

Пот-

реба 
насін-

ня 

щоріч-
но, кг 

П х Н 

Сосна звичайна 2347 1600 1,47 1 2 2,94 38 56 

Дуб звичайний 141 550 0,26 2 3 0,78 3500 910 

Дуб червоний  1 550 0,01 2 3 0,03 3200 32 

Береза повисла 33 600 0,05 2 3 0,15 60 3 

Разом: 2522  1,79   3,90  1001 

Крім того, потреба в насінні для підсіву при сприянні природному поновленню 

Сосна звичайна        2 

Загальна потреба в 
насінні 

       1003 

 

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 1003 кг. З наявних постійних 
насінних ділянок і плантацій (табл. 4.6.7.) можна заготовити 2232 кг насіння, в тому числі: 
сосни 18 кг, дуба звичайного - 2014 кг, дуба червоного - 200 кг. 
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За нестачі насіння сосни звичайної, його необхідно збирати у кращих в 
селекційному відношенні насадженнях І-Іб класів бонітету при проведенні рубок 
головного користування. 

Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.  
Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в існуючих і 

тих, що створюватимуться, ПЛНД і ЛНП намічені необхідні заходи (табл. 5.8.5).  
 
 

5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій  
 

Породи 

Щорічна 
потреба  

в насінні, 

кг 
А 

Середня 
урожай- 
ність з 

1 га, кг 
Б 

Середня 

періо-
дичність 
плодоно-

шення, 
років 

В 

Необхідна 

площа, 
га 

А х В 

Б 

В наявнос-
ті планта-

цій, ПЛНД, 
га 

Проекту-
ється 

створити, 
га 

1. Постійні лісонасінні ділянки 

Дуб звичайний 910 1000 6-9 6,4 14,1  

Дуб червоний  32 750 3 0,1 0,8  

Разом 942   6,5 14,9  

2.Лісонасінні плантації І покоління 

Сосна звичайна 58 3 3-5 77,3 24,0  

 

 
5.8.5. Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази  

 

Найменування заходів 
Одиниця 

вимірювання 
Обсяг  
робіт 

Термін 
 виконання 

І. На постійних лісонасінних ділянках 

Прохідна рубка га 0,8 в перші 2 роки 

Вибірково-санітарна рубка га 10,0 -/- 

Внесення добрив га 16,0 раз в 5 років 

2. На лісонасінних плантаціях 

Внесення добрив га 24,0 раз в 5 років 

Догляд за селекційним об’єктом  га 5,0 рев. період  

 
 

5.8.6. Селекційна оцінка насаджень (площа, га) 
 

Панівні породи 
Насадження 

Разом 
плюсові нормальні мінусові 

1. Пристигаючі  насадження 

Сосна  5271,6 2072,2 7343,8 

Дуб звичайний  79,0 114,7 193,7 

Дуб червоний  3,6 2,5 6,1 

Разом  5354,2 2189,4 7543,6 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна  2215,0 1061,3 3276,3 
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Панівні породи 
Насадження 

Разом 
плюсові нормальні мінусові 

Дуб звичайний  85,7 78,1 163,8 

Дуб червоний  1,3 1,1 2,4 

Разом  2302,0 1140,5 3442,5 

Разом по лісгоспу: 

Сосна  7486,6 3133,5 10620,1 

Дуб звичайний  164,7 192,8 357,5 

Дуб червоний  4,9 3,6 8,5 

Разом  7656,2 3329,9 10986,1 

в %  69,7 30,3 100 

 

 
5.9. Охорона лісу 

 

5.9.1. Протипожежне упорядкування  

 

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних 
технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення 
пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення 

пожежостійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони 
лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних 

особливостей лісового фонду.  
В основу проектування покладені положення Правил пожежної безпеки в лісах 

України (2005), Положення про лісові пожежні станції (2006), узгоджені з 

лісогосподарськими підприємствами основні заходи з протипожежного улаштування. 
Пожежна безпека в лісі повинна забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, 

оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на території лісового фонду. З цією 
метою слід проводити розробку оперативних протипожежних планів, встановлювати 
регламент роботи лісопожежних служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної 

горимості лісів, проводити регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати 
дотримання правил пожежної безпеки та ряд інших заходів.  

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної 
небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і 
затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 

року № 52 (додаток 13). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за 
класами пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроектованих 

протипожежних заходів по лісництвах наведені в додатку 8. 
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5.9.1.1. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення  
              за класами пожежної небезпеки, га  
 

┌────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐ 

│           Класи пожежної небезпеки         │       │ Середній │ 

├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ Разом │ клас     │ 

│   1    │   2    │   3    │   4    │   5    │       │ пожежної │ 

│        │        │        │        │        │       │ небезпеки│ 

└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘ 

Блідчанське лісництво                                             

   1163.4   2588.5    133.7    109.3    109.0  4103.9        1.88 

Кодрянське лісництво                                              

   2390.5   2074.2    115.0    131.8    215.5  4927.0        1.72 

Мигальське лісництво                                              

    915.8   2243.2    333.9    357.9    265.8  4116.6        2.22 

Мирчанське лісництво                                              

    918.2    877.0    728.6    897.1    478.0  3898.9        2.77 

Поташнянське лісництво                                            

   1579.6   1834.1    482.2    655.8    216.8  4768.5        2.18 

Тетерівське лісництво                                             

   1378.2   2959.4    177.0    117.8    107.8  4740.2        1.86 

Кухарське лісництво                                               

   2552.0   2297.1    281.7     86.7     96.2  5313.7        1.65 

Пісківське лісництво                                              

   1334.4   1577.9    312.6    295.3    303.7  3823.9        2.12 

УСЬОГО                                                            

  12232.1  16451.4   2564.7   2651.7   1792.8 35692.7        2.02 

_________________________________________________________________ 

 

Територія характеризується 2,02 класом пожежної небезпеки, що зумовлено 
великою питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок соснових 
насаджень (88,5 %), в тому числі соснових молодняків (25,9 %) і значним відвідуванням 

лісу населенням.  
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними 

віднесена до наземної і авіаційної зони охорони лісів. Існуюча організація охорони лісів 
(розділ 4.8.) досить ефективна і її необхідно використовувати в подальшому. 

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки показано на схематичній карті.  

Крім указаних в табл. 5.9.1.2. заходів з протипожежного впорядкування, слід 
більше уваги приділяти роз’яснювальній роботі серед населення, а також пропаганді 

правил пожежної безпеки в лісі. 
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5.9.1.2. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування  
 

Найменування 
Одиниця 
вимірю-

вання 

Існує 
Проекту-

ється 

Прийнято 
2-ю л/в 

нарадою 

Термін 

виконання 

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

1.Організація пунктів зосередже- 

   ння п/п інвентаря  

шт 9 9 9 рев.період 

2. Утримання тимчасових  
    пожежних сторожів 

чол. 12 12 12 щорічно 

3. Організація пожежно-вироб- 

    ничих команд 

чол. 30 30 30 щорічно 

4. Створення резерву пально- 
    мастильних матеріалів 

тонн  4 4 щорічно 

5. Утримання ЛПС шт. 1 1 1 щорічно 

2. Заходи з попередження виникнення лісових пожеж (профілактичні) 

1. Проведення роз’яснювальної та 

    виховної роботи серед населен- 
    ня з використанням преси,  
    радіо, телебачення та інших  

    засобів масової інформації  

вист. 10 12 12 щорічно 

2. Виготовлення і розповсюджен- 
    ня листівок, буклетів, плакатів 

шт. 100 500 500 щорічно 

3. Встановлення попереджуваль- 

    них аншлагів 

шт. 90 95 95 щорічно 

4. Встановлення шлагбаумів шт. 115 115 115 рев.період 

5. Обладнання місць відпочинку і  
    паління 

шт. 30 30 30 рев.період 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

1. Оборювання хвойних  

    молодняків 

км 20 20 20 щорічно 

2. Догляд за мінералізованими  
    смугами 

км 382 420 420 щорічно 

4. Будівництво і ремонт об’єктів протипожежного призначення 

1. Утримання пожежних вишок шт 6 6 6 щорічно 

2. Ремонт під’їздів до водоймищ шт.  2 2 рев.період 

3. Влаштування пожежних  
    водоймищ 

шт. 22    

 
 

5.9.2. Охорона лісу  

 

Охорону і захист лісу здійснює державна лісова охорона. Основними її завданнями 
є здійснення державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за 
дотриманням лісового законодавства, забезпечення охорони від пожеж, незаконних рубок, 

шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та контроль за використанням 
лісових ресурсів. Регулювання діяльності лісової охорони здійснюється згідно положення 

про державну лісову охорону (2009). 
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Проекти поділу території лісгоспу на майстерські дільниці і майстерські обходи 
приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі. 

 

 
5.9.2.1. Проект поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи 

 

Найменування  
лісництв 

Загальна 
площа, га 

Дільниці Обходи 

існує проектується існує проектується 

кількість 
кіль-
кість 

середня 
площа, га 

кількість 
кіль-
кість 

середня 
площа, га 

Кухарське 5313,7 4 4 1328,4 4 4 1328,4 

Блідчанське 4103,9 3 3 1368,0 3 3 1368,0 

Тетерівське 4740,2 4 4 1185,0 4 4 1185,0 

Поташнянське 4768,5 3 3 1589,5 3 3 1589,5 

Мирчанське 3898,9 3 3 1299,6 3 3 1299,6 

Пісківське 3823,9 3 3 1274,6 3 3 1274,6 

Мигальське 4116,6 3 3 1372,2 3 3 1372,2 

Кодрянське 4927,0 4 4 1231,8 4 4 1231,8 

Разом 35692,7 27 27 1322,0 27 27 1322,0 

 

 
5.10. Лісозахист 

 

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати умовно задовільним. Це підтверджується 
тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу збільшився на  137,56 тис. м3 в 
порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування, наявністю осередків шкідників і 

хвороб лісу на площі 1526,4 тис. га (табл.4.5.1). 
Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1. 

Збільшення запасу сухостійного і пошкодженого лісу сталося в результаті 
сніголамів, які лісгосп ще не встиг розробити (4194,4 га). Для покращення санітарного 
стану лісгоспу необхідно прискорити проведення рубок догляду і санітарних рубок в 

ділянках з наявністю сніголамів. 
В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни 

санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні 
уточнюватись. 

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, потрібно під час 

ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах 
України”.  
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5.10.1. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту 
 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-
вання 

Запроек-
товано 

лісовпо-
рядку-

ванням 

Прийнято 

2-ю л/в 
нарадою 

Примітка 

 Лісопатологічне обстеження тис.га 7,0 7,0 щорічно 

 Ґрунтові розкопки ям 600 600 -*- 

 Виготовлення штучних гнізд  шт 300 300 -*- 

Рекогносцирувальний нагляд за 

основними хвоєгризучими шкідниками 
пл. 30 30 -*- 

Пропаганда захисту лісу тис.грн 5 5 -*- 

 
 

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях 

 

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного 

середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика 
оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою 

використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси лісгоспу, площа яких становить 1241,3га. 
Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 
(табл.3.3.12). 

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується середніми 
показниками, за винятком додаткової оцінки, для покращення якої необхідно провести 
відповідний благоустрій, що враховувалось під час проектування заходів з благоустрою 

(табл. 5.11.1). Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в 
проектних відомостях по лісництвах. 

 
 
5.11.1. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого  

            призначення за функціональними зонами  
 

Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 
Обсяги 

Термін 

виконання 

1. Зона інтенсивної рекреації 

1. Встановлення аншлагів шт 20 рев.період  

2. Виготовлення і встановлення:      

-  навісів шт. 3 -*- 

-  бесідок шт. 3 -*- 

-  місць паління і відпочинку шт. 3 -*- 

-  облаштування кострищ шт 6 -*- 

3. Влаштування рекреаційних пунктів шт. 1 -*- 

2. Зона екстенсивної рекреації 

1. Встановлення аншлагів шт. 20 рев.період 

2. Виготовлення і встановлення:      

-  навісів шт. 6 -*- 

-  бесідок шт. 2 -*- 

-  місць паління і відпочинку шт. 4 -*- 
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Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 
Обсяги 

Термін 

виконання 

-  облаштування кострищ шт 10 -*- 

Разом по лісгоспу 

1. Встановлення аншлагів шт 40 рев. період  

2. Виготовлення і встановлення:      

-  навісів шт. 9 -/- 

-  бесідок шт. 5 -/- 

-  місць паління і відпочинку шт. 7 -/- 

-  облаштування кострищ шт 16 -/- 

3. Влаштування рекреаційних пунктів шт. 1 -/- 

 

 

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 

Угіддя на території лісгоспу відсутні. 

Бджолині пасіки в лісгоспі також відсутні. Побічними користуваннями лісгосп не 
займається. Виявлені щорічні експлуатаційні ресурси побічних користувань приведені в 
табл. 5.12.1.  

 
5.12.1. Проект використання ресурсів побічних користувань  

 

Найменування ресурсів 

побічних користувань 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Виявлений 
щорічний 
експлуата-

ційний 
ресурс 

Запроекто-
ваний обсяг 

заготівлі, 
щорічно 

Запроекто-
ваний % 
викорис-

тання ре-
сурсів 

Фактичний 
обсяг 

заготівлі за 
2013 р. 

1. Випасання худоби га/голів 22893/4579    

2. Розміщення пасік 
бджоло-

сімей 
тонн 

76/7    

3. Збір і заготівля  
    дикорослих 

     

3.1. Ягід      

- чорниця га/тонн 1038,4/25,0    

- брусниця га/тонн 2,5/0,05    

3.2. Грибів      

- білі га/тонн 15100/151,0    

- опеньки га/тонн 360/7,2    

- лисички га/тонн 7250/72,5    

- маслята га/тонн 2340/4,6    

3.3. Лікарських рослин      

- звіробій га/тонн 7,5/0,1    

- кропива га/тонн 4,1/1,0    

- інші га/тонн 20,4/0,2    

 
Використання лісгоспом побічних користувань не проектується по причині 

радіоактивного забруднення щільністю 1,1-2,0 Кі/км2 на території 7875,9 га, де заготівля 
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можлива тільки з проведенням дозиметричного контролю, і значним відвідуванням 
лісових масивів місцевим населенням і жителями міста Києва. 

 

 
5.13. Використання земель лісогосподарського призначення 

         для потреб мисливського господарства 

 

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження 

оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, 
нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням.  

Фактична чисельність лося, оленя і козулі менша від оптимальної, а кабана в два 
рази більше. 

Лісгоспу проведення біотехнічних заходів не проектується. Мисливські угіддя 

лісгоспу закріплені за різними користувачами (розділ 4.10.). 
Користувачам мисливських угідь на ревізійний період запроектовані такі щорічні 

обсяги біотехнічних заходів: встановлення годівниць - 20 шт., солонців - 30 шт., 
підгодівельних площадок - 15 шт., аншлагів - 10 шт., заготівля сіна - 10 тонн, віників 
кормових - 4 тис.шт., кормових буряків - 4 тонни, качанів кукурудзи - 4 тонни. При 

веденні мисливського господарства, організаціям за якими закріплені мисливські угіддя, 
потрібно керуватися проектами мисливського упорядкування.  

Лісовпорядкуванням в лісгоспі виділено захисних реміз на площі 433,3 га. 
На даний час необхідно зменшити чисельність кабана.  
При проведенні необхідних біотехнічних заходів для раціонального ведення 

мисливського господарства потрібно керуватися „Настановами з упорядкування 
мисливських угідь”, схвалених рішенням науково-технічної ради Держкомлісгоспу 
України від 10.04.2001 року, протокол №2. 

Лісгосп повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу 
мисливської фауни. 

 
5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів 

 

На найближчий ревізійний період підсочка соснових деревостанів  не проектується. 
Фонд підсочки на ревізійний період (табл. 5.14.1) становить 1788,2 га.  

 
5.14.1. Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)  
 

Характеристика фонду підсочки 
Рекреаційно- 

оздоровчі 
ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуа- 
таційні ліси 

Разом 

1. Усього насаджень, придат- 
них для підсочки: 

    

– стиглих і перестійних 5,7 577,0 1205,5 1788,2 

– пристигаючих (останній 

   клас віку) 

- 101,4 584,1 685,5 

2. Вийшли з підсочки і не  
поступили в рубку: 

    

– стиглі і перестійні 1,7 62,3 47,0 111,0 

– пристигаючі  - 10,3 2,3 12,6 

 

Виявлені ресурси другорядних лісових матеріалів наведені в табл.5.14.2.  
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5.14.2. Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалів  
 

Найменування 
другорядних лісових 

матеріалів 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Виявлені 
ресурси, 

усього 

Запроектований 
щорічний обсяг 

заготівлі 

Фактичний 
обсяг заготівлі 

за 2014 р. 

1. Живиця тонн 1239 - - 

2. Березовий сік тонн 1070 - - 

 

 

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю 

 

Виходячи із забезпеченості лісгоспу виробничим і житловим фондом і 
запроектованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроектовано будівництво нових 

об’єктів (табл. 5.15.1).  
 

5.15.1. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель 
            по лісовому господарству та лісових доріг, запроектовані на ревізійний  
            період  

 

Найменування об’єктів 
Розміщення на території лісгоспу 

(лісництво, квартал, виділ) 

Одиниця 
вимірю- 

вання 

Кількість, 
обсяг 

1. Будівництво виробничих об’єктів 

1. Шишкосушилка Тетерівське л-во кв.77 об’єкт 1 

2. Крім того, капітальний ремонт 

1. Утримання і ремонт  

    доріг 

Мирчанське л-во  

кв.1-5,52-54,62-64 
км 

7 

 Поташнянське л-во  
кв.51-53, 67,81, 

км 
4 

 Разом  11 

 

Від густоти дорожньої мережі та від їхнього стану залежить ефективність 
лісогосподарської діяльності, можливість застосування нових машин і механізмів. 
Враховуючи забезпеченість лісгоспу мережею доріг, лісовпорядкуванням не проектує 

будівництво нових лісогосподарських доріг. Потребують капітального ремонту 11 км 
доріг лісогосподарського призначення  

 

 

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших 

         запроектованих заходів 

 

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням 
запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними 
документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

Вони забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності 
і якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій. 

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного 
користування виключено (табл. 5.1.1) 5800 га (18,0%) вкритих лісовою рослинністю 
лісових ділянок, в т.ч. 1718,3 га (42,0%) стиглих і перестійних насаджень. 
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Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок 
(табл. 5.4.1 і 5.4.2) складає 152,28 тис.м3 ліквідної деревини (174,86 тис.м3 стовбурного 
запасу) або 79 % від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 87 % від 

середнього приросту насаджень. Питома вага головного користування від загальної 
заготівлі деревини становить 59,9%. 

Прийнята розрахункова лісосіка головного користування (табл.5.1.3) за способами 
рубок розподіляється таким чином (за стовбурним запасом): суцільно лісосічні рубки 
101,45 тис.м3 (100 %). 

Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок.  
В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного 

проведення (табл. 5.2.1.1). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх 
потребують за лісогосподарськими вимогами (табл. 5.2.1.1). Крім того, проектується 
очищення від захаращеності на площі 85,8 га із загальним запасом 1,24 тис.м3. 

Лісовідновні рубки не проектуються. 
Проведення рубок формування і оздоровлення лісів та очищення від захаращеності 

підвищить стійкість насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  
продуктивність. 

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються. 

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх не вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду (в обсязі 9 

розрахункових лісосік) на площі 2838,0 га (табл. 5.5.1.2.), в тому числі лісові культури 
2400,3 га (84,6%), сприяння природному поновленню 187,5 га (6,6%), природне 
поновлення 250,2 га (8,8 %). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур 

зроблений з врахуванням типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і 
стану навколишнього середовища (розділ 5.5).  

Створення лісових культур на землях фонду лісорозведення в обсязі 8,6 га (табл. 

5.5.2.1.) дозволить підвищити захисні функції лісів. 
Гідролісомеліоративні роботи на території лісгоспу не проектуються. 

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.1.2.) і заходів 
з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню 
втрат деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб. 

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) 
забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс.  

Передбачені проектом біотехнічні заходи і рекомендації з експлуатації мисливської 
фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню пошкодження молодняків і підвищенню 
їхньої продуктивності. 

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період 
призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями 

лісових ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за 
панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і, 
відповідно, до покращання екологічного стану. 

 
 

5.17. Очікувана ефективність запроектованих  

         лісогосподарських  заходів 

 

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде 
сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, 

посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.  
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В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного 
ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. 
Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 0,7 %, 

площа штучних насаджень зросте на 6,7 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою 
рослинністю зменшиться на 9,3 %. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 2,2%, 

(стиглих насаджень –  на 12,0%). 
В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі 

найбільш цінних насаджень: сосни звичайної на 1.0 %, дуба високостовбурного на 6,6 %. 

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і 
продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17 .1., 

5.17.2., 5.17.3. 
 
 

5.17.1. Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями  
             лісових ділянок  

 

Категорії лісових ділянок 

На рік лісовпоряд-
кування 

На початок нас-
тупного ревізій-

ного періоду 
Зміни 

га % га % га, ± %, ± 

1. Загальна площа  земель 
    лісогосподарського  

    призначення 

35692,7 100,0 35692,7 100,0   

2. Лісові ділянки – усього 34691,9 97,2 34691,9 97,2   

в тому числі:       

2.1. Вкриті лісовою рослин- 
       ністю лісові ділянки –  

       усього 

32168,3 90,1 32404,2 90,8 +235,9 +0,7 

в т.ч.: лісові культури 24262,8 68,0 25877,8 72,5 +1615,0 +6,7 

2.2. Не вкриті лісовою рос- 
       линністю лісові ділянки –  

       усього 

2523,6 7,1 2287,7 6,4 -235,9 -9,3 

в тому числі:       

- незімкнуті лісові культури 1391,0 3,9 1141,3 3,2 -249,7 -18,0 

- лісові розсадники, плантації 33,7 0,1 33,7 0,1   

– рідколісся 1,4    -1,4 -100 

– згарища, загиблі насадження 21,8 0,1   -21,8 -100 

– зруби 357,0 1,0 442,5 1,2 +85,5 +23,9 

– галявини, пустирі 48,5 0,1   -48,5 -100 

- біогалявини 88,9 0,3 88,9 0,3   

- лісові шляхи, просіки, проти- 

  пожежні розриви, лісові  
  осушувальні канали 

581,3 1,6 581,3 1,6   

3. Нелісові землі - усього 1000,8 2,8 1000,8 2,8   

в тому числі:       

– води 21,6 0,1 21,6 0,1   

– болота 758,4 2,1 758,4 2,1   

– садиби, споруди 17,0  17,0    

– траси 203,8 0,6 203,8 0,6   
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Категорії лісових ділянок 

На рік лісовпоряд-

кування 

На початок нас-

тупного ревізій-
ного періоду 

Зміни 

га % га % га, ± %, ± 

В тому числі ліси, надані в 

тимчасове довгострокове 
користування 

13,1  13,1    

 

 
5.17.2.  Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю  

             лісових ділянок за панівними породами  
 

Панівні  породи 

На рік 

лісовпорядкування 

На початок наступ-
ного ревізійного 

періоду 

Очікувані  зміни 

га % га % га, ± %, ± 

Сосна звичайна 28135,1 87,5 28425,6 87,7 +290,5 +1,0 

Сосна Банкса 0,8  0,8    

Сосна в осередках кор. губки  328,2 1,0 328,2 1,0   

Сосна кримська   0,5  +0,5  

Ялина європейська 27,6 0,1 31,8 0,1 +4,2 +15,2 

Модрина європейська 1,1  1,1    

Дуб червоний  31,6 0,1 31,6 0,1   

Дуб високостовбурний  991,4 3,1 1056,4 3,3 +65,0 +6,6 

Дуб низькостовбурний  25,0 0,1 25,0 0,1   

Граб звичайний 40,6 0,1 40,6 0,1   

Ясен звичайний 1,4  1,0  -0,4 -28,6 

Ясен зелений 1,8  1,8    

Клен гостролистий 1,1  1,1    

Акація біла 7,3  7,3    

Береза повисла 1514,0 4,7 1421,2 4,4 -92,8 -6,1 

Осика 97,0 0,3 82,5 0,3 -14,5 -14,9 

Вільха чорна 964,3 3,0 947,7 2,9 -16,6 -1,7 

Разом 32168,3 100,0 32404,2 100,0 +235,9 +0,7 

 
5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів  

 

Показники 
Одиниця 
вимірю-
вання 

На рік 
лісовпоряд-

кування 

На початок 
наступного 

періоду 

1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 
     усього 

га 32168,3 32404,2 

в т.ч. за групами порід:    

– хвойні га 28492,8 28788,0 

– твердолистяні га 1100,2 1164,8 

– м’яколистяні га 2575,3 2451,4 

2. Незімкнуті лісові культури га 1391,0 1141,3 

3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 
    – усього 

га 2523,6 2287,7 
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Показники 

Одиниця 

вимірю-
вання 

На рік 

лісовпоряд-
кування 

На початок 

наступного 
періоду 

4. Загальний запас насаджень тис.м3 8964,2 9250,03 

5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою 

    рослинністю лісових ділянок – усього 
м3 279 285 

6. Площа стиглих і перестійних деревостанів – 
    усього 

га 4095,2 5601,6 

в т.ч. за групами порід:    

– хвойні га 3286,1 4512,4 

– твердолистяні га 178,9 288,9 

– м’яколистяні га 690,2 800,3 

7. Загальний запас стиглих і перестійних 
    деревостанів – усього 

тис.м3 1396,36 2141,34 

в т.ч. по групах порід:    

– хвойні тис.м3 1186,11 1830,25 

– твердолистяні тис.м3 51,12 89,45 

– м’яколистяні тис.м3 159,13 221,64 

8. Середній запас стиглих і перестійних 

     деревостанів на 1 га 

 

м3 
341 382 

в т.ч. за групами порід:    

– хвойні м3 361 406 

– твердолистяні м3 286 310 

– м’яколистяні м3 253 277 

9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м3 4,8 4,8 

10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових  

      ділянок 

 

м3 
5,56 4,39 

в т. ч. по головному користуванню м3 3,01 2,63 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Пояснювальну записку склав: 

 

Начальник лісовпорядної  

партії                                  П.П.Омельчук 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.6. Товарна структура лісосічного фонду, тис. м
3 

 

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│ 

│  порода       │ стовбур- │ ділової  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │ 

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Крупна  │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │ 

│перева │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│ 

│жаюча  │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘ 

                                        РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                          

            ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ             

                                            ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                             

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                                         

      СЗ      СЗ       2.82       1.92       1.34       0.52        0.06    0.65      2.57   0.25      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       2.82       1.92       1.34       0.52        0.06    0.65      2.57   0.25      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       2.82       1.92       1.34       0.52        0.06    0.65      2.57   0.25      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                       2.82       1.92       1.34       0.52        0.06    0.65      2.57   0.25      0.06 

                                               ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                 

               ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ                

                                            ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                             

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                                         

      СЗ      СЗ     197.00     133.96      75.18      51.18        7.60   44.31    178.27  18.73      4.11 

              ДЗ       2.95       1.23       0.80       0.40        0.03    1.22      2.45   0.50      0.19 

              БП       2.85       1.10       0.68       0.39        0.03    1.36      2.46   0.39      0.15 

             ВЛЧ       0.02       0.01       0.01                           0.01      0.02                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                     202.82     136.30      76.67      51.97        7.66   46.90    183.20  19.62      4.45 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                     202.82     136.30      76.67      51.97        7.66   46.90    183.20  19.62      4.45 

                                        ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                          

                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                  

      ДЗ      ДЗ       0.12       0.04       0.04                           0.06      0.10   0.02      0.01 

              СЗ       0.05       0.04       0.04                           0.01      0.05                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       0.17       0.08       0.08                           0.07      0.15   0.02      0.01 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       0.17       0.08       0.08                           0.07      0.15   0.02      0.01 

 



 

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│ 

│  порода       │ стовбур- │ ділової  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │ 

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Крупна  │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │ 

│перева │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│ 

│жаюча  │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘ 

                                         ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                          

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                                         

      БП      БП       1.66       0.52       0.17       0.30        0.05    0.88      1.40   0.26      0.05 

              СЗ       0.37       0.26       0.15       0.11                0.08      0.34   0.03           

              ДЗ       0.04       0.02       0.02                           0.02      0.04                  

              ГЗ       0.03                                                 0.03      0.03                  

              ОС       0.05       0.02       0.02                           0.03      0.05                  

             ВЛЧ       0.38       0.16       0.07       0.08        0.01    0.16      0.32   0.06      0.01 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       2.53       0.98       0.43       0.49        0.06    1.20      2.18   0.35      0.06 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                                         

     ВЛЧ     ВЛЧ       2.69       1.12       0.51       0.50        0.11    1.11      2.23   0.46      0.10 

              ДЗ       0.01       0.01       0.01                                     0.01                  

              ГЗ       0.02                                                 0.02      0.02                  

             КЛГ       0.02       0.01                  0.01                0.01      0.02                  

              БП       0.15       0.06       0.02       0.03        0.01    0.07      0.13   0.02           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       2.89       1.20       0.54       0.54        0.12    1.21      2.41   0.48      0.10 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       5.42       2.18       0.97       1.03        0.18    2.41      4.59   0.83      0.16 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                     208.41     138.56      77.72      53.00        7.84   49.38    187.94  20.47      4.62 

                                            ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                             

                            ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                             

                                            ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                             

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                                         

      СЗ      СЗ     697.71     487.64     240.32     210.84       36.48  142.02    629.66  68.05     13.54 

              СБ       0.03       0.02                  0.02                0.01      0.03                  

             ЯЛЕ       0.06       0.05       0.02       0.02        0.01    0.01      0.06                  

              ДЗ      21.80       8.98       4.90       3.78        0.30    9.00     17.98   3.82      1.02 

              ГЗ       0.62       0.13       0.02       0.10        0.01    0.48      0.61   0.01           

              БП      36.74      14.20       5.52       7.69        0.99   17.34     31.54   5.20      0.98 

              ОС       2.43       0.08       0.46       0.22                1.59      2.27   0.16      0.02 

             ВЛЧ       0.45       0.20       0.10       0.10                0.19      0.39   0.06      0.01 



 

 

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│ 

│  порода       │ стовбур- │ ділової  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │ 

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Крупна  │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │ 

│перева │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│ 

│жаюча  │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘ 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                     759.84     511.90     251.34     222.77       37.79  170.64    682.54  77.30     15.57 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                     759.84     511.90     251.34     222.77       37.79  170.64    682.54  77.30     15.57 

                                        ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                          

                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                  

      ДЗ      ДЗ       1.42       0.58       0.47       0.10        0.01    0.63      1.21   0.21      0.10 

              СЗ       0.15       0.10       0.08       0.02                0.04      0.14   0.01           

              БП       0.17       0.07       0.04       0.03                0.08      0.15   0.02           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       1.74       0.75       0.59       0.15        0.01    0.75      1.50   0.24      0.10 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       1.74       0.75       0.59       0.15        0.01    0.75      1.50   0.24      0.10 

                                         ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                          

                           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                             

      БП      БП       2.17       0.83       0.27       0.48        0.08    1.03      1.86   0.31      0.08 

              СЗ       0.14       0.10       0.05       0.04        0.01    0.03      0.13   0.01           

              ДЗ       0.02       0.01       0.01                           0.01      0.02                  

              ОС       0.19       0.02       0.02                           0.16      0.18   0.01      0.01 

             ВЛЧ       1.23       0.44       0.13       0.28        0.03    0.59      1.03   0.20      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       3.75       1.40       0.48       0.80        0.12    1.82      3.22   0.53      0.15 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                                         

      БП      БП      15.74       5.23       1.80       2.94        0.49    8.20     13.43   2.31      0.58 

              СЗ       3.29       2.28       1.04       1.11        0.13    0.76      3.04   0.25      0.02 

              ДЗ       0.47       0.21       0.10       0.10        0.01    0.19      0.40   0.07           

              ГЗ       0.44       0.10       0.01       0.07        0.02    0.32      0.42   0.02           

              ОС       1.50       0.56       0.42       0.14                0.84      1.40   0.10      0.01 

             ВЛЧ       1.01       0.42       0.16       0.23        0.03    0.43      0.85   0.16      0.03 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      22.45       8.80       3.53       4.59        0.68   10.74     19.54   2.91      0.64 

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                                         

      ОС      ОС       2.47       0.55       0.35       0.18        0.02    1.71      2.26   0.21      0.04 

              СЗ       0.19       0.12       0.05       0.06        0.01    0.05      0.17   0.02   



 

┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  Деревна      │ Запас    │ Запас    │В тому числі за  класами величини│ Дрова │Запас    │ Від- │Крім то-│ 

│  порода       │ стовбур- │ ділової  ├──────────┬──────────┬───────────┤       │ліквідний│ ходи │того,   │ 

├───────┬───────┤ ний      │ дереви-  │  Крупна  │  Середня │   Дрібна  │       │         │      │ліквід  │ 

│перева │скла-  │          │ ни       │          │          │           │       │         │      │із крони│ 

│жаюча  │дова   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

└───────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────┴────────┘ 

             ДЧР       0.04       0.02       0.01       0.01                0.01      0.03   0.01           

              ДЗ       0.24       0.10       0.05       0.04        0.01    0.10      0.20   0.04      0.01 

              ГЗ       0.26       0.05                  0.04        0.01    0.20      0.25   0.01           

              ЯЗ       0.05       0.01                  0.01                0.03      0.04   0.01           

              БП       0.21       0.09       0.04       0.04        0.01    0.10      0.19   0.02           

             ВЛЧ       0.08       0.03       0.02       0.01                0.04      0.07   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       3.54       0.97       0.52       0.39        0.06    2.24      3.21   0.33      0.05 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                                         

     ВЛЧ     ВЛЧ       8.07       3.54       1.78       1.52        0.24    3.25      6.79   1.28      0.35 

              СЗ       0.11       0.07       0.03       0.03        0.01    0.03      0.10   0.01           

              ДЗ       0.16       0.07       0.05       0.02                0.06      0.13   0.03      0.01 

              ГЗ       0.27       0.07       0.02       0.04        0.01    0.19      0.26   0.01      0.01 

             ЯЗЛ       0.01                                                 0.01      0.01                  

              ЯЗ       0.02       0.01       0.01                           0.01      0.02                  

              БП       1.69       0.64       0.20       0.38        0.06    0.79      1.43   0.26      0.04 

              ОС       0.17       0.05       0.03       0.02                0.11      0.16   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      10.50       4.45       2.12       2.01        0.32    4.45      8.90   1.60      0.41 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                      40.24      15.62       6.65       7.79        1.18   19.25     34.87   5.37      1.25 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                     801.82     528.27     258.58     230.71       38.98  190.64    718.91  82.91     16.92 

    РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ                                                                                        

                    1013.05     668.75     337.64     284.23       46.88  240.67    909.42 103.63     21.60 

___________________________________________________________________________________________________________                                                                                                            



 

 

ДП „ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП” 

 
 

ДОДАТОК 4 

 

 

В І Д О М О С Т І 

про приймання та передавання лісових ділянок 

за минулий ревізійний період 

  

Дата, 

розпорядження 
відповідних 

органів 

Організації, 

підприємства, 
для яких цілей 

Лісництва, в яких 
пройшла зміна площ 

Передано Прийнято 

Наказ Київського 
ОУЛМГ №155 

від 15.12.2009 р. 

ДП „Клавдієв-
ський лісгосп” 

для ведення 
лісового 
господарства 

 
ДП „Макарів-

ський лісгосп” 
для ведення 
лісового 

господарства 

Шибенське лісництво 
кв.1-77; 

Мирчанське лісництво 
частину кв.13,24 і кв.14-
16,25-31,40-46,55,56,62, 

63,70-73,78-81; 
Комарівське лісництво 

кв.1-88 
Кодрянське лісництво 
кв.168-199,203-210 

 
4290,0 

 
 

2096,0 

 
 

4917,0 
 

1721,0 

 

 Разом  13024,0  

Уточнення площ при виготовленні державних актів і 
технічної документації щодо інвентаризації земель (вилучена 

територія Житомирського військового лісництва - кв.74,75,89, 
90,102,104, Кодрянського лісництва  

213,3  

 Разом  13237,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування 

та рубок формування і оздоровлення лісів в 

розрізі лісництв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

додаток 6 

Види рубок 

Разом по об’єкту В тому числі по лісництвах 

площа, 

га 
стов-

бурний  

запас, 
тис.м3 

запас 

ліквідної 
дере-

вини 
ділової 

Кухарське Блідчанське Тетерівське 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

1. Рубки головного користування 

Суцільні рубки 
264,0 

101,19 

90,84 

66,95 

49,8 

19,63 

17,59 

13,12 

41,6 

14,76 

13,31 

9,95 

24,8 

9,98 

8,96 

6,71 

Поступові рубки 
1,0 
0,12 

0,11 
0,08 

      

2. Рубки формування і оздоровлення лісів 

Освітлення 90,9 

0,45 
 

16,5 

0,07 
 

3,2 

0,02 
 

9,4 

0,07 
 

Прочищення 295,4 
3,41 

0,15 
- 

39,6 
0,47 

0,02 
- 

23,9 
0,30 

0,02 
- 

41,9 
0,49 

0,02 
- 

Проріджування 248,9 

7,74 

6,62 

1,79 

27,3 

0,58 

0,48 

0,13 

15,8 

0,43 

0,37 

0,10 

27,6 

0,86 

0,74 

0,22 

Прохідні рубки 494,2 
23,04 

20,05 
7,60 

63,5 
3,05 

2,64 
0,95 

91,4 
4,78 

4,16 
1,52 

75,0 
3,56 

3,10 
1,37 

Разом рубок 

догляду 

1129,4 

34,64 

26,82 

9,39 

146,9 

4,17 

3,14 

1,08 

134,3 

5,53 

4,55 

1,62 

153,9 

4,98 

3,86 

1,59 

Суцільні  

санітарні рубки 

48,8 

14,04 

12,76 

5,77 

7,3 

2,15 

1,96 

0,90 

3,8 

0,85 

0,75 

0,24 

0,4 

0,13 

0,11 

0,06 

Вибіркові  
санітарні рубки 

1225,4 
24,34 

21,41 
0,48 

164,3 
2,88 

2,53 
0,06 

96,3 
1,87 

1,64 
0,04 

63,8 
1,33 

1,17 
0,04 

Інші рубки форму-

вання і оздоровлен-
ня лісів 

10,8 
0,39 

0,14 
0,07 

0,2 
0,02 

- - - 
1,6 
0,07 

 

Разом рубок фор-

мування і оздоров-

лення лісів 

2414,4 

73,41 

61,13 

15,71 

318,7 

9,22 

7,63 

2,04 

234,4 

8,25 

6,94 

1,90 

219,7 

6,51 

5,14 

1,69 

Крім того, очищен-

ня від захаращення 

85,8 

1,24 

0,46 

- 

1,9 

0,02 

0,01 

- 

9,8 

0,15 

0,06 

- 
- - 

УСЬОГО по 

лісгоспу: 

2679,4 

174,72 

152,08 

82,74 

368,5 

28,85 

25,22 

15,16 

276,0 

23,01 

20,25 

11,85 

244,5 

16,49 

14,10 

8,40 

Крім того, очищен-
ня від захаращення 

85,8 
1,24 

0,46 
- 

1,9 
0,02 

0,01 
- 

9,8 
0,15 

0,06 
- 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В тому числі по лісництвах 

Поташнянське  Мирчанське Пісківське Мигальське Кодрянське 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

площа, 
га 

стов-
бурний  
запас, 

тис.м3 

запас 
ліквідної 

дере-
вини 

ділової 

 

27,0 

9,48 

8,46 

5,96 

13,1 

3,92 

3,51 

2,44 

29,4 

12,75 

11,46 

8,56 

47,1 

18,92 

16,96 

12,19 

31,2 

11,75 

10,59 

8,02 

        
1,0 
0,12 

0,11 
0,08 

 

4,3 

0,02 
 

14,7 

0,05 
 

22,6 

0,10 
 

6,5 

0,04 
 

13,7 

0,08 
 

28,9 
0,34 

0,01 
- 

22,3 
0,21 

0,01 
- 

46,1 
0,54 

0,02 
- 

26,2 
0,33 

0,01 
- 

66,5 
0,73 

0,04 
- 

48,2 

1,79 

1,53 

0,40 

17,5 

0,35 

0,30 

0,08 

20,4 

0,49 

0,41 

0,11 

26,6 

0,83 

0,72 

0,21 

65,5 

2,41 

2,07 

0,54 

76,9 
3,31 

2,90 
0,99 

23,7 
0,56 

0,49 
0,20 

43,3 
1,84 

1,59 
0,58 

59,4 
2,93 

2,56 
1,08 

61,0 
3,01 

2,61 
0,91 

158,3 

5,46 

4,44 

1,39 

78,2 

1,17 

0,80 

0,28 

132,4 

2,97 

2,02 

0,69 

118,7 

4,13 

3,29 

1,29 

206,7 

6,23 

4,72 

1,45 

22,0 

6,47 

5,90 

2,71 

8,0 

1,96 

1,78 

0,82 

5,2 

1,84 

1,68 

0,77 

2,1 

0,64 

0,58 

0,27 
- - 

328,0 
6,98 

6,14 
0,10 

174,1 
3,59 

3,16 
0,08 

113,7 
2,04 

1,80 
0,04 

117,5 
2,08 

1,83 
0,05 

167,7 
3,57 

3,14 
0,07 

1,4 
0,08 

0,08 
0,04 

6,5 
0,12 

 

 
 

  
0,9 

0,04 
- 

0,2 
0,06 

0,06 
0,03 

509,7 

18,99 

16,56 

4,24 

266,8 

6,84 

5,74 

1,18 

251,3 

6,85 

5,50 

1,50 

239,2 

6,89 

5,70 

1,61 

374,6 

9,86 

7,92 

1,55 

61,3 
0,92 

0,33 
- 

- - 
6,7 
0,09 

0,02 
- 

2,0 
0,02 

- 
4,1 
0,04 

0,04 
- 

536,7 

28,47 

25,02 

10,20 

279,9 

10,76 

9,25 

3,62 

280,7 

19,60 

16,96 

10,06 

286,3 

25,81 

22,66 

13,80 

406,8 

21,73 

18,62 

9,65 

61,3 
0,92 

0,33 
- 

- - 
6,7 
0,09 

0,02 
- 

2,0 
0,02 

- 
4,1 
0,04 

0,04 
- 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 7 

 

 

Запроектовані щорічні обсяги  

заходів з відтворення лісів у розрізі лісництв 

 

Назви 

лісництв 

Лісовідновлення Лісорозведення 

Усьо- 

го 
лісові 
куль-
тури 

сприян-
ня при- 

род- 
ному 

понов- 
ленню 

при- 

родне 
понов- 

лення 

разом 
лісові 
куль-
тури 

сприян-
ня при- 

род- 
ному 

понов- 
ленню 

при- 

родне 
понов- 

лення 

разом 

Кухарське 45,9 3,1 1,1 50,1     50,1 

Блідчанське 39,3 1,5 2,0 42,8 0,1   0,1 42,9 

Тетерівське 24,5 2,4 0,5 27,4   0,1 0,1 27,5 

Поташнянське 25,2 2,1 5,8 33,1   0,3 0,3 33,4 

Мирчанське 13,0 1,0 3,8 17,8   0,5 0,5 18,3 

Пісківське 28,7 2,0 2,4 33,1   0,2 0,2 33,3 

Мигальське 35,0 4,1 8,0 47,1 0,8 1,7  2,5 49,6 

Кодрянське 28,4 2,6 1,4 32,4   1,2 1,2 33,6 

Разом 240,0 18,8 25,0 283,8 0,9 1,7 2,3 4,9 288,7 

 
 

 



 

 

                                                                                                                            ДОДАТОК 8 

 

 

Обсяги запроектованих щорічних протипожежних заходів 

у розрізі лісництв 

  

 

Найменування  
заходів 

Оди-

ниця 
вимі 
рю- 

ван-
ня 

Усьо- 

го 
по  
ліс- 

гос- 
пу 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

В тому числі по лісництвах 

К
у
х
ар

сь
к
е 

Б
л
ід

ч
ан

сь
к
е 

Т
ет

ер
ів

сь
к
е 

П
о
та

ш
н

ян
сь

к
е 

М
и

р
ч
ан

сь
к
е 

П
іс

к
ів

сь
к
е 

М
и

га
л
ьс

ьк
е 

К
о
д
р
ян

сь
к
е 

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

1. Організація пунктів 
зосередження п/п  

інвентаря 

пун-
кт 

9 рев. 
період 

1 1 2 1 1 1 1 1 

2. Утримання тимча- 
сових пожежних    
сторожів 

чол. 12 щоріч-
но 

1 1 5 1 1 1 1 1 

3. Організація пожеж-
но-виробничих команд 

чол 30 -/- 4 4 4 3 3 4 4 4 

4. Створення резерву 
пально-мастильних 

матеріалів 

тонн 4 -/- 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

5. Утримання ЛПС шт 1 -/-   1      

2. Заходи з попередження виникнення лісових пожеж (профілактичні) 

1. Проведення роз’яс-
нювальної та виховної 

роботи серед населеня з 
використанням преси 

та інших засобів 
масової інформації  

вист 12 щоріч-
но 

2 1 2 1 1 2 1 2 

2. Встановлення попе- 
реджувальних аншлагів 

шт 950 рев.  
період 

120 100 120 110 100 130 120 150 

3. Встановлення  

    шлагбаумів 

шт 115 рев. 

період  

14 14 15 12 12 16 16 16 

4. Обладнання місць  
паління і відпочинку 

шт 30 -/- 3 3 5 3 3 5 4 4 

5. Виготовлення і 

розповсюдження 
листівок, буклетів, 

плакатів 

шт 500 -/- 40 40 120 40 40 100 60 60 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

1. Оборювання хвойних 
молодняків 

км 200 рев. 
період 

30 20 20 20 20 20 30 40 

2. Догляд за мінералі-

зованими смугами 

км 420 щоріч-

но 

70 50 50 45 40 55 50 60 



 

Найменування  

заходів 

Оди-

ниця 
вимі 

рю- 
ван-
ня 

Усьо- 

го 
по  

ліс- 
гос- 
пу 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

В тому числі по лісництвах 

К
у
х
ар

сь
к
е 

Б
л
ід

ч
ан

сь
к
е 

Т
ет

ер
ів

сь
к
е 

П
о
та

ш
н

ян
сь

к
е 

М
и

р
ч
ан

сь
к
е 

П
іс

к
ів

сь
к
е 

М
и

га
л
ьс

ьк
е 

К
о
д
р
ян

сь
к
е 

4. Будівельні і ремонтні роботи 

1. Утримання пожеж-
них вишок 

шт 6 щоріч-
но 

1 1 1 1 1   1 

2. Ремонт під’їздів до  

    водоймищ 

шт 2 -/- 1       1 

 



                                                                                                                            ДОДАТОК 10 

 

Розподіл даних проекту рубок головного користування за способами рубок,  

господарствами і господарськими секціями по лісництвах (площа, га; запас, тис.м3) 
     

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                     КУХАРСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                        

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

   із них                                                      

        сосна          144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

   із них                                                      

        сосна          144.9    50.06  117.5    42.19    38.00 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       292.2   117.64  380.8   154.09   137.88 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             281.4   114.78  372.3   151.75   135.85 

   із них                                                      

        сосна          281.4   114.78  372.3   151.75   135.85 

    твердолистяні        3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    із них                                                     

        дуб              3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    м`яколистяні         7.0     1.73    5.3     1.33     1.19 

    із них                                                     

        береза           2.4     0.52    2.0     0.41     0.36 

        осика            4.6     1.21    3.3     0.92     0.83 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       292.2   117.64  380.8   154.09   137.88 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             281.4   114.78  372.3   151.75   135.85 

   із них                        



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

        сосна          281.4   114.78  372.3   151.75   135.85 

    твердолистяні        3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    із них                                                     

        дуб              3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    м`яколистяні         7.0     1.73    5.3     1.33     1.19 

    із них                                                     

        береза           2.4     0.52    2.0     0.41     0.36 

        осика            4.6     1.21    3.3     0.92     0.83 

                                                               

  Усього               437.1   167.70  498.3   196.28   175.88 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             426.3   164.84  489.8   193.94   173.85 

   із них                                                      

        сосна          426.3   164.84  489.8   193.94   173.85 

    твердолистяні        3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    із них                                                     

        дуб              3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    м`яколистяні         7.0     1.73    5.3     1.33     1.19 

    із них                                                     

        береза           2.4     0.52    2.0     0.41     0.36 

        осика            4.6     1.21    3.3     0.92     0.83 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      437.1   167.70  498.3   196.28   175.88 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             426.3   164.84  489.8   193.94   173.85 

   із них                                                      

        сосна          426.3   164.84  489.8   193.94   173.85 

    твердолистяні        3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    із них                                                     

        дуб              3.8     1.13    3.2     1.01     0.84 

    м`яколистяні         7.0     1.73    5.3     1.33     1.19 

    із них                                                     

        береза           2.4     0.52    2.0     0.41     0.36 

        осика            4.6     1.21    3.3     0.92     0.83 

                                                            

                     БЛІДЧАНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                                              

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

   із них                                                      

        сосна           57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 

                                                               

Разом по господарській частині і категорї∙ лісів               

                        57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 

   із них                                                      

        сосна           57.5    20.36   49.9    17.43    15.85 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       284.3    99.24  366.3   130.13   117.22 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             281.6    98.51  363.6   129.40   116.58 

   із них                                                      

        сосна          281.6    98.51  363.6   129.40   116.58 

    м`яколистяні         2.7     0.73    2.7     0.73     0.64 

    із них                                                     

        береза           1.6     0.44    1.6     0.44     0.39 

        вільха           1.1     0.29    1.1     0.29     0.25 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       284.3    99.24  366.3   130.13   117.22 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             281.6    98.51  363.6   129.40   116.58 

   із них                                                      

        сосна          281.6    98.51  363.6   129.40   116.58 

    м`яколистяні         2.7     0.73    2.7     0.73     0.64 

    із них                                                     

        береза           1.6     0.44    1.6     0.44     0.39 

        вільха           1.1     0.29    1.1     0.29     0.25 

                                                               

  Усього               341.8   119.60  416.2   147.56   133.07 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             339.1   118.87  413.5   146.83   132.43 

   із них                                                      

        сосна          339.1   118.87  413.5   146.83   132.43 

    м`яколистяні         2.7     0.73    2.7     0.73     0.64 

    із них                                                     

        береза           1.6     0.44    1.6     0.44     0.39 

        вільха           1.1     0.29    1.1     0.29     0.25 



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      341.8   119.60  416.2   147.56   133.07 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             339.1   118.87  413.5   146.83   132.43 

   із них                                                      

        сосна          339.1   118.87  413.5   146.83   132.43 

    м`яколистяні         2.7     0.73    2.7     0.73     0.64 

    із них                                                     

        береза           1.6     0.44    1.6     0.44     0.39 

        вільха           1.1     0.29    1.1     0.29     0.25 

 
                    ПОТАШНЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                     

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        15.7     5.05   11.7     3.66     3.23 

 в тому числі:                                                 

    хвойні               7.9     3.11    4.6     2.04     1.84 

   із них                                                      

        сосна            7.9     3.11    4.6     2.04     1.84 

    твердолистяні        0.2     0.04                          

    із них                                                     

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні         7.6     1.90    7.1     1.62     1.39 

    із них                                                     

        береза           2.9     0.60    2.9     0.60     0.53 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           1.6     0.30    4.2     1.02     0.86 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        15.7     5.05   11.7     3.66     3.23 

 в тому числі:                                                 

    хвойні               7.9     3.11    4.6     2.04     1.84 

   із них                                                      

        сосна            7.9     3.11    4.6     2.04     1.84 

    твердолистяні        0.2     0.04                          

    із них                                                     

        граб             0.2     0.04                          

    м`яколистяні         7.6     1.90    7.1     1.62     1.39 

    із них                                                     

        береза           2.9     0.60    2.9     0.60     0.53 

        осика            3.1     1.00                          

        вільха           1.6     0.30    4.2     1.02     0.86 



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       210.0    72.95  258.2    91.12    81.39 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             151.8    58.17  205.0    77.47    69.49 

   із них                                                      

        сосна          150.1    57.48  205.0    77.47    69.49 

        ялина            1.7     0.69                          

    твердолистяні        1.8     0.50                          

    із них                                                     

        граб             1.8     0.50                          

    м`яколистяні        56.4    14.28   53.2    13.65    11.90 

                                                               

    із них                                                     

        береза          30.2     7.10   27.8     6.49     5.75 

        осика            7.9     2.07    5.1     1.40     1.27 

        вільха          18.3     5.11   20.3     5.76     4.88 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ        1.3     0.39                          

 в тому числі:                                                 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       211.3    73.34  258.2    91.12    81.39 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             151.8    58.17  205.0    77.47    69.49 

   із них                                                      

        сосна          150.1    57.48  205.0    77.47    69.49 

        ялина            1.7     0.69                          

    твердолистяні        3.1     0.89                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

        граб             1.8     0.50                          

    м`яколистяні        56.4    14.28   53.2    13.65    11.90 

    із них                                                     

        береза          30.2     7.10   27.8     6.49     5.75 

        осика            7.9     2.07    5.1     1.40     1.27 

        вільха          18.3     5.11   20.3     5.76     4.88 

                                                               

 



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

  Усього               227.0    78.39  269.9    94.78    84.62 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             159.7    61.28  209.6    79.51    71.33 

   із них                                                      

        сосна          158.0    60.59  209.6    79.51    71.33 

        ялина            1.7     0.69                          

    твердолистяні        3.3     0.93                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

        граб             2.0     0.54                          

    м`яколистяні        64.0    16.18   60.3    15.27    13.29 

    із них                                                     

        береза          33.1     7.70   30.7     7.09     6.28 

        осика           11.0     3.07    5.1     1.40     1.27 

        вільха          19.9     5.41   24.5     6.78     5.74 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      225.7    78.00  269.9    94.78    84.62 

 в тому числі:                                                 

                                                               

    хвойні             159.7    61.28  209.6    79.51    71.33 

   із них                                                      

        сосна          158.0    60.59  209.6    79.51    71.33 

        ялина            1.7     0.69                          

    твердолистяні        2.0     0.54                          

    із них                                                     

        граб             2.0     0.54                          

    м`яколистяні        64.0    16.18   60.3    15.27    13.29 

    із них                                                     

        береза          33.1     7.70   30.7     7.09     6.28 

        осика           11.0     3.07    5.1     1.40     1.27 

        вільха          19.9     5.41   24.5     6.78     5.74 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ        1.3     0.39                          

 в тому числі:                                                 

    твердолистяні        1.3     0.39                          

    із них                                                     

        дуб              1.3     0.39                          

  

 

 

 

 



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                     МИРЧАНСЬКЕ  ЛІСНИЦТВО                                       

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       110.1    31.62  131.1    39.22    35.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

   із них                                                      

        сосна           68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

    твердолистяні        0.3     0.07                          

    із них                                                     

        граб             0.3     0.07                          

    м`яколистяні        41.6     8.69   33.3     7.29     6.35 

    із них                                                     

        береза          37.2     7.63   28.9     6.23     5.44 

        вільха           4.4     1.06    4.4     1.06     0.91 

                                                               

Разом по господарській частині, категорії лісів і лісництву    

                       110.1    31.62  131.1    39.22    35.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

   із них                                                      

        сосна           68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

    твердолистяні        0.3     0.07                          

    із них                                                     

        граб             0.3     0.07                          

    м`яколистяні        41.6     8.69   33.3     7.29     6.35 

    із них                                                     

        береза          37.2     7.63   28.9     6.23     5.44 

        вільха           4.4     1.06    4.4     1.06     0.91 

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      110.1    31.62  131.1    39.22    35.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

   із них                                                      

        сосна           68.2    22.86   97.8    31.93    28.70 

    твердолистяні        0.3     0.07                          

    із них                                                     

        граб             0.3     0.07                          

    м`яколистяні        41.6     8.69   33.3     7.29     6.35 

    із них                                                     

        береза          37.2     7.63   28.9     6.23     5.44 

        вільха           4.4     1.06    4.4     1.06     0.91 



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                    ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                      

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                   

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

   із них                                                      

        сосна           10.1     3.48    8.6     2.82     2.57 

                                                               

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       109.2    43.20   87.4    35.19    31.72 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             108.6    42.95   87.1    35.06    31.60 

   із них                                                      

        сосна          108.6    42.95   87.1    35.06    31.60 

    твердолистяні        0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    із них                                                     

        дуб              0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       109.2    43.20   87.4    35.19    31.72 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             108.6    42.95   87.1    35.06    31.60 

   із них                                                      

        сосна          108.6    42.95   87.1    35.06    31.60 

    твердолистяні        0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    із них                                                     

        дуб              0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       110.2    44.69  152.4    61.77    55.32 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             109.4    44.48  151.6    61.56    55.13 



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

   із них                                                      

        сосна          109.4    44.48  151.6    61.56    55.13 

    м`яколистяні         0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

    із них                                                     

        береза           0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       110.2    44.69  152.4    61.77    55.32 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             109.4    44.48  151.6    61.56    55.13 

   із них                                                      

        сосна          109.4    44.48  151.6    61.56    55.13 

    м`яколистяні         0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

    із них                                                     

        береза           0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

                                                               

  Усього               229.5    91.37  248.4    99.78    89.61 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             228.1    90.91  247.3    99.44    89.30 

   із них                                                      

        сосна          228.1    90.91  247.3    99.44    89.30 

    твердолистяні        0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    із них                                                     

        дуб              0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    м`яколистяні         0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

    із них                                                     

        береза           0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      229.5    91.37  248.4    99.78    89.61 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             228.1    90.91  247.3    99.44    89.30 

   із них                                                      

        сосна          228.1    90.91  247.3    99.44    89.30 

    твердолистяні        0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    із них                                                     

        дуб              0.6     0.25    0.3     0.13     0.12 

    м`яколистяні         0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

    із них                                                     

        береза           0.8     0.21    0.8     0.21     0.19 

                                

 

 

 



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                     ПІСКІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                       

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        26.3    10.31   20.9     8.12     7.33 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              26.0    10.25   20.3     8.00     7.23 

   із них                                                      

        сосна           26.0    10.25   20.3     8.00     7.23 

    твердолистяні        0.2     0.04    0.2     0.04     0.03 

    із них                                                     

        дуб              0.2     0.04    0.2     0.04     0.03 

    м`яколистяні         0.1     0.02    0.4     0.08     0.07 

    із них                                                     

        береза           0.1     0.02    0.4     0.08     0.07 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        26.3    10.31   20.9     8.12     7.33 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              26.0    10.25   20.3     8.00     7.23 

   із них                                                      

        сосна           26.0    10.25   20.3     8.00     7.23 

    твердолистяні        0.2     0.04    0.2     0.04     0.03 

    із них                                                     

        дуб              0.2     0.04    0.2     0.04     0.03 

    м`яколистяні         0.1     0.02    0.4     0.08     0.07 

    із них                                                     

        береза           0.1     0.02    0.4     0.08     0.07 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       228.6    95.03  272.8   119.42   107.30 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             220.5    92.90  267.2   118.04   106.13 

   із них                                                      

        сосна          220.2    92.75  267.2   118.04   106.13 

        ялина            0.3     0.15                          

    твердолистяні        1.6     0.58                          

    із них                                                     

        дуб              1.6     0.58                          

    м`яколистяні         6.5     1.55    5.6     1.38     1.17 

    із них                             



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

        береза           6.5     1.55    5.6     1.38     1.17 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       228.6    95.03  272.8   119.42   107.30 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             220.5    92.90  267.2   118.04   106.13 

   із них                                                      

        сосна          220.2    92.75  267.2   118.04   106.13 

        ялина            0.3     0.15                          

    твердолистяні        1.6     0.58                          

    із них                                                     

        дуб              1.6     0.58                          

    м`яколистяні         6.5     1.55    5.6     1.38     1.17 

    із них                                                     

        береза           6.5     1.55    5.6     1.38     1.17 

                                                               

  Усього               254.9   105.34  293.7   127.54   114.63 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             246.5   103.15  287.5   126.04   113.36 

   із них                                                      

        сосна          246.2   103.00  287.5   126.04   113.36 

        ялина            0.3     0.15                          

    твердолистяні        1.8     0.62    0.2     0.04     0.03 

    із них                                                     

        дуб              1.8     0.62    0.2     0.04     0.03 

    м`яколистяні         6.6     1.57    6.0     1.46     1.24 

    із них                                                     

        береза           6.6     1.57    6.0     1.46     1.24 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      254.9   105.34  293.7   127.54   114.63 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             246.5   103.15  287.5   126.04   113.36 

   із них                                                      

        сосна          246.2   103.00  287.5   126.04   113.36 

        ялина            0.3     0.15                          

    твердолистяні        1.8     0.62    0.2     0.04     0.03 

    із них                                                     

        дуб              1.8     0.62    0.2     0.04     0.03 

    м`яколистяні         6.6     1.57    6.0     1.46     1.24 

    із них                                                     

        береза           6.6     1.57    6.0     1.46     1.24 

                                             



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                      МИГАЛЬСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                       

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        90.3    35.62   77.4    31.06    27.99 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              78.6    32.20   64.6    27.34    24.86 

   із них                                                      

        сосна           78.6    32.20   64.6    27.34    24.86 

    м`яколистяні        11.7     3.42   12.8     3.72     3.13 

    із них                                                     

        береза           5.8     1.55    6.9     1.85     1.58 

        вільха           5.9     1.87    5.9     1.87     1.55 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        90.3    35.62   77.4    31.06    27.99 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              78.6    32.20   64.6    27.34    24.86 

   із них                                                      

        сосна           78.6    32.20   64.6    27.34    24.86 

    м`яколистяні        11.7     3.42   12.8     3.72     3.13 

    із них                                                     

        береза           5.8     1.55    6.9     1.85     1.58 

        вільха           5.9     1.87    5.9     1.87     1.55 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       322.6   125.15  394.0   158.19   141.60 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             250.8   107.70  327.4   142.06   127.73 

   із них                                                      

        сосна          249.4   107.11  327.4   142.06   127.73 

        ялина            1.4     0.59                          

    твердолистяні        2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    із них                                                     

        дуб              2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    м`яколистяні        69.4    16.53   64.9    15.40    13.21 

    із них                                                     

        береза          53.7    12.73   45.8    10.94     9.37 

        осика            5.0     1.24    4.5     1.12     1.02 

        вільха          10.7     2.56   14.6     3.34     2.82 

                                                       



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       322.6   125.15  394.0   158.19   141.60 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             250.8   107.70  327.4   142.06   127.73 

   із них                                                      

        сосна          249.4   107.11  327.4   142.06   127.73 

        ялина            1.4     0.59                          

    твердолистяні        2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    із них                                                     

        дуб              2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    м`яколистяні        69.4    16.53   64.9    15.40    13.21 

    із них                                                     

        береза          53.7    12.73   45.8    10.94     9.37 

        осика            5.0     1.24    4.5     1.12     1.02 

        вільха          10.7     2.56   14.6     3.34     2.82 

                                                               

  Усього               412.9   160.77  471.4   189.25   169.59 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             329.4   139.90  392.0   169.40   152.59 

   із них                                                      

        сосна          328.0   139.31  392.0   169.40   152.59 

        ялина            1.4     0.59                          

    твердолистяні        2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    із них                                                     

        дуб              2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    м`яколистяні        81.1    19.95   77.7    19.12    16.34 

    із них                                                     

        береза          59.5    14.28   52.7    12.79    10.95 

        осика            5.0     1.24    4.5     1.12     1.02 

        вільха          16.6     4.43   20.5     5.21     4.37 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      412.9   160.77  471.4   189.25   169.59 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             329.4   139.90  392.0   169.40   152.59 

   із них                                                      

        сосна          328.0   139.31  392.0   169.40   152.59 

        ялина            1.4     0.59                          

    твердолистяні        2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    із них                                                     

        дуб              2.4     0.92    1.7     0.73     0.66 

    м`яколистяні        81.1    19.95   77.7    19.12    16.34 

    із них         



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

        береза          59.5    14.28   52.7    12.79    10.95 

        осика            5.0     1.24    4.5     1.12     1.02 

        вільха          16.6     4.43   20.5     5.21     4.37 

 
                     КОДРЯНСЬКЕ ЛІСНИЦТВО                                       

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                   

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ         3.2     1.12                          

 в тому числі:                                                 

    хвойні               3.2     1.12                          

   із них                                                      

        сосна            3.2     1.12                          

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                         3.2     1.12                          

 в тому числі:                                                 

    хвойні               3.2     1.12                          

   із них                                                      

        сосна            3.2     1.12                          

                                                               

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ       251.5    89.13  196.5    69.59    62.77 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             251.5    89.13  196.5    69.59    62.77 

   із них                                                      

        сосна          251.5    89.13  196.5    69.59    62.77 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

                                                               

Разом по господарській частині і категорі∙ лісів               

                       261.5    92.93  206.5    70.76    63.82 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             261.5    92.93  206.5    70.76    63.82 

   із них                                                      

        сосна          261.5    92.93  206.5    70.76    63.82 

                                                               



 

 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        98.9    42.02  115.0    47.88    43.15 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              97.6    41.71  113.9    47.63    42.93 

   із них                                                      

        сосна           97.6    41.71  113.9    47.63    42.93 

    м`яколистяні         1.3     0.31    1.1     0.25     0.22 

    із них                                                     

        береза           0.4     0.10    0.4     0.10     0.09 

        осика            0.7     0.16    0.5     0.10     0.09 

        вільха           0.2     0.05    0.2     0.05     0.04 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        98.9    42.02  115.0    47.88    43.15 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              97.6    41.71  113.9    47.63    42.93 

   із них                                                      

        сосна           97.6    41.71  113.9    47.63    42.93 

    м`яколистяні         1.3     0.31    1.1     0.25     0.22 

    із них                                                     

        береза           0.4     0.10    0.4     0.10     0.09 

        осика            0.7     0.16    0.5     0.10     0.09 

        вільха           0.2     0.05    0.2     0.05     0.04 

                                                               

  Усього               363.6   136.07  321.5   118.64   106.97 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             362.3   135.76  320.4   118.39   106.75 

   із них                                                      

        сосна          362.3   135.76  320.4   118.39   106.75 

    м`яколистяні         1.3     0.31    1.1     0.25     0.22 

    із них                                                     

        береза           0.4     0.10    0.4     0.10     0.09 

        осика            0.7     0.16    0.5     0.10     0.09 

        вільха           0.2     0.05    0.2     0.05     0.04 

                                                               

     Із загальних даних по лісництву                           

   СУЦІЛЬНІ РУБКИ      353.6   132.27  311.5   117.47   105.92 

 в тому числі:                                                 

    хвойні             352.3   131.96  310.4   117.22   105.70 

   із них                                                      

        сосна          352.3   131.96  310.4   117.22   105.70 



 

┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

│     показників    ├───────┬────────┼──────┬────────┬───────┤ 

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

│                   │площа  │стов-   │площа │стов-   │лік-   │ 

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴──────┴────────┴───────┘ 

    м`яколистяні         1.3     0.31    1.1     0.25     0.22 

    із них                                                     

        береза           0.4     0.10    0.4     0.10     0.09 

        осика            0.7     0.16    0.5     0.10     0.09 

        вільха           0.2     0.05    0.2     0.05     0.04 

                                                               

  ПОСТУПОВІ РУБКИ       10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

   із них                                                      

        сосна           10.0     3.80   10.0     1.17     1.05 

_______________________________________________________________                                                               

 



                                                                                                                            ДОДАТОК 11 

 

Режим ведення господарства в радіаційно забруднених лісах 

 

Види діяльності 

1 зона 2 зона 3 зона 

більше 

15,1 Кі/км2 

2а 2б 2в 3а 3б 

5,1-7 7,1-10 10,1-15 0-2 2,1-5 Кі/км2 

1. Відведення лісосік господарська 

діяльність 
заборонена 

+ +  + + 

2. Рубки головного 

    користування 
-//- +(7) +(7)  + + 

3. Рубки догляду: -//-      

а) освітлення  +(4,6,7,8)   + + 

б) прочищення  +(4,6,7,8)   + + 

в) проріджування  +(4,6,7) +(4,7)  + + 

г) прохідні рубки  - -  + + 

4. Вибіркові санітарні 
    рубки 

-//- +(5,7) +(5,7)  + + 

5. Підсочка сосни -//- + +  + + 

6. Лісовідновлення -//- + + + + + 

7. Заготівля березового 
    соку 

-//- +(1) +(1)  + + 

8. Заготівля хвойної 
    лапки 

-//-    + + 

9. Заготівля лікарських 

    рослин: 
-//-      

а) спориш, кропива 
    собача 

    +(1) +(1) 

б) фіалка, конвалія, 

    чебрець, цмін  
    піщаний 

    +(1)  

в) чорниця (листя), зві- 

    робій, крушина, кора 
    дуба, пижмо 

    до 1 Кі/км2(1) 

10. Заготівля ягід: -//-      

а) журавлини, чорниці     +(1)  

б) малини     до 3 Кі/км2(1) 

в) калини, горобини  до 10 Кі/км2(1)  + + 

11. Заготівля грибів: -//-      

а) білий і підосичник     до 1 Кі/км2(1) 

б) опеньок справжній, 
    лисичка 

    до 2 Кі/км2(1) 

в) інші гриби  заготівля забороняється 

 
 

 
 

 



 

Примітки: 1 – проведення дозиметричного контролю продукції, сировини; 
      4 – проводиться в чистих насадженнях з повнотою 1.0, змішаних – 0,9-1,0; 
      5 – проводиться при наявності сухостою 20 м3/га і більше; 

      6 – проводиться при наявності механізмів лінійним способом; 
      7 – забороняється використання деревини на паливо і технологічну тріску; 

      8 – деревина і порубкові рештки спалюються у зимовий період і попіл  
            закопується на глибину не менше як 50 см; 
      + – дозволяється 

Нелісові ділянки (сіножаті, рілля, пасовища) при 15,1 Кі/км2 і більше переводяться 
в категорію інших лісових ділянок, що не використовуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            ДОДАТОК 12 

 

ШКАЛА  

оцінки природної пожежної небезпеки лісових ділянок лісового фонду 

 

Клас 

пожеж-
ної  

небез-

пеки 

Об’єкт загорання (характерні типи насаджень і 
умов місцезростання, категорії не вкритих  
лісовою рослинністю і нелісових ділянок) 

Найбільш ймовірні види 

пожеж, умови і тривалість 
періоду їх можливого виник-

нення  і розповсюдження 

І Насадження хвойних порід віком 40  і менше років 

в усіх типах умов місцезростання (ТУМ). 
Насадження хвойних порід старші  40 років  в 
ТУМ  з індексами  0 (дуже сухі), 1 (сухі). 

Насадження сосни гірської,  ялівцю, туї  не залеж-
но від віку та ТУМ. Незімкнуті лісові культури 

усіх порід. Зруби  з-під хвойних порід, згарища, 
загиблі насадження (вітровали, буреломи та інші). 
Зруби з-під листяних порід, інші не вкриті лісо-

вою рослинністю лісові ділянки (крім лісових 
шляхів, просік, протипожежних розривів),  які  

розташовані серед насаджень хвойних  порід. Лі-
сові насадження хвойних порід. Лісові насаджен-
ня з рівнем радіаційного забруднення 15 Кі/км2 і 

вище, незалежно від породного складу, віку і ТУМ 

Протягом усього пожежо-

небезпечного сезону можливі 
низові пожежі, а на ділянках з 
наявністю деревостану – 

верхові 

ІІ Насадження  хвойних порід старші 40 років в 
ТУМ з індексом 2 (свіжі). Насадження листяних 

порід в ТУМ з індексами 0, 1 

Низові пожежі можливі про-
тягом усього пожежонебез-

печного сезону, верхові  в  
періоди пожежних 
максимумів 

ІІІ  Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ 

з індексами 3 (вологі), 4 (сирі). Насадження  
листяних  порід  в  ТУМ  з індексом 2 

Низові та верхові пожежі 

можливі в період літнього  
пожежного  максимуму 

ІV Насадження хвойних порід старші 40 років в ТУМ 

з індексом 5 (мокрі). Насадження листяних порід 
в ТУМ з індексами 3, 4.  Зруби  з-під листяних по-

рід (серед насаджень листяних порід), інші не 
вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (крім 
згарищ, загиблих насаджень, лісових шляхів, про-

сік, протипожежних розривів), які розташовані 
серед насаджень листяних порід. Угіддя  –  сіно-

жаті,  пасовища. Лісові розсадники,  плантації, 
сади,  ягідники 

Низові пожежі можливі тільки 

в періоди пожежних 
максимумів 

V Листяні насадження в ТУМ з індексом 5. Не 
вкриті лісовою рослинністю землі (лісові шляхи, 

просіки, візири, протипожежні розриви). Нелісові 
лісові ділянки (крім сіножатей,  пасовищ,  садів,  

ягідників) 

Виникнення пожежі можливо 
тільки при довгострокових  

посухах 
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ПРИМІТКИ: 

 
1. Пожежна небезпека встановлюється на один клас вище: 

а) для хвойних насаджень, будова або інші особливості яких сприяють переходу 
низової пожежі у верхову (різновікові хвойні деревостани з вертикальною зімкненістю 

намету), густий, високий (більше 2 м) підріст хвойних, підлісок хвойних порід (ялівці 
чагарникові та інші чагарники), захаращеність більше 10 м3/га; 

б) для ділянок лісового фонду, крім вод, що прилягають до доріг загального 

користування або розташовані на відстані 50 м і менше від залізниць і лісових 
підприємств, які використовують відкритий вогонь; 

в) для насаджень з рівнем радіаційного забруднення від 1 до 14 Кі/км2 незалежно 
від породного складу, віку і ТУМ. 

 

2. Шкала застосовується також для оцінки природної пожежної небезпеки  інших  

лісових ділянок,  вкритих  лісовою рослинністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 
 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 

 Начальник Київського обласного та по 

місту Києву управління 

 лісового та мисливського 

 господарства 

 _____________ 

 “___” ____________2015 р. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

другої лісовпорядної наради від „ 10 ”  липня  2015 року з розгляду 

основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства  

ДП „Тетерівський лісгосп”  

Київської області 

 

Присутні: 

 

Прізвище, ім.’я, 

 по-батькові 
Організація Посада 

Гузенко Р.В. Київське ОУЛМГ Перший заступник начальника 

управління 

Вітвицький І.Д. -*- Начальник відділу л/г 

Бєляєв В.В. -*- Заступник начальника відділу л/г 

Петрич Р.Г. -*- Головний спеціаліст 

Недзельська С.В. Департамент екології і природних 

ресурсів Київської ОДА 

Начальник відділу біотичних 

ресурсів природно-заповідної 

справи та моніторингу довкілля 

Черевко І.М. ДП „Тетерівський лісгосп” Головний лісничий 

Мелешко В.Т. -*- Начальник відділу л/г 

Пригорницький В.І. -*- Інженер л/к 

Гайчук С.І. ВО „Укрдержліспроект” 

Комплексна лісовпорядна 

експедиція 

Начальник  Комплексної 

експедиції 

Тимошенко А.Г. -*- Головний інженер 

Омельчук П.П. -*- Начальник партії 

 

 

Слухали: Доповідь  начальника лісовпорядної  партії  Омельчука П.П. до проекту 

організації і розвитку лісового господарства ДП „Тетерівський лісгосп”, 

складеного за матеріалами лісовпорядкування 2014-2015 рр. Комплексною 

експедицією ВО “Укрдержліспроект”. 

 

 

Ухвалили: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проекту 

організації та розвитку лісового господарства на 2015 – 2024 р.р. 
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1. Зміна площі за ревізійний період 

 

Найменування 

лісництв 

 

Найменування 

адміністративних 

районів 

Площа в га за даними 

теперіш-

нього 

лісовпо-

рядкування 

 

поперед-

нього 

лісовпо-

рядкування 

державного 

обліку лісів 

станом на 

01.01.2011 р. 

земельного 

балансу на 

1.01.2015 

року 

Кухарське Іванівський 5313,7 5395 5313,7 5313,7 

Блідчанське -*- 4103,9 4100 4103,9 4103,9 

Тетерівське Бородянський 4740,2 4744 4744,0 4740,2 

Поташнянське -*- 4768,5 5848 4760,0 4768,5 

Мирчанське -*- 3898,9 4892 3884,0 3898,9 

Пісківське -*- 3823,9 4635 3827,0 3823,9 

Мигальське -*- 4116,6 4254 3966,0 4116,6 

Шибенське -*- - 3194 - - 

Комарівське Макарівський  - 4917 - - 

Кодрянське -*- 4898,4 6951 5230 4898,4 

Кодрянське Бородянський 28,6 - 5230,0 28,6 

Разом по 

лісництву 
 4927,0 6951 5230,0 4927,0 

Усього по 

лісгоспу 
 35692,7 48930 35906 35692,7 

 

2. Категорії лісів 

Категорії лісів та виконувані ними функції 

Площа за даними 

теперішнього 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення 
  

Пам’ятки природи 17,2 0,1 

Заказники 763,0 2,1 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 4,3 - 

Разом по категорії 784,5 2,2 

Рекреаційно-оздоровчі ліси   

Ліси у межах населених пунктів 10,2 - 

Лісопаркова частина лісів зелених зон 76,1 0,2 

Лісогосподарська частина лісів  зелених зон 432,2 1,2 

Рекреаційно-оздоровчі  ліси поза межами зелених зон 1155,0 3,3 

Разом по категорії 1673,5 4,7 

Захисні ліси   

Ліси уздовж смуг відведення залізниць 699,9 2,0 

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 1206,3 3,4 

Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних 

об’єктів 
7189,2 20,1 

Разом по категорії 9095,4 25,5 

Експлуатаційні ліси   

Експлуатаційні ліси 24139,3 67,6 
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Категорії лісів та виконувані ними функції 

Площа за даними 

теперішнього 

лісовпорядкування 

га % 

Всього по лісогосподарському підприємству 35692,7 100 

3. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими частинами, 

господарськими секціями, панівними породами, га 
  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   18.4    0.5                                               18.4 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.1                                                       3.1 

    Разом по господарській частині                                

   21.5    0.5                                               21.5 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    5.1                                                       5.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  509.3  348.8                     1.4     2.7         4.1  513.4 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

    2.0    2.0                                                2.0 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    1.1    1.1                                                1.1 

    Разом по господарству                                         

  517.5  351.9                     1.4     2.7         4.1  521.6 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             
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                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   24.2    5.1                                               24.2 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.8                                                       3.8 

                                                                  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    1.5                                                       1.5 

    Разом по господарству                                         

   29.5    5.1                                               29.5 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    8.0                                                       8.0 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   76.7    1.2                                               76.7 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

    0.6                                                       0.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   61.8    3.6                                               61.8 

    Разом по господарству                                         

  147.1    4.8                                              147.1 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 11.2 11.2   11.2 

    Разом по господарській частині                                

  694.1  361.8                     1.4     2.7   11.2 15.3  709.4 

    Разом по категоріЇ лісів                                      

  715.6  362.3                     1.4     2.7   11.2 15.3  730.9 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    1.5    1.5                             1.5         1.5    3.0 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
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                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 1028.4  736.1   4.9  1.7          2.8                29.7 1058.1 

                                           20.3                   

 

                                                                  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   12.1   12.1                                               12.1 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    3.1    3.1   1.1                                   1.1    4.2 

    Разом по господарству                                         

 1045.1  752.8   6.0  1.7          2.8                32.3 1077.4 

                                           21.8                   

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   43.4    0.8                             0.6         0.6   44.0 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    3.2    3.2                                                3.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.6                                                       0.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.4    0.4                                                0.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'ЯЗОВА                    

                          ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                            

    1.8    1.8                                                1.8 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    0.2                                                       0.2 

    Разом по господарству                                         

   49.6    6.2                             0.6         0.6   50.2 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    2.6                                                       2.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
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                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    9.1    1.9                                                9.1 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   24.6                                                      24.6 

                                                                 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по господарству                                         

   36.3    1.9                                               36.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 21.5 21.5   21.5 

    Разом по господарській частині                                

 1131.0  760.9   6.0  1.7          2.8           21.5 54.4 1185.4 

                                           22.4                   

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

 РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РІВНИНІ   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  365.7  281.7  19.7               5.2     2.7        27.6  393.3 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

    7.6    7.6                                                7.6 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  373.5  289.5  19.7               5.2     2.7        27.6  401.1 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    3.1    0.6                                                3.1 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    4.4    4.3   0.5                                   0.5    4.9 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

    0.1                                                       0.1 

    Разом по господарству                                         

    4.5    4.3   0.5                                   0.5    5.0 
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                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                  9.8  9.8    9.8 

    Разом по господарській частині                                

  381.1  294.4  20.2               5.2     2.7    9.8 37.9  419.0 

                                                                  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по категорії лісів                                      

 1512.1 1055.3  26.2  1.7          8.0           31.3 92.3 1604.4 

                                           25.1                   

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

    ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ      

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    8.5                        0.9     0.4 1.5         2.8   11.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                          СОСНА БАНКСА                            

    0.4    0.4                                                0.4 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 7205.6 5486.1 291.0  2.4      4.3     2.4                 7594.1 

                                   71.8    16.6       388.5       

    Разом                                                         

 7206.0 5486.5 291.0  2.4      4.3     2.4                 7594.5 

                                   71.8    16.6       388.5       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  159.7  156.3                                              159.7 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА єВРОПЕЙСЬКА                         

    3.9    3.9   0.9                                   0.9    4.8 

    Разом по господарству                                         

 7378.1 5646.7 291.9  2.4      5.2     2.8                 7770.3 

                                   71.8    18.1       392.2       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  187.0   36.9   4.4      0.9  0.3 1.1 1.1 1.0         8.8  195.8 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   14.7                                                      14.7 
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               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    5.8    5.8                                                5.8 

 

                                                                  

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    5.0                                                       5.0 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.5                                                       0.5 

    Разом по господарству                                         

  213.0   42.7   4.4      0.9  0.3 1.1 1.1 1.0         8.8  221.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   79.3    5.6                                               79.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  266.2   31.1  18.8                                  18.8  285.0 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                              ОСИКА                               

    1.1                                                       1.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   14.6                                                      14.6 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  308.8    9.8                 0.4 2.2 1.4 4.5         8.5  317.3 

    Разом по господарству                                         

  670.0   46.5  18.8           0.4 2.2 1.4 4.5        27.3  697.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                139.9       139.9 

                                                      139.9       

    Разом по господарській частині                                

 8261.1 5735.9 315.1  2.4 0.9  5.9     5.3      139.9      8829.3 

                                   75.1    23.6       568.2       

    Разом по категорії лісів                                      

 8261.1 5735.9 315.1  2.4 0.9  5.9     5.3      139.9      8829.3 

                                   75.1    23.6       568.2       
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

                 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

            ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА НЕПРОДУКТИВНА             

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    5.6    3.7                                                5.6 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  117.1    8.2            0.5  8.8 6.8 5.0 2.1        23.2  140.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                          СОСНА БАНКСА                            

    0.4    0.4                                                0.4 

                         СОСНА КРИМСЬКА                           

                 0.5                                   0.5    0.5 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

18869.9        1014.6             243.6    29.2      1352.1       

        16559.2      29.6      7.1     28.0               20222.0 

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        

    1.1    1.1                                                1.1 

    Разом                                                         

18871.4        1015.1             243.6    29.2      1352.6       

        16560.7      29.6      7.1     28.0               20224.0 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  146.8  143.3                                              146.8 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА                

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   19.3   18.8   2.2                                   2.2   21.5 

    Разом по господарству                                         

19160.2        1017.3             250.4    31.3      1378.0       

        16734.7      29.6 0.5 15.9     33.0               20538.2 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
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  730.6  247.7  20.5                       2.2        33.4  764.0 

                                   10.7                           

 

 

 

 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    6.5                                                       6.5 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   22.6   22.1                                               22.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   33.5                                                      33.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.9    0.9                                                0.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.7    0.1                                                0.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    7.1    2.0                                                7.1 

    Разом по господарству                                         

  801.9  272.8  20.5                       2.2        33.4  835.3 

                                   10.7                           

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  302.1    9.6                             0.6         0.6  302.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  765.6   67.1  10.9                                  10.9  776.5 

       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛ. УМОВАХ        

                              ОСИКА                               

    9.4                                                       9.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   71.3                                                      71.3 
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                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  569.0   25.1   1.0                   10.2                       

                                   11.4    3.4        26.0  595.0 

 

 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ Усьо│ 

│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  │ 

│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ лi- │ 

│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ со- │ 

├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ вих │ 

│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ дi- │ 

│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ ля- │ 

│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ нок │ 

│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     │ 

│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     │ 

│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     │ 

└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┘ 

    Разом по господарству                                         

 1717.4  101.8  11.9                   10.2                       

                                   11.4    4.0        37.5 1754.9 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                398.9       398.9 

                                                      398.9       

    Разом по господарській частині                                

21679.5        1049.7             272.5    37.5      1847.8       

        17109.3      29.6 0.5 15.9     43.2     398.9     23527.3 

    Разом по категорії лісів                                      

21679.5        1049.7             272.5    37.5      1847.8       

        17109.3      29.6 0.5 15.9     43.2     398.9     23527.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                581.3       581.3 

                                                      581.3       

    Разом по об"єкту                                              

32168.3        1391.0             357.0    88.9      2523.6       

        24262.8      33.7 1.4 21.8     48.5     581.3     34691.9 

                                                                  

  _______________________________________________________________                                                                
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4. Щорічний обсяг рубок головного користування  

    за способами рубок 

 

Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, 

тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина – Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом 

користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 13,3 

4,60 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова 13,3 

4,60 

        

Разом за спосо-

бом рубки  

13,3 

4,60 

        

Захисні ліси 

Господарська частина – Захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 685,0 

251,86 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

2,5 

0,59 

        

Соснова 682,5 

251,27 

55,7 20,51 18,52 13,52 55,7 20,51 18,52 13,52 

Твердолистяне – 

всього 

1,0 

0,33 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

0,8 

0,29 

        

Грабова 0,2 

0,04 

        

М’яколистяне – 

всього 

19,4 

5,34 

2,0 0,54 0,45 0,22 2,0 0,54 0,45 0,22 

в тому числі по          
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Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, 

тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

госпсекціях: 

Березова 8,8 

2,17 

1,0 0,25 0,21 0,10 1,0 0,25 0,21 0,10 

Осикова 3,1 

1,00 

        

Чорновільхова 7,5 

2,17 

1,0 0,29 0,24 0,12 1,0 0,29 0,24 0,12 

Разом за спосо-

бом рубки  

705,4 

257,53 

57,7 21,05 18,97 13,74 57,7 21,05 18,97 13,74 

Експлуатаційні ліси 

Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 1461,3 

581,11 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

1,2 

0,40 

        

Соснова 1456,7 

579,28 

192,1 76,39 68,70 51,53 192,1 76,39 68,70 51,53 

Ялинова 3,4 

1,43 

        

Твердолистяне – 

всього 

11,2 

3,59 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

8,5 

2,90 

        

Дубова низько-

стовбурна 

0,6 

0,12 

        

Грабова 2,1 

0,57 

        

М’яколистяне – 

всього 

185,7 

44,03 

16,9 4,01 3,48 1,54 16,9 4,01 3,48 1,54 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмірно 

зволожених  умовах 

15,0 

3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 117,8 

27,25 

9,7 2,24 1,95 0,88 9,7 2,24 1,95 0,88 

Осикова в надмірно 

зволожених  умовах 

1,3 

0,30 
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Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, 

тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

Осикова 16,9 

4,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 34,7 

9,07 

4,0 1,05 0,89 0,44 4,0 1,05 0,89 0,44 

Разом за спосо-

бом рубки  

1658,2 

628,73 

209,0 80,40 72,18 53,07 209,0 80,40 72,18 53,07 

Усього по підприємству 

Суцільнолісосічні рубки 

Хвойне – всього 2159,6 

837,57 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Соснова в надмірно 

зволожених умовах 

3,7 

0,99 

        

Соснова 2152,5 

835,15 

247,8 96,90 87,22 65,05 247,8 96,90 87,22 65,05 

Ялинова 3,4 

1,43 

        

Твердолистяне – 

всього 

12,2 

3,92 

        

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Дубова високо-

стовбурна 

9,3 

3,19 

        

Дубова низько-

стовбурна 

0,6 

0,12 

        

Грабова 2,3 

0,61 

        

М’яколистяне – 

всього 

205,1 

49,37 

18,9 4,55 3,93 1,76 18,9 4,55 3,93 1,76 

в тому числі по 

госпсекціях: 

         

Березова в надмір-

но зволожених  

умовах 

15,0 

3,03 

1,9 0,38 0,33 0,13 1,9 0,38 0,33 0,13 

Березова 126,6 

29,42 

10,7 2,49 2,16 0,98 10,7 2,49 2,16 0,98 

Осикова в надмірно 

зволожених  умовах 

1,3 

0,30 

        

Осикова 20,0 

5,38 

1,3 0,34 0,31 0,09 1,3 0,34 0,31 0,09 

Чорновільхова 42,2 5,0 1,34 1,13 0,56 5,0 1,34 1,13 0,56 
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Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд: 

площа,га 

запас, 

тис.м3 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням другою л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

11,24 

Разом за спосо-

бом рубки і по 

підприємству 

2376,9 

890,86 

266,7 101,45 91,15 66,81 266,7 101,45 91,15 66,81 

 

5.Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів 

 

5.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом 

 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            4.5  0.07  0.02     4     5  0.9                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            3.7  0.30  0.07    19     5  0.7   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           15.4  1.61  0.24    16    10  1.5   0.02  0.02    0.01 

    Разом  23.6  1.98  0.33              3.1   0.03  0.02    0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            1.0  0.01                 3  0.3                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            2.3  0.05  0.01     4     5  0.5                      

    Разом   3.3  0.06  0.01              0.8                      

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.08  0.02     4        1.2                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            6.0  0.35  0.08    13        1.2   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           15.4  1.61  0.24    16        1.5   0.02  0.02    0.01 

    Разом  26.9  2.04  0.34              3.9   0.03  0.02    0.01 
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                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.16  0.04     7     5  1.1                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           23.2  1.58  0.32    14     5  4.7   0.07               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          129.1 30.05  4.27    33    10 13.0   0.42  0.37    0.11 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           56.5  0.71  0.71                    0.07  0.05         

 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          118.7 52.13  4.41    37    10 11.9   0.44  0.38    0.21 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           80.5  1.25  1.25                    0.12  0.10         

    Разом 276.5 83.92  9.04             30.7   0.93  0.75    0.32 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          137.0  1.96  1.96                    0.19  0.15         

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            5.5  0.16  0.04     7        1.1                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           23.2  1.58  0.32    14        4.7   0.07               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          129.1 30.05  4.27    33       13.0   0.42  0.37    0.11 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           56.5  0.71  0.71                    0.07  0.05         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          118.7 52.13  4.41    37       11.9   0.44  0.38    0.21 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
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           80.5  1.25  1.25                    0.12  0.10         

    Разом 276.5 83.92  9.04             30.7   0.93  0.75    0.32 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          137.0  1.96  1.96                    0.19  0.15         

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          162.4  3.22  0.77     5     5 32.6   0.16               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          522.2 31.40  6.07    12     5        1.23  0.06         

                                        104.3                     

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          491.0 86.83 12.03    25    10 49.2   1.21  1.03    0.30 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           62.2  0.87  0.87                    0.10  0.07         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          795.4       25.52    32    10 79.5   2.55  2.25    1.22 

                318.79                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          684.9 12.16 12.16                    1.23  1.04         

    Разом       440.24                  265.6                     

          1971.0      44.39                    5.15  3.34    1.52 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          747.1 13.03 13.03                    1.33  1.11         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            8.2  0.10  0.02     2     3  2.7   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           21.1  0.87  0.21    10     5  4.2   0.04               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.8  0.25  0.03    11    10  0.3                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
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            4.0  1.24  0.08    20    10  0.4   0.01  0.01         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.5  0.01  0.01                                       

    Разом  36.1  2.46  0.34              7.6   0.06  0.01         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.5  0.01  0.01                                       

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            9.2  0.22  0.04     4     5  1.8   0.01               

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            6.6  0.53  0.10    15     5  1.3   0.02               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.3  0.21  0.03    13    10  0.3                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           21.5  4.73  0.50    23    10  2.2   0.05  0.04    0.01 

    Разом  39.6  5.69  0.67              5.6   0.08  0.04    0.01 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          179.8  3.54  0.83     5       37.1   0.18               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          549.9 32.80  6.38    12              1.29  0.06         

                                        109.8                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          496.1 87.29 12.09    24       49.8   1.21  1.03    0.30 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           62.2  0.87  0.87                    0.10  0.07         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          820.9       26.10    32       82.1   2.61  2.30    1.23 

                324.76                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          685.4 12.17 12.17                    1.23  1.04         

    Разом       448.39                  278.8                     
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          2046.7      45.40                    5.29  3.39    1.53 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          747.6 13.04 13.04                    1.33  1.11         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

            9.3                          3.1                      

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          228.9  5.20  1.24     5     5 45.9   0.25               

 

 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          794.5 49.53  9.46    12     5        1.89  0.09         

                                        158.9                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                374.92                  180.4                     

          1805.7      53.10    29    10        5.31  4.56    1.37 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          402.4  5.61  5.61                    0.57  0.48         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1516.05         32    10       12.61 11.09    6.11 

          3889.4      126.10            389.1                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                57.18 57.18                    5.72  4.86         

          3175.2                                                  

    Разом      1945.70                        20.06 15.74    7.48 

          6718.5      189.90            774.3                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
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                62.81 62.81                    6.29  5.34         

          3579.3                                                  

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           13.0  0.09  0.04     3     3  4.3   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           96.4  2.89  0.61     6     5 19.2   0.12               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           22.2  2.45  0.31    14    10  2.3   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           26.0  8.89  0.68    26    10  2.6   0.07  0.06         

                                                                  

 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.0  0.29  0.29                    0.03  0.03         

    Разом 157.6 14.32  1.64             28.4   0.22  0.08         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.0  0.29  0.29                    0.03  0.03         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

            6.6  0.19  0.06     9     5  1.3   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            8.1  0.56  0.13    16     5  1.6   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           17.7  1.97  0.25    14    10  1.9   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           85.8 20.10  2.20    26    10  8.5   0.21  0.19    0.05 

    Разом 118.2 22.82  2.64             13.3   0.27  0.21    0.05 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          248.5  5.48  1.34     5       51.5   0.27               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          899.0 52.98 10.20    11              2.04  0.09         

                                        179.7                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
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            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                379.34                  184.6                     

          1845.6      53.66    29              5.35  4.60    1.37 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          402.4  5.61  5.61                    0.57  0.48         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1545.04         32             12.89 11.34    6.16 

          4001.2      128.98            400.2                     

                                                                  

 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                57.47 57.47                    5.75  4.89         

          3191.2                                                  

    Разом      1982.84                        20.55 16.03    7.53 

          6994.3      194.18            816.0                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                63.10 63.10                    6.32  5.37         

          3595.3                                                  

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           74.7                         24.9                      

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          401.3  8.65  2.07     5       80.5   0.41               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

                82.81 15.92    12              3.20  0.15         

          1343.6                        268.6                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                493.41                  244.1                     

          2441.2      69.64    29              6.96  5.98    1.79 
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КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          521.1  7.19  7.19                    0.74  0.60         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1886.97         32             15.60 13.72    7.54 

          4803.5      156.03            480.5                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                70.59 70.59                    7.07  6.00         

          3940.6                                                  

    Разом      2471.84                        26.17 19.85    9.33 

          8989.6      243.66           1073.7                     

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                77.80 77.80                    7.81  6.60         

          4463.4                                                  

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           22.2  0.20  0.06     3        7.3   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          119.8  3.81  0.83     7       23.9   0.16               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           25.0  2.70  0.34    14        2.6   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           30.0 10.13  0.76    25        3.0   0.08  0.07         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.5  0.30  0.30                    0.03  0.03         

    Разом 197.0 16.84  1.99             36.8   0.28  0.09         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.5  0.30  0.30                    0.03  0.03         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           15.8  0.41  0.10     6        3.1   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.7  1.09  0.23    16        2.9   0.05               
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ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           20.0  2.18  0.28    14        2.2   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          107.3 24.83  2.70    25       10.7   0.26  0.23    0.06 

    Разом 157.8 28.51  3.31             18.9   0.35  0.25    0.06 

                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          439.3  9.26  2.23     5       90.9   0.45               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

                87.71 16.98    11              3.41  0.15         

          1478.1                        295.4                     

                                                                  

 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│Різно-  │     │Запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│видність│Пло- ├─────┬───────────┤вто- │Пло-│Запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            1.7  0.02  0.02                                       

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

                498.29                  248.9                     

          2486.2      70.26    28              7.00  6.02    1.79 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          521.1  7.19  7.19                    0.74  0.60         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

               1921.93         32             15.94 14.02    7.60 

          4940.8      159.49            494.2                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                70.89 70.89                    7.10  6.03         

          3957.1                                                  

    Разом      2517.19                        26.80 20.19    9.39 

          9344.4      248.96           1129.4                     

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

                78.10 78.10                    7.84  6.63         

          4479.9                                                  

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           84.0                         28.0                      
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__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Розподіл насаджень у віці рубок догляду та  

           фонд рубок догляду за повнотами, га 
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

            НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ              

            ========================================              

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ОСВІТЛЕННЯ               0.6    30.7     4.5     1.0     36.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     9.6     4.5     1.0     15.1 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      14.8     2.2     3.8     20.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     5.4     2.2     1.7      9.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                      15.2    21.5     7.0     43.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     5.0    10.9     1.2     17.1 

ПРОХІДНІ РУБКИ       2.3    20.1   168.1    94.3    48.0    332.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             1.6    49.4     9.0             60.0 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ               4.7    30.9     5.5             41.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.3     0.3                      0.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ               8.2    33.3    15.2     8.8     65.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.8     3.8                      4.6 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       3.5     0.6    66.3    37.0    92.1    199.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     3.1     0.1    13.3     4.8     2.9     24.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ      13.1    78.8   417.4   162.7   118.7    790.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.7     8.2    25.3     5.1     4.9     48.2 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ       2.3    91.1   316.7   136.9    24.9    571.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               
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                     1.6    44.0    88.9    43.3     9.1    186.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ       3.7    30.9   342.6   464.8   125.7    967.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.8    18.8    40.6    70.9    29.2    162.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       3.7     4.1   485.1   241.1   324.8   1058.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     0.2     1.5    77.4    58.8    38.6    176.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ      52.7   221.7  1631.2   988.1   825.1   3718.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    10.9    53.8   152.1    98.4    53.7    368.9 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ      35.9   230.6   489.6   221.2    87.1   1064.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    27.3   116.5   118.9   102.8    55.1    420.6 

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

    ПРОЧИЩЕННЯ       5.4    65.5   700.5   654.2   326.2   1751.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.1    21.8   227.0   273.6   125.2    651.7 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       5.4    52.3  1392.0   651.9  1485.8   3587.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.1    28.0   300.5   176.1   196.1    702.8 

ПРОХІДНІ РУБКИ      85.5   352.2  3591.5  2641.8  4020.7  10691.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    29.5   111.6   641.3   485.4   310.9   1578.7 

             РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ                 

    ОСВІТЛЕННЯ      38.2   327.0   867.9   368.1   113.0   1714.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    28.9   160.8   217.7   150.6    65.2    623.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ       9.1   104.6  1091.2  1136.4   464.5   2805.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     6.9    41.4   276.8   346.7   156.1    827.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      12.6    57.0  1958.6   951.5  1909.7   4889.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     5.4    29.6   396.2   250.6   238.8    920.6 

ПРОХІДНІ РУБКИ     153.6   672.8  5808.2  3886.9  5012.5  15534.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    45.1   175.2   868.1   597.9   369.5   2055.8 

         РАЗОМ     213.5  1161.4  9725.9  6342.9  7499.7  24943.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    86.3   407.0  1758.8  1345.8   829.6   4427.5 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             84.0 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ОСВІТЛЕННЯ                               4.5     1.0      5.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             4.5     1.0      5.5 
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    ПРОЧИЩЕННЯ                               2.2     3.8      6.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             2.2     1.7      3.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               8.4     7.0     15.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             3.8     1.2      5.0 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ                               5.5              5.5 

    ПРОЧИЩЕННЯ                              14.4     8.8     23.2 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              37.0    92.1    129.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             4.8     2.9      7.7 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     118.7    118.7 

 

┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

└─────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     4.9      4.9 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ                      27.8   129.3    22.7    179.8 

                                                                  

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    27.8    38.4     8.4     74.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       2.0   426.3   121.6    549.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     2.0    55.4    25.9     83.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             212.8   283.3    496.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            49.2    22.1     71.3 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     820.9    820.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    52.0     52.0 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ                       1.8   184.2    62.5    248.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     1.8    93.8    40.7    136.3 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       8.0   581.0   310.0    899.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     6.4   224.1   114.7    345.2 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             510.4  1335.2   1845.6 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           129.8   168.7    298.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    4001.2   4001.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                   308.3    308.3 

                        РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                           

    ОСВІТЛЕННЯ                      29.6   323.5    86.2    439.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    29.6   136.7    50.1    216.4 
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    ПРОЧИЩЕННЯ                      10.0  1023.9   444.2   1478.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     8.4   281.7   142.3    432.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             768.6  1717.6   2486.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           187.6   194.9    382.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                    4940.8   4940.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                   365.2    365.2 

         РАЗОМ                      39.6  2116.0  7188.8   9344.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    38.0   606.0   752.5   1396.5 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             84.0 

5.2.Санітарні рубки 

  

Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 

вико-

нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-

ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 

Пло-

ща,га 

Запас, що вирубу-

ється, тис.куб.м 

загаль-

ний, 

тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

росту-

чої де-

ревини 

сухо-

стою 

Суцільні санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 2,4 0,58 0,56 0,02 2 1,2 0,29 0,26 0,13 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 0,9 0,21 0,14 0,07 2 0,4 0,10 0,09 0,04 

Захисні ліси 

Разом 45,8 13,74 10,82 2,92 2 22,9 6,87 6,24 2,81 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 36,6 11,07 8,35 2,72 2 18,1 5,53 5,03 2,33 

твердолистяні 0,3 0,14 - 0,14 2 0,2 0,07 0,06 0,02 

м’яколистяні 9,2 2,53 2,47 0,06 2 4,6 1,27 1,15 0,46 

Експлуатаційні ліси 

Разом 48,6 13,55 8,99 4,56 2 24,3 6,78 6,17 2,79 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 44,3 12,25 7,73 4,52 2 22,1 6,13 5,58 2,57 

твердолистяні 0,4 0,10 0,10 - 2 0,2 0,05 0,04 0,02 

м’яколистяні 3,9 1,20 1,16 0,04 2 2,0 0,60 0,55 0,20 

Усього 97,7 28,08 20,51 7,57 2 48,8 14,04 12,76 5,77 

в т.ч.за групами          
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Різновидність  

рубок, групи порід 

Фонд рубок 

Термін 

вико-

нання 

Щорічний розмір рубок 

Пло-

ща,га 

Запас стовбурний 

тис.куб.м 

Пло-

ща,га 

Запас, що вирубу-

ється, тис.куб.м 

загаль-

ний, 

тис.м 

що вирубується 
стов- 

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

росту-

чої де-

ревини 

сухо-

стою 

порід 

хвойні 83,9 24,11 16,78 7,33 2 41,8 12,05 10,96 5,07 

твердолистяні 0,7 0,24 0,10 0,14 2 0,4 0,12 0,10 0,04 

м’яколистяні 13,1 3,73 3,63 0,10 2 6,6 1,87 1,70 0,66 

Вибіркові санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 140,9 42,25 0,68 2,01 3 47,0 0,89 0,78 0,03 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 136,4 41,30 0,58 2,01 3 45,5 0,86 0,75 0,02 

м’яколистяні 4,5 0,95 0,10 - 3 1,5 0,03 0,03 0,01 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 130,9 50,93 0,52 1,64 3 43,7 0,72 0,63 0,02 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 130,4 50,80 0,52 1,63 3 43,5 0,72 0,63 0,02 

твердолистяні 0,5 0,13  0,01 3 0,2    

Захисні ліси 

Разом 881,7 347,89 4,71 12,59 3 293,8 5,77 5,08 0,15 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 847,3 337,57 4,48 12,14 3 282,4 5,54 4,88 0,13 

твердолистяні 30,4 9,23 0,13 0,44 3 10,1 0,19 0,17 0,01 

м’яколистяні 4,0 1,09 0,10 0,01 3 1,3 0,04 0,03 0,01 

Експлуатаційні ліси 

Разом 2522,7 967,66 9,29 41,60 3 840,9 16,96 14,92 0,28 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 2447,7 943,96 8,58 40,81 3 815,9 16,46 14,48 0,26 

твердолистяні 71,5 23,10 0,70 0,71 3 23,8 0,47 0,41 0,02 

м’яколистяні 3,5 0,60 0,01 0,08 3 1,2 0,03 0,03 - 

Усього 3676,2 1408,73 15,20 57,84 3 1225,4 24,34 21,41 0,48 

в т.ч.за групами 

порід 

         

хвойні 3561,8 1373,63 14,16 56,59 3 1187,3 23,58 20,74 0,43 

твердолистяні 102,4 32,46 0,83 1,16 3 34,1 0,66 0,58 0,03 

м’яколистяні 12,0 2,64 0,21 0,09 3 4,0 0,10 0,09 0,02 

 

 

 

5.3.Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних 

деревостанів 
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Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень, на ревізійний період не 

проектуються. 

 
 

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні,  

       водоохоронні та інші корисні властивості 

 

Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші 

корисні властивості не проектуються. 

 

 

 

5.5. Інші рубки з формування і оздоровлення лісів 

 

Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 

га  

до 

рубки 

запас 

стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

сиро-

росту-

чої 

дере-

вини 

сухо-

стою 

1. Рубка рідколісся  

Захисні ліси 

Разом 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

Усього 1,4 0,08 0,08  1 1,4 0,08 0,08 0,04 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,5 0,04 0,04  1 0,5 0,04 0,04 0,02 

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04 - 1 0,9 0,04 0,04 0,02 

2.  Розрубування квартальних просік  

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

Усього 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

в т.ч. за групами          
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Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 

га  

до 

рубки 

запас 

стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

сиро-

росту-

чої 

дере-

вини 

сухо-

стою 

порід: 

Хвойні 0,2 0,06 0,06 - 1 0,2 0,06 0,06 0,03 

3. Розчищення квартальних просік 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,1 0,01 0,01  1 0,1 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,1 0,01 0,01  1 0,1 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 0,9 0,04 0,04  1 0,9 0,04 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,9 0,04 0,04  1 0,9 0,04 - - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 8,2 0,20 0,20  1 8,2 0,20 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 8,2 0,20 0,20  1 8,2 0,20 - - 

Усього 9,2 0,25 0,25  1 9,2 0,25 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 9,2 0,25 0,25  1 9,2 0,25 - - 

Усього по лісгоспу 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,1 0,01 0,01 - 1 0,1 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 0,1 0,01 0,01 - 1 0,1 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 1,8 0,08 0,08 - 1 1,8 0,08 0,04 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

М’яколистяні 1,8 0,08 0,08 - 1 1,8 0,08 0,04 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 8,9 0,30 0,30  1 8,9 0,30 0,10 0,05 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,7 0,10 0,10 - 1 0,7 0,10 0,10 0,05 

М’яколистяні 8,2 0,20 0,20 - 1 8,2 0,20 - - 
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Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 

га  

до 

рубки 

запас 

стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

сиро-

росту-

чої 

дере-

вини 

сухо-

стою 

Усього 10,8 0,39 0,39 - 1 10,8 0,39 0,14 0,07 

в т.ч. за групами 

порід: 

         

Хвойні 0,7 0,10 0,10 - 1 0,7 0,10 0,10 0,05 

М’яколистяні 10,1 0,29 0,29 - 1 10,1 0,29 0,04 0,02 

 

 

 

5.6. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

 

Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства не проектуються. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок 

       (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 
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Види рубок 

Ліси природоохоронного, 

наукового, історико-

культурного призначення 

Рекреаційно-оздоровчі  

ліси 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 
хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

1. Рубки головного 

користування 
        

1. Рубки формування і  

    оздоровлення лісів: 
        

2.1. Рубки догляду 
3,1 

0,02 

0,8 

- 
 

3,9 

0,02 

30,7 

0,90 
  

30,7 

0,90 

2.2. Суцільні санітарні  

       рубки 

1,2 

0,26 
  

1,2 

0,26 

0,4 

0,09 
  

0,4 

0,09 

2.3. Вибіркові санітарні  

       рубки 

45,5 

0,75 
 

1,5 

0,03 

47,0 

0,78 

43,5 

0,63 

0,2 

- 
 

43,7 

0,63 

2.4. Інші рубки з форму-

вання і оздоровлення лісів 
      

0,1 

- 

0,1 

- 

Разом з усіх видів рубок 

 

49,8 

1,03 

0,8 

- 

1,5 

0,03 

52,1 

1,06 

74,6 

1,62 

0,2 

- 

0,1 

- 

74,9 

1,62 
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Захисні ліси 

 

Експлуатаційні ліси Разом 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

хвой- 

не 

твер- 

долис-

тяне 

м'яко-

лис- 

тяне  

разом 

 

55,7 

18,52 

 

 
2,0 

0,45 

57,7 

18,97 

192,1 

68,70 
 

16,9 

3,48 

209,0 

72,18 

247,8 

87,22 
 

18,9 

3,93 

266,7 

91,15 

 

 
           

265,6 

4,45 

7,6 

0,01 

5,6 

0,04 

278,8 

4,50 

774,3 

21,08 

28,4 

0,11 

13,3 

0,21 

816,0 

21,40 

1073,7 

26,45 

36,8 

0,12 

18,9 

0,25 

1129,4 

26,82 

18,1 

5,03 

0,2 

0,06 

4,6 

1,15 

22,9 

6,24 

22,1 

5,58 

0,2 

0,04 

2,0 

0,55 

24,3 

6,17 

41,8 

10,96 

0,4 

0,10 

6,6 

1,70 

48,8 

12,76 

282,4 

4,88 

10,1 

0,17 

1,3 

0,03 

293,8 

5,08 

815,9 

14,48 

23,8 

0,41 

1,2 

0,03 

840,9 

14,92 

1187,3 

20,74 

34,1 

0,58 

4,0 

0,09 

1225,4 

21,41 

  
1,8 

0,04 

1,8 

0,04 

0,7 

0,10 
 

8,2 

- 

8,9 

0,10 

0,7 

0,10 
 

10,1 

0,04 

10,8 

0,14 

621,8 

32,88 

17,9 

0,24 

15,3 

1,71 

655,0 

34,83 

1805,1 

109,94 

52,4 

0,56 

41,6 

4,27 

1899,1 

114,77 

2551,3 

145,47 

71,3 

0,80 

58,5 

6,01 

2681,1 

152,28 
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Крім того, очищення від захаращеності запроектовано на площі 85,8 га із загальним 

запасом 1,24 тис.м3 (ліквід 0,46 тис.м3), в тому числі в захисних лісах на площі 11,7 га із 

загальним запасом 0,17 тис.м3 (ліквід 0,07 тис.м3), в експлуатаційних лісах на площі 74,1 

га із загальним запасом 1,07 тис.м3 (ліквід 0,39 тис.м3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запроектовані обсяги реконструкції 

 

Реконструкція насаджень не проектується. 

 

 

7. Запроектовані обсяги лісовідновних заходів  на невкритих лісовою 

    рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду, площа, га  

 

Породи, 

запроектовані для 

відновлення 

Категорії лісових ділянок 

Разом 

не вкриті лісовою 

рослинністю 

(рідколісся, зруби, 

згарища, загиблі 

насадження) 

лісосіки ревізійного 

періоду 

головного 

користування 

інших 

суцільних 

рубок  

1.Лісові культури 

Сосна звичайна 269,2 1972,2 61,6 2303,0 

Дуб звичайний 9,2 17,7 5,9 32,8 

Разом 278,4 1989,9 67,5 2335,8 

2. Сприяння природному поновленню 

Сосна звичайна 21,0 232,3  253,3 

Разом 21,0 232,3  253,3 

3. Природне поновлення 

Сосна звичайна 63,0 116,0 5,5 284,5 

Дуб звичайний 3,8  4,9 8,7 

Береза  17,1  17,1 

Вільха чорна 14,0 45,0 2,4 61,4 

Разом 80,8 178,1 12,8 271,7 
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Усього по лісгоспу 

Сосна звичайна 353,2 2320,5 67,1 2740,8 

Дуб звичайний 13,0 17,7 10,8 41,5 

Береза  17,1  17,1 

Вільха чорна 14,0 45,0 2,4 61,4 

Разом 380,2 2400,3 80,3 2860,8 

 

 

 

 

8. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га 

 

Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 

лісорозведення 

галявини, пустирі 

1. Виявлений фонд (запроектовано   

    лісовпорядкуванням)  48,5 48,5 

2.Прийнято 2-ою л/в нарадою 48,5 48,5 

Із прийнятих 2-ою л/в нарадою   

в тому числі за породами:   

1. Лісові культури   

- сосна звичайна 8,6 8,6 

Разом 8,6 8,6 

2. Сприяння природному поновленню   

- сосна звичайна 17,2 17,2 

Разом 17,2 17,2 

3. Природне поновлення   

- сосна звичайна 10,0 10,0 

- дуб звичайний 1,1 1,1 

- вільха чорна 11,6 11,6 

Разом 22,7 22,7 

Усього   

- сосна звичайна 35,8 35,8 

- дуб звичайний 1,1 1,1 

- вільха чорна 11,6 11,6 

Разом 48,5 48,5 

 

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному 

поновленню, прийнятий 6 років. Сприяння природному поновленню передбачається 

проводити шляхом мінералізації грунту. 

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю 

лісові ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий  в 

середньому  6 років. 

 

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих  

    лісових культур ревізійного періоду та їх стан, га 

 

Панівна порода 
Площа ство-

рених лісових 

В тому числі: 

добрий стан задовільний незадо- загиблі 
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культур 
1 клас 

якості 

2 клас 

якості 

стан вільні 

3 клас 

якості 

І. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна кримська 0,5 0,5     

Сосна звичайна 1328,0 598,9 495,0 210,7 23,4  

Ялина європейська 3,1 1,1  1,7 0,3  

Дуб звичайний 24,9 1,8 2,4 14,2 6,5  

Ясен звичайний       

Береза повисла 29,3 1,9 18,9 7,8 0,7  

Вільха чорна 1,0   1,0   

Разом 1386,8 604,2 516,3 235,4 30,9  

1.2. Лісорозведення 

Сосна звичайна  2,2 0,7 0,9 0,6   

Ялина європейська 1,1   1,1   

Береза повисла 0,9   0,9   

Разом 4,2 0,7 0,9 2,6   

Усього 1391,0 604,9 517,2 238,0 30,9  

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті 

лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га 

 

Головна порода 

Загаль-

на 

площа 

В тому числі: 

класи якості 

незадо-

вільні 

загиблі 

(списані 

л-пом і 

виявле-

ні л/в) 

1 2 3 разом 

1. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення  

Сосна звичайна 1446,4 196,4 971,6 276,1 1444,1 2,3  

Ялина європейська 4,2  0,8 1,6 2,4 1,8  

Дуб червоний 0,2   0,2 0,2   

Дуб звичайний 38,3 1,0 4,9 29,9 35,8 2,5  

Ясен звичайний 0,5   0,5 0,5   

Акація біла 1,0   1,0 1,0   

Береза повисла 43,6 0,6 20,3 22,7 43,6   

Разом  1534,2 198,0 997,6 332,0 1527,6 6,6  

1.2. Лісорозведення  

Сосна звичайна 7,4  7,4  7,4   

Береза повисла 2,2  1,0 1,2 2,2   

Разом  9,6  8,4 1,2 9,6   

Усього  1543,8 198,0 1006,0 333,2 1537,2 6,6  

2. Лісові культури минулого ревізійного періоду 

(до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення  

Сосна звичайна 2094,6 592,9 1282,2 215,6 2090,7  3,9 

Ялина європейська 5,4  4,2 1,2 5,4   

Дуб червоний 3,4 0,7 1,8 0,9 3,4   
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Дуб звичайний 133,2 2,5 36,6 82,5 121,6 10,2 1,4 

Акація біла 0,7  0,4 0,3 0,7   

Береза повисла 14,0 3,8 8,1 2,1 14,0   

Вільха чорна 1,5  1,5  1,5   

Разом  2252,8 599,9 1334,8 302,6 2237,3 10,2 5,3 

2.2. Лісорозведення 

Сосна звичайна 13,4 4,5 8,5 0,4 13,4   

Дуб звичайний 1,2  1,2  1,2   

Дуб червоний 0,1  0,1  0,1   

Разом 14,7 4,5 9,8 0,4 14,7   

Усього 2267,5 604,4 1344,6 303,0 2252,0 10,2 5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Лісонасінні ділянки і плантації 

 

Порода 

Враховано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ою л/в нарадою 

лісонасінні 

ділянки лісонасінні 

плантації 

лісонасінні 

ділянки лісонасінні 

плантації пос-

тійні 

тим-

часові 

пос-

тійні 

тим-

часові 

Існуючі 

Сосна звичайна 0,5  24,0 0,5  24,0 

Модрина 

європейська 

1,1   1,1   

Дуб червоний 0,8   0,8   

Дуб звичайний 14,1   14,1   

Разом 16,5  24,0 16,5  24,0 

 

 
11. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га) 

 

Усього 

В тому числі: 

лісові ділянки нелісові землі 

надлишково 

зволожені, 

вкриті лісовою 

рослинністю 

не вкриті лісовою 

рослинністю 
сіножаті болота 

зруби 
інші 

землі 

2246,0 1437,6 20,4 29,6  758,4 
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12. Обсяги запроектованих  заходів з протипожежного впорядкування 

 

Найменування 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Існує 
Проекту-

ється 

Прийнято 

2-ю л/в 

нарадою 

Термін 

виконання 

1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

1.Організація пунктів 

зосередження п/п інвентаря  

шт 9 9 9 рев.період 

2. Утримання тимчасових 

пожежних сторожів 

чол. 12 12 12 щорічно 

3. Організація пожежно-вироб-

ничих команд 

чол. 30 30 30 щорічно 

4. Впровадження сучасної ком-

плексної системи раннього  

виявлення пожеж 

шт.  6 6 рев.період 

5. Створення резерву пально-

мастильних матеріалів 

тонн  4 4 щорічно 

6. Утримання ЛПС шт. 1 1 1 щорічно 

2. Заходи з попередження виникнення лісових пожеж (профілактичні) 

1. Проведення роз’яснювальної та 

виховної роботи серед населення з 

використанням преси, радіо, 

телебачення та інших засобів 

масової інформації  

вист.  12 12 щорічно 

2. Виготовлення і 

розповсюдження листівок, 

буклетів, плакатів 

шт.  500 500 щорічно 

3. Встановлення 

попереджувальних аншлагів 

шт. 90 95 95 щорічно 

4. Встановлення шлагбаумів шт. 115 115 115 рев.період 

5. Обладнання місць відпочинку і 

куріння 

шт.  30 30 рев.період 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

1. Оборювання хвойних 

молодняків 

км  20 20 щорічно 

2. Догляд за мінералізованими 

смугами 

км 382 420 420 щорічно 

4. Будівництво і ремонт об’єктів протипожежного призначення 

1. Ремонт доріг протипожежного 

призначення 

км  40 40 щорічно 

2. Утримання пожежних вишок шт 6 6 6 щорічно 

3. Ремонт під’їздів до водоймищ шт.  2 2 рев.період 

4. Влаштування пожежних 

водоймищ 

шт. 22    

 

 
 

13. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту 
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Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Запроек-

товано 

лісовпо-

рядку-

ванням 

Прийнято 

2-ю л/в 

нарадою 

Примітка 

 Лісопатологічне обстеження тис.га 7,0 7,0 щорічно 

 Ґрунтові розкопки ям 600 600 -*- 

 Виготовлення штучних гнізд  шт 300 300 -*- 

Рекогносцирувальний нагляд за 

основними хвоєгризучими шкідниками 
пл. 30 30 -*- 

Пропаганда захисту лісу тис.грн 5 5 -*- 

 

 

 

 

 

14. Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого 

призначення за функціональними зонами       

 

Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 
Обсяги 

Термін 

виконання 

1. Зона інтенсивної рекреації 

1. Встановлення аншлагів шт 20 рев.період  

2. Виготовлення і встановлення:      

-  навісів шт. 3 -*- 

-  бесідок шт. 3 -*- 

-  місць паління і відпочинку шт. 3 -*- 

-  облаштування кострищ шт 6 -*- 

3. Влаштування рекреаційних пунктів шт. 1 -*- 

2. Зона екстенсивної рекреації 

1. Встановлення аншлагів шт. 20 рев.період 

2. Виготовлення і встановлення:      

-  навісів шт. 6 -*- 

-  бесідок шт. 2 -*- 

-  місць паління і відпочинку шт. 4 -*- 

-  облаштування кострищ шт 10 -*- 

 

 

15. Проект використання ресурсів побічних користувань 

 

Найменування ресурсів 

побічних користувань 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Виявлений 

щорічний 

експлуата-

ційний 

ресурс 

Запроекто-

ваний 

обсяг 

заготівлі, 

щорічно 

Запроекто-

ваний % 

викорис-

тання ре-

сурсів 

Фактич-

ний обсяг 

заготівлі 

за 2013 р. 

1. Заготівля сіна на лісових 

ділянках  

га/тонн 88/80    

2. Випасання худоби га/голів 22893/4579    

3. Розміщення пасік бджоло- 76/7    
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сімей 

тонн 

4. Збір і заготівля 

дикорослих 

     

4.1. Ягід      

- чорниця га/тонн 1038,4/25,0    

- брусниця га/тонн 2,5/0,05    

4.2. Грибів      

- білі га/тонн 15100/151,0    

- опеньки га/тонн 360/7,2    

- лисички га/тонн 7250/72,5    

- маслята га/тонн 2340/4,6    

4.5. Лікарських рослин      

- звіробій га/тонн 7,5/0,9    

- кропива га/тонн 4,1/4,0    

- інші га/тонн 20,4/1,0    

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування 

 

Сіножаті постійного користування в лісовому фонді відсутні. 

       

 
17. Фонд підсочки соснових насаджень 

 

Характеристика фонду 

підсочки 

Рекреац.- 

оздоровчі 

ліси 

Захисні 

ліси 

Експлуа- 

таційні ліси 
Разом 

1. Усього насаджень, придат- 

них для підсочки: 

    

–стиглих і перестійних 5,7 577,0 1205,5 1788,2 

–пристигаючих (останній 

клас віку) 

- 101,4 584,1 685,5 

2. Вийшли з підсочки і не  

поступили в рубку: 

    

–стиглі і перестійні 1,7 62,3 47,0 111,0 

–пристигаючі  - 10,3 2,3 12,6 

 

 
 

18. Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалів 

 

Найменування 

другорядних лісових 

матеріалів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Виявлені 

ресурси, 

усього 

Запроектований 

щорічний обсяг 

заготівлі 

Фактичний 

обсяг заготівлі 

за 2014 р. 

1. Живиця тонн 1239 - - 

2. Березовий сік тонн 1070 - - 

 

 

19. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих  

      будівель по лісовому господарству 
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Найменування об’єктів 

Розміщення на території 

лісгоспу  

(лісництво, квартал, виділ) 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Кіль-

кість, 

обсяг 

1. Будівництво виробничих об’єктів 

1. Шишкосушилка Тетерівське л-во кв.77 об’єкт 1 

2. Крім того, капітальний ремонт 

1. Утримання і ремонт 

доріг 

Мирчанське л-во кв.1-5,52-

54,62-64 

км 7 

 Поташнянське л-во кв.51-53, 

67,81, 

км 4 

 Разом  11 

 

 

 

 

20. Досягнутий та запроектований вихід ліквідної  

      та ділової деревини в %% 

 

Види рубок, 

господарство, 

госпсекція 

Досягнутий в 

середньому за останні 

2 роки 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням 

Прийнято 2-ою л/в 

нарадою 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

1. Рубки головного 

користування  
      

 - соснова 90 74 90 75 90 75 

 - дубова 91 49 - - - - 

 - березова 89 42 87 45 87 45 

 - осикова - - 91 30 91 30 

 - чорновільхова 93 42 85 50 85 50 

2. Освітлення - - - - - - 

3. Прочищення 1  4 - 4  

 - хвойні 1  5  5  

4. Проріджування 90 27 86 27 86 27 

 - хвойні 90 27 85 27 85 27 

 - твердолистяні   90  90  

 - м’яколистяні   89 20 89 20 

5. Прохідні рубки 86 49 87 38 87 38 

 - хвойні 86 49 87 38 87 38 

 - твердолистяні   87 5 87 5 

 - м'яколистяні   88 26 88 26 

6. Санітарні рубки       

    суцільні 91 45 91 45 91 45 

 - хвойні 91 45 91 46 91 46 

 - твердолистяні - - 85 40 85 40 

 - м'яколистяні - - 91 39 91 39 
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Види рубок, 

господарство, 

госпсекція 

Досягнутий в 

середньому за останні 

2 роки 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням 

Прийнято 2-ою л/в 

нарадою 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

% ліквіду 

від стов-

бурного 

запасу 

% ділової 

від ліквід-

ного за-

пасу 

вибіркові 88 31 88 14 88 11 

 - хвойні 88 31 88 13 88 10 

 - твердолистяні - - 88 20 88 12 

 - м'яколистяні - - 88 20 88 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Поділ території  підприємства за розрядами  рентної плати 

      за заготівлю деревини основних лісових порід 

 

Назви лісництв 

Пункт 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Площа, га 

1. Існуючий 

Пояс рентної плати 1 

Кухарське ст. Тетерів 95-105 1 499 

  1-94,106-110 2 4896 

                     Разом    5395 

Блідчанське -/- 1-88 2 4100 

Тетерівське -/- 1-84 1 4744 

Поташнянське 
-/- 

1-6,10-16,20-27,30-39,40-50, 

54-65,68-80,83-95,97-109 
1 5027 

  
7-9,17-19,28,29,51-53,66, 

67,81-82,96 
2 821 

                    Разом    4635 

Мирчанське -/- 1-83 2 4892 

Пісківське -/- 1-144 1 3827 

  145-157 2 808 

                    Разом     

Мигальське -/- 1-100 1 3259 

  101-125 2 995 

                    Разом    4254 

Кодрянське -/- 124,125,127-131,136 1 282 
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Назви лісництв 

Пункт 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Площа, га 

  1-123,126-132-135,137-211 2 6669 

                    Разом    6951 

2. Запроектований 

Кухарське ст. Тетерів 95,96 1 47,0 

  1-94,97-110 2 5266,7 

                    Разом    5313,7 

Блідчанське ст. Тетерів 6-12,18-26,31-42,47-59,62-88 2 3127,3 

  1-5,13-17,27-30,43-46,60,61 3 976,6 

                    Разом    4103,9 

Тетерівське ст. Тетерів 1-11,16-24,27-36,38-84 1 4387,2 

  12-15,25,26,37 2 353,0 

                     Разом    4740,2 

Поташнянське ст. Тетерів 40,54,68,69,83,84,97 1 395,5 

 
ст. Тетерів 1-39,41-53,55-67,70-82,85-96, 

98-111 
2 4373,0 

                     Разом     4768,5 

Мирчанське ст. Тетерів 1-69 2 3898,9 

                     Разом    3898,9 

Пісківське ст. Тетерів 1-42,44-57,61-74,77-91,95-

109,112-124,128-137,142,143 
1 3287,9 

 
 

43,58-60,75,76,92-94,110, 

111,125-127,138-141,144 
2 536,0 

                    Разом    3823,9 

Мигальське ст. Тетерів 1-27,29-38,41-50,54-64,71-80, 

89-111 
1 2855,5 

 
 

28,39,40,51-53,65-70,81-88, 

112-123 
2 1261,1 

                    Разом    4116,6 

Кодрянське ст. Тетерів 123-125 1 172,0 

  1-122,126-173 2 4755,0 

                    Разом    4927,0 

УСЬОГО    35692,7 

В тому числі    1 11145,1 

   2 23571,0 

   3 976,6 

 

 

22. Загальний висновок за результатами аналізу  

      лісогосподарської  діяльності 

 

1. Позитивні сторони ведення лісового господарства: 

 

1. Ведення лісового господарства здійснювалось згідно  проекту 

лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових 

ресурсів, а саме: вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки збільшилися з 89,1 % до    

90,1 %, нелісові землі зменшилися з 3,3 % до 2,8 %, збільшився середній клас бонітету на 
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0,1 (1А,7), середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на 9 м3       

(3,2 %). 

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновлювальних заходів на зрубах та інших 

не вкритих лісовою рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду створено 2847,2 га 

лісових культур господарсько-цінних деревних порід, в т.ч. сосни – 2784,0 га, дуба 

звичайного – 63,2 га. 

3. Використання розрахункової лісосіки в повному обсязі. 

4. Відсутність втрат деревини на лісосіках. 

5. Проведення сертифікації лісів. 

6. Високий рівень розсадникового господарства. 

7. Ведення лісогосподарської документації на належному рівні. 

 

 

2. Негативні сторони ведення лісового господарства: 

 

1. Наявність лісових пожеж в ревізійному періоді (377 випадків). 

2. Погіршення санітарного стану в результаті сніголамів 2012-2013 рр., що 

призвело до зменшення середньої повноти на 0,01,  збільшення запасу сухостійного лісу 

на 137,56 тис.м3 (490 %). 

3. Не повне виконання проекту лісовпорядкування по прочищеннях і 

проріджуваннях. 

4. Недостатні обсяги (останні два роки) по проведенню вибіркових санітарних 

рубок з усунення наслідків сніголому 2012-2013 рр. 

 

Загальний висновок за результатами господарської діяльності 

підприємства:  
 

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних 

недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність лісгоспу за ревізійний 

період слід вважати задовільною. 
 

 

 

 
Голова наради                                                       І.М. Черевко                        

 

 

 

Секретар                                                                 П.П. Омельчук 



 

 

Додаток № 5 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Перший заступник начальника 

Київського обласного та по м. Києву 

управління лісового та мисливського 

господарства 

 

__________________________________ 

 

18 грудня 2014 р. 

 

 

ПРОТОКОЛ 
 

технічної наради за підсумками польових лісовпорядних робіт, виконаних  

в ДП „Тетерівський лісгосп” Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства і основні положення проекту організації та розвитку лісового 

господарства на ревізійний період 2015 - 2024 рр. 

 

смт. Пісківка 11 листопада 2014 р. 

 

ПРИСУТНІ: 

Посада 
Підприємство, установа, 

організація 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Директор ДП „Тетерівський лісгосп” Колодій Ю.О 

Головний лісничий -/- Черевко І.М. 

Начальник відділу лісового  

господарства 
-/- Мелешко В.Т. 

Інженер л/к -/- Пригорницький В.І. 

Лісничий  Кухарське л-во Федоренко О.В. 

-/- Блідчанське л-во Ничипоренко В.М. 

-/- Тетерівське л-во Ободзінський О.В. 

-/- Поташнянське л-во Тимошенко О.А. 

-/- Мирчанське л-во Лаврик І.М. 

-/- Пісківське л-во Зарицький Р.М. 

-/- Мигальське л-во Гресько С.М. 

-/- Кодрянське л-во Зубок В.І. 

Начальник лісовпорядної партії  ВО „Укрдержліспроект” 

Комплексна експедиція 
Омельчук П.П. 

Інженер-таксатор -/- Гарилюк М.М. 

-/- -/- Стець М.С. 

-/- -/- Ткаченко С.О. 

-/- -/- Амелянович С.О. 

 

Заслухавши і обговоривши, в порядку обміну думками, доповідь начальника 

лісовпорядної партії ОМЕЛЬЧУКА П.П. про виконання польових лісовпорядних робіт, 

короткий аналіз минулої господарської діяльності ДП „Тетерівський лісгосп” і основні 
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положення проекту організації і розвитку лісового господарства на наступний ревізійний 

період, друга технічна нарада  КОНСТАНТУЄ, що польові роботи виконані в повному 

обсязі згідно наряд-завдання, вимог чинної лісовпорядної інструкції і рішенням першої 

лісовпорядної наради.  

В зв’язку з наступною камеральною обробкою матеріалів і розробкою проекту 

організації і розвитку лісового господарства на ревізійний період 2015 - 2024 роки нарада 

УХВАЛИЛА: 

1. ЗАТВЕРДИТИ: 

1.1. Загальну площу ДП „Тетерівський лісгосп”, яка становить 35682,4 га, а також її 

розподіл по лісництвах, в тому числі в Іванківському районі згідно державних актів на 

площі 9417,6 га, і згідно технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по Бородянському районі на площі 21366,4 га, по Макарівському районі на площі 

4888,1 га. На Забуянську сільську раду (10,3 га) технічна документація не виготовляється.  

Найменування  

лісництв 

Найменування 

адміністративних 

районів 

Площа в га за даними 

теперішнього 

лісовпорядку-

вання 

земельного 

балансу на 

01.01.2014 р. 

Кухарське Іванківський 5313,7 5313,7 

Блідчанське -/- 4103,9 4103,9 

Тетерівське Бородянський 4740,2 4740,2 

Поташнянське -/- 4768,5 4768,5 

Мирчанське -/- 3898,9 3898,9 

Пісківське -/- 3823,9 3823,9 

Мигальське -/- 4116,6 4116,6 

Кодрянське -/- 28,6 28,6 

-/- Макарівський 4898,4 4898,4 

Разом по лісництву  4927,0 4927,0 

Усього по лісгоспу  35692,7 35692,7 

 

1.2. Обсяги виконання польових лісовпорядних робіт у відповідності з актом 

прийому-здачі. 

 

1.3. Розподіл загальної площі держлісгоспу за групами і категоріями захисності  

       лісів в розрізі лісництв, який існував на час лісовпорядкування 

 

Назви категорій 

захисності лісів 

Назви лісництв (площа, га) 

Разом Куха-

рське 

Блід-

чан-

ське 

Тете-

рів-

ське 

Пота-

шнян-

ське 

Мир-

чан-

ське 

Піс-

ків-

ське 

Ми-

галь-

ське 

Код-

рян-

ське 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Пам’ятки природи   15,9   1,3   17,2 

Заказники 417,0    349,0    766,0 

Генетичні резервати       4,3  4,3 

Разом 417,0  15,9  349,0 1,3 4,3  787,5 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Лісопаркова частина 

лісів зелених зон 
  52,1   24,0   76,1 

Лісогосподарська 

частина лісів зелених 
  179,0   155,2  111,0 445,2 
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Назви категорій 

захисності лісів 

Назви лісництв (площа, га) 

Разом Куха-

рське 

Блід-

чан-

ське 

Тете-

рів-

ське 

Пота-

шнян-

ське 

Мир-

чан-

ське 

Піс-

ків-

ське 

Ми-

галь-

ське 

Код-

рян-

ське 

зон 

Рекреаційно-оздоров-

чі ліси поза межами 

зелених зон 

94,3  710,0 113,0  59,5 186,7  1163,5 

Ліси у межах 

населених пунктів 
     8,0   8,0 

Разом 94,3  941,1 113,0  246,7 186,7 111,0 1692,8 

Захисні ліси 

Ліси уздовж смуг 

відведення залізниць 
   223,0  449,0 24,0  696,0 

Ліси уздовж смуг 

відведення автомо-

більних доріг 

  272,8 271,0     543,8 

Ліси уздовж річок, 

навколо озер, водой-

мищ та інших водних 

об'єктів 

1886,4 1315,5 1029,2 499,6 479,4 174,0 1248,0 1265,0 7897,1 

Разом 1886,4 1315,5 1302,0 993,6 479,4 623,0 1272,0 1265,0 9136,9 

Експлуатаційні ліси 

 2916,0 2788,4 2485,0 3653,4 3055,6 2956,0 2503,0 3854,0 24211,4 

УСЬОГО по лісгоспу 5313,7 4103,9 4744,0 4760,0 3884,0 3827,0 3966,0 5230,0 35828,6 

 

В даному розподілі необхідно виділити підкатегорію - ліси уздовж смуг відведення 

автомобільних доріг по Кухарському, Тетерівському, Пісківському, Мигальському і  

Кодрянському лісництвах вздовж територіальної дороги Т-10-06 Іванків-Радомишль 

згідно постанови КМ України №301 від 18 квітня 2012 року. 

Примітка: Згідно Рішення Київської обласної ради №490-25-V від 23.07.2009 р. 

площа ландшафтного заказника „Яхнівський” у Кухарському лісництві має бути 426,0 га. 

В зв’язку з тим, що при виготовленні державних актів на право постійного користування 

землею з лісництва вилучена автомобільна дорога Блідча-Яхнівка - до дороги Т-10-06, яка 

проходить через цей заказник, і тому його площа зменшилась на 9,0 га (згідно табл.. 1.3.). 

 

1.4. Віднесення лісів до міських, селищних та сільських рад 

 

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Блідчанська Блідчанське 1-88 4103,9 

Кухарська Кухарське 1-110 5313,7 

Пісківська Пісківське 1-144 3823,9 

 Тетерівське 1-84 4740,2 

Разом   8564,1 

Мигалківська  Мигальське 1-121,123 4092,6 

 Кодрянське 170 28,6 

Разом   4121,2 

Майданівська Мигальське 122 24,0 
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Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Мирчанська Мирчанське 10-13,24-26,36-39,52-69 1783,4 

Загальцівська Мирчанське 1-9,14-23,27-35,40-51 2115,5 

 Поташнянське 1-4,10-13,20-23,30-33,40-109 4629,3 

Разом   6744,8 

Качалівська Поташнянське 110-111 139,2 

Кодрянська Кодрянське 1-167,169,171-173 4888,1 

Забуянська Кодрянське 168 10,3 

Разом   35692,7 

 

1.5.  Пропозиції по об’єктах природно-заповідного фонду, які не  

        відповідають цільовому призначенню 

 

Всі об’єкти природно-заповідного фонду відповідають цільовому призначенню. 

 

1.6. Відомості про землі надані у тимчасове довгострокове  

       користування (1-50 років)  

 

Підстава для 

відведення земель 

у довгострокове 

користування (№  

і дата 

розпорядження, 

постанови) 

Кому дозволено 

відведення 

(організація, 

підприємство)  

і для яких цілей 

Де дозволено 

відведення 

Площа 

відве-

дення 

Дата фак-

тичної 

передачі 

Дата кін-

цевого 

терміну 

довго-

строково-

го корис-

тування 

лісництво, 

квартал, 

виділ 

кате- 

горії 

лісів 

Розпорядження 

Київської ОДА 

№51 від 

25.01.2011 р. 

ТОВ „Крутий 

берег” - для куль-

турно-оздоровчих 

та рекреаційних 

цілей 

Тетерівське 

кв.38 д.35 

2 6,52 25.01. 

2011 р. 

25.01. 

2060 р. 

Розпорядження 

Київської ОДА 

№49 від 

25.01.2011 р. 

Приватне підпри-

ємство „Курортне-

11” - для культур-

но-оздоровчих та 

рекреаційних цілей 

Тетерівське 

кв.50 д.36; 

кв.51 д.1,2,3 

2 3,7 -/- -/- 

Розпорядження 

Київської ОДА 

№457 від 

19.10.2012 р. 

УПЦ парафії 

Святого Митропо-

лита Київського 

Михаїла 

Пісківське  

кв.46 д.4,6 

4 1,17 17.01. 

2013 р. 

17.01. 

2062 р. 

Розпорядження 

Київської ОДА 

№494 від 

25.12.2013 р. 

Публічному акці-

онерному товарис-

тву  „Фармак” - 

для культурно-

оздоровчих та рек-

реаційних цілей 

Тетерівське 

кв.38 д.49-50 

2 1,67 07.02. 

2014 р. 

06.02. 

2063 р. 

Разом    13,06   
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1.7. Досягнутий за останні два роки вихід ліквідної та ділової 

       деревини від рубок у % % 

 

Господарські  

секції 

Хвойні Твердолистяні М’яколистяні Разом 

ліквід ділова ліквід ділова ліквід ділова ліквід ділова 

1. Головне користування 

Соснова 90 74     90 74 

Дубова   91 49   91 49 

Березова     89 42 89 42 

Чорновільхова     93 42 93 42 

2. Рубки формування та оздоровлення лісів 

         

2.1. Рубки догляду 

         

2.1.1. Освітлення 

         

2.1.2. Прочищення 

 1      1  

2.1.3. Проріджування 

 90 27     90 27 

2.1.4. Прохідні рубки 

 86 49     86 49 

2.2. Санітарні рубки 

         

2.2.1. Суцільні 

 91 45     91 45 

2.2.2. Вибіркові 

 88 31     88 31 

 

1.8. Площа лісових культур ревізійного періоду за даними підприємства 

 

Назва  

лісництв 

Площа лісових 

культур, створених 

підприємством за  

ревізійний період,  

га 

Із загальної площі створених лісо-

вих культур ревізійного періоду Повинно бути 

лісових культур 

ревізійного  

періоду 

списані 

підприєм-

ством 

взято на облік лісо-

впорядкуванням як 

незадовільні, що 

підлягають списанню 

Кухарське 442,9   442,9 

Блідчанське 275,7   275,7 

Тетерівське 508,5   508,5 

Поташнянське 188,7   188,7 

Мирчанське 159,8   159,8 

Пісківське 547,2   547,2 

Мигальське 306,3   306,3 

Кодрянське 491,5   491,5 

Разом по  

лісгоспу 
2920,6   2920,6 
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1.9. У лісгоспі є 4 тимчасових лісових розсадники площею 6 га. Закладено 24,0 га 

лісонасінних плантацій, в т.ч. 24,0 га сосни звичайної, лісонасінневі постійні ділянки 16,0 

га, в т.ч. модрини 1,1 га, дуба звичайного 14,1 га, дуба червоного 0,8 га. 

За останні два роки зібрано 3 кг селекційного насіння, в т.ч. по породах: сосна 

звичайна - 3 кг. 

1.10. Попередній висновок за минулу господарську діяльність підприємства, 

позитивні і негативні її сторони (додаток 1). 

1.11. Існуючі і запроектовані види та обсяги робіт з протипожежного 

впорядкування території лісгоспу (додаток 2). 

1.12. Еталони насаджень, постійні лісонасінні ділянки, генетичні резервати 

(додаток 3). 

1.13. Існуючий і запроектований поділ території підприємства за розрядами ставок 

збору за заготівлю деревини (додаток 4). 

1.14. Проект поділу території підприємства на майстерські дільниці і обходи 

(додаток 5). 

1.15. Об’єкти, обсяги будівництва та капітальних ремонтів виробничих і житлових 

будівель, а також утримання лісогосподарських і протипожежних доріг на ревізійний 

період (по лісовому господарству) (додаток 6). 

1.16. Дані про розрахункову лісосіку і фактичний відпуск лісу з головного 

користування на рік лісовпорядкування (додаток 7). 

1.17. Зведена відомість про відведені на перший рік ревізійного періоду обсяги 

рубок головного користування за лісництвами (додаток 8). 

1.18. Поділ території за зонами радіоактивного забруднення (додаток 10). 

1.19. Фактичні обсяги робіт з побічних користувань на рік лісовпорядкування 

(додаток 11).  

2. РЕКОМЕНДУВАТИ: 

2.1. Створення лісових культур на не вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянках і лісосіках ревізійного періоду здійснювати за технологічними схемами, згідно 

„Типів лісових культур за лісорослинними зонами”, підготовлених ВО „Укрдерж-

ліспроект” і рекомендованих Держкомлісгоспом до виробничого використання. 

2.2. Проведення реконструктивних заходів не проектується. 

2.3. Намітити на ревізійний період об’єкти і обсяги будівництва та капітального 

ремонту виробничих і житлових будівель, а також доріг згідно з додатком 6. 

2.4. Закладання плантацій лікарських, харчових і технічних рослин не 

проектується. 

2.5. Виділити соціально-значимі лісові ділянки, репрезентативні ділянки, ділянки 

рідкісних і зникаючих видів флори і фауни, а також занесених до Червоної книги, в місцях 

погодженних з органами місцевого самоврядування. 

2.6. Запроектувати проведення поступових рубок на ділянках погоджених з 

лісогосподарським підприємством.  

3. ВЗЯТИ ДО ВІДОМА: 

3.1. Фактичні обсяги робіт з побічних користувань на рік лісовпорядкування 

(додаток 10). 

3.2. Усі матеріали минулого лісовпорядкування і матеріали, які використовувались 

при лісоінвентаризації та аналізі господарської діяльності, повернуті лісовпорядною 

партією підприємству. 

 

Голова наради                                                      І.М.Черевко 

 

Секретар                                                               П.П.Омельчук 
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Додаток 1 

 

Попередній висновок лісовпорядкування з приводу ведення 

лісового господарства за минулий ревізійний період 

 

1. Позитивні сторони ведення лісового господарства 

 використання розрахункової лісосіки в повному обсязі;  

 відсутність втрат деревини на лісосіках;  

 проведення сертифікації лісів;  

 високий рівень розсадникового господарства;  

 ведення лісогосподарської документації на належному рівні. 

 

2. Негативні сторони ведення лісового господарства 

 наявність лісових пожеж в ревізійному періоді (377 випадків);  

 погіршення санітарного стану в результаті сніголамів 2012-2013 р.р.;  

 не повне виконання проекту лісовпорядкування по прочищеннях і 

проріджуваннях. 

 

 

Додаток 2 

Основні види і обсяги заходів з протипожежного впорядкування 

 

Найменування  

заходів 

Одини-

ця 

вимірю-

вання 

Вико-

нання 

плану в 

2013 р. 

Існує на 

рік лісо-

впоряд-

кування 

План на 

2014 р. 

Проектується на 

ревізійний період 

загальний щорічний 

1. Влаштування мінералізо- 

    ваних смуг 
км 177 70 100 - - 

2. Догляд за мінералізова- 

    ними смугами 
км 721 382 420 4200 420 

3. Утримання ЛПС шт 1 1 1 1 1 

4. Утримання тимчасових  

    пожежних сторожів 
чол. 12 12 12 12 12 

5. Організація пунктів зо- 

    середження п/п інвентаря 
пункт 9 9 9 9 9 

6. Встановлення аншлагів,  

    пано 
шт 59 90 95 950 95 

7. Прочитано лекцій к-сть 92 - 89 900 90 

8. Надруковано статей в  

    пресі 
шт 13 - 12 100 10 

9. Організація пожежно- 

    виробничих команд 
чол 30 30 30 30 30 

10. Встановлення  

      шлагбаумів 
шт  115 12 115 12 

11. Утримування пожежних  

      вишок 
шт  6  6 6 

12. Влаштування пожежних  

      водоймищ 
шт  22    
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Додаток 3 

 

Еталони насаджень, постійні лісонасінні ділянки,  

лісонасінні плантації, генетичні резервати 

 

Лісництво 
кв. 

вид. 

Площа, 

га 

Таксаційна характеристика 

склад вік 
бонітет 

тип лісу 

Н, 

м 

Д, 

см 

пов- 

нота 

запас 

на 1 

га м3 

зібрано 

насіння 

за 2 

останні 

роки, кг 

Лісонасінні плантації 

Мигальське кв.123 

д.4 

19,0 10Сз 9 1/ 

В2ДС 

2 6 0,4 10 3 

Поташнян-

ське 

кв.69 

д.14 

5,0 10Сз 9 1/ 

С2ГДС 

4 12 0,4 15 
 

Постійні лісонасінні ділянки 

Поташнян- 

ське 

кв.103 

д.26 

0,8 10Дчр 81 1/ 

С3ГДС 

24 28 0,9 340  

Мигальське кв.59 

д.8 

1,1 6Мдє 

4Сз 

101 1А/ 

С3ГДС 

31 32 0,6 410  

Мирчанське кв.58 

д.5 

10,0 5Дз1Гз 

2Бп 

1Влч 

1Ос 

76 1/ 

С3ГД 

24 30 0,6 190  

Кодрянське кв.161 

д.10 

4,1 6Дз 

4Сз 

131 2/ 

С2ГДС 

28 40 0,65 380  

Разом  16,0         

Генетичні резервати 

Мигальське кв.31 

д.17 

3,8 10Сз 146 1А/ 

С2ГДС 

37 52 0,6 580  

Мигальське кв.31 

д.11 

0,5 10Сз 151 1А 

С2ГДС 

37 52 0,5 450  

Разом  4,3         
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Додаток 4 

 

Поділ території підприємства за розрядами ставок збору за заготівлю деревини 

 

Лісництво 

Лісотаксовий пояс, 

пункти 

відвантаження або 

переробки (нижній 

склад деревини) 

Номери кварталів 

Разряд 

ставок 

збору 

Загальна 

площа,  

га 

1. Існуючий 

Пояс ставок збору - 1 

Кухарське ст. тетерів 95-105 1 499 

  1-94,106-110 2 4896 

Разом    5395 

Блідчанське -/- 1-88 2 4100 

Тетерівське -/- 1-84 1 4744 

Поташнянське -/- 1-6,10-16,20-27,30-50,54-

65,68-80,83-95,97-109 

1 5027 

  7-9,17-19,288,29,51-

53,66,67,81,82,96 

2 821 

Разом    5848 

Мирчанське -/- 1-83 2 4892 

Пісківське -/- 1-144 1 3827 

  145-157 2 808 

Разом    4635 

Мигальське -/- 1-100 1 3259 

 -/- 101-125 2 995 

Разом    4254 

Кодрянське -/- 124,125,127-131,136 1 282 

  1-123,126,132-135,137-211 2 6669 

Разом    6951 

2. Запроектований 

Кухарське ст. Тетерів 78-81,95-100 1  

  1-77,82-94,101-110 2  

Блідчанське -/- 1-88 2  

Тетерівське -/- 1-14,16-84 1  

  15 2  

Поташнянське -/- 20,30,31,40,41,54-56,68-71, 

83-86,97-99 

1  

  1-4,10-13,21-23,32,33, 

42-53,57-67,72-82,87-96, 

100-111 

2  

Мирчанське -/- 1-69 2  

Пісківське -/- 1-60,62-76,81-94,100-111, 

118-127,133-144 

1  

  61,77-80,95-99,112-117, 

128-132 

2  

Мигальське ст. Тетерів 1-52,54-66,71-82,87,89-120, 

123 

1  
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Лісництво 

Лісотаксовий пояс, 

пункти 

відвантаження або 

переробки (нижній 

склад деревини) 

Номери кварталів 

Разряд 

ставок 

збору 

Загальна 

площа,  

га 

  53,67-70,83-86,88,121,122 2  

Кодрянське ст. Тетерів 1-8,123-131 1  

  9-122,132-173 2  

 

 

 

Додаток 5 

 

Проект поділу території на майстерські дільниці та обходи 

 

Лісництво 

Існує Проектується 

майстерські 

дільниці 
обходи 

майстерські 

дільниці 
обходи 

 Кухарське 4 4 4 4 

 Блідчанське 3 3 3 3 

 Тетерівське 4 4 4 4 

 Поташнянське 3 3 3 3 

 Мирчанське 3 3 3 3 

 Пісківське 3 3 3 3 

 Мигальське 3 3 3 3 

 Кодрянське 4 4 4 4 

Разом 27 27 27 27 

 

 

 

Додаток 6 

 

Об’єкти, обсяги будівництва і капітальних ремонтів виробничих і житлових будівель, 

 а також утримання і ремонт доріг на ревізійний період (по лісовому господарству) 

 

Найменування 

об’єктів 

Розміщення на території держлісгоспу 

(лісництво, квартал, таксаційна ділянка) 

Одиниця 

вимірювання 
Кількість 

1. Будівництво виробничих об'єктів  

Шишкосушилка Тетерівське л-во кв.77 шт 1 

2. Крім того, капітальний ремонт і утримання доріг 

Утримання і ремонт 

доріг 

Мирчанське л-во: кв.1-5,52-54,57,62-64 

Поташнянське л-во: кв.51-5367,81 

км 

км 

7 

4 

 Разом  11 
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Додаток 7 

 

Дані про розрахункову лісосіку і фактичний відпуск лісу 

з головного користування на рік лісовпорядкування 

(запас ліквідний – тис.м3) 

 

Найменування 

організаційно-

господарских  

одиниць 

Лісосіка, 

встановлена 

попереднім 

лісовпоряд-

куванням 

Діюча розра-

хункова лісосіка 

на рік нинішнього 

лісовпоряд-

кування 

Фактичний 

відпуск деревини 

в рік проведення 

лісовпоряд-

кування 

План відпуску 

лісу  

на 2015 р. 

Усього в лісах бувшої І групи 

 32,8 21,29 21,61 21,29 

в тому числі:     

Хвойні 31,0 20,19 20,71 20,19 

з них: сосна 31,0 20,19 20,71 20,19 

Твердолистяні 0,3 0,23 0,21 0,23 

з них: дуб 0,3 0,23 0,21 0,23 

М'яколистяні 1,5 0,87 0,69 0,87 

з них: береза 1,0 0,59 0,50 0,59 

 вільха чорна 0,5 0,28 0,19 0,28 

Усього в експлуатаційних лісах 

 92,4 81,52 82,95 81,52 

в т.ч.      

Хвойні 72,1 76,02 78,22 76,02 

з них: сосна 72,1 76,02 78,22 76,02 

Твердолистяні 4,5 1,71 1,68 1,71 

з них: дуб  4,1 1,71 1,68 1,71 

           граб 0,4    

М'яколистяні  15,8 3,79 3,05 3,79 

з них: береза 7,5 3,03 2,43 3,03 

           осика 3,5    

    вільха чорна 4,8 0,76 0,62 0,76 

Усього по 

лісгоспу 
125,2 102,81 104,56 102,81 

в тому числі:     

Хвойні 103,1 96,21 98,93 96,21 

з них: сосна 103,1 96,21 98,93 96,21 

Твердолистяні 4,8 1,94 1,89 1,94 

з них: дуб 4,4 1,94 1,89 1,94 

          граб 0,4    

М'яколистяні 17,3 4,66 3,74 4,66 

з них: береза 8,5 3,62 2,93 3,62 

          осика 3,5    

    вільха чорна 5,3 1,04 0,81 1,04 
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Додаток 8 

 

Зведені відомості про відведені на перший рік ревізійного періоду обсяги 

рубок головного користування за лісництвами (площа, га; запас – м3, ліквід) 

 

Код 

кате-

горії 

лі- 

сів 

Лісництва 

Хвойні Твердолистяні М'яколистяні Разом 

пло-

ща 

за- 

пас 

сер. 

зап. 

 на  

1 га 

пло- 

ща 

за- 

пас 

 

сер. 

зап.  

на  

1 га 

пло-

ща 

за- 

пас 

 

сер. 

зап.  

на  

1 га 

пло-

ща 

за- 

пас 

 

сер. 

зап.  

на  

1 га 

2015 р. 

3 Блідчанське 1,3 529 406       1,3 529 406 

4 -/- 48,3 9887 204       48,3 9887 204 

 Разом 49,6 10416 210       49,6 10416 210 

3 Кодрянське 14,4 4781 332       14,4 4781 332 

4 -/- 17,9 6515 363       17,9 6515 363 

 Разом 32,3 11296 350       32,3 11296 350 

3 Кухарське 39,9 7104 178       39,9 7104 178 

4 -/- 50,0 13018 260 1,2 362 302    51,2 13380 261 

 Разом 89,9 20122 224 1,2 362 302    91,1 20484 224 

3 Мигальське 6,2 2617 422    2,7 521 193 8,9 3138 353 

4 -/- 28,6 12122 424    4,4 616 140 33,0 12738 386 

 Разом 34,8 14739 424    7,1 1137 258 41,9 15876 379 

4 Мирчанське 17,8 3432 193    2,7 625 231 20,5 4057 198 

3 Пісківське    0,9 231 257 1,1 280 255 2,0 511 256 

4 -/- 49,5 16217 328 3,9 1346 345 0,7 128 183 54,1 17691 327 

 Разом 49,5 16217 328 4,8 1577 329 1,8 408 227 56,1 18202 324 

3 Поташнян-

ське 
1,1 364 334    0,5 69 138 1,6 436 273 

4 -/- 22,4 4974 222    6,4 1584 248 28,8 6558 228 

 Разом 23,5 5338 227    6,9 1653 240 30,4 6991 230 

2 Тетерівське 5,0 1680 336       5,0 1680 336 

3 -/- 13,2 3112 236       13,2 3112 236 

4 -/- 25,5 10477 411       25,5 10477 411 

 Разом 43,7 15269 349       43,7 15269 349 

В тому числі за категоріями 

2  5,0 1680 336       5,0 1680 336 

3  76,1 18507 243 0,9 231 257 4,3 870 202 81,3 19608 241 

4  260,0 76642 295 5,1 1708 335 14,2 2953 208 279,3 81303 291 

 Усього 341,1 96829 284 6,0 1939 323 18,5 3823 207 365,6 102591 290 

 

 

Примітка: 1 - Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;  

                  2 - Рекреаційно-оздоровчі ліси;  

                  3 - Захисні ліси;  

                  4 - Експлуатаційні ліси  
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Додаток 9 

 

Фонд лісовідновних рубок 

 

Лісовідновні рубки не проектуються. 

 

Додаток 10 

 

Поділ території за зонами радіоактивного забруднення станом на 01.01.2004 р. 

(щільність забруднення ґрунту цезієм – 137 в кі/км2) 

 

Назва  

лісництв 

Загальна 

площа 

забруд-

нення 

Номери кварталів (чисельник) і площа (знаменник) за щільністю 

забруднення 

зона 1 

зона 2 зона 3 

підзона підзона 

а б в а б 

більше 

15,1 
5,1–7,0 7,1–10,0 10,1–15,0 1,1–2,0 2,1–5,0 

Тетерівське 778,0 16,28 

36,6 

   16,17,25,26,28,29,

42,44,53-55,64-66 

741,4 

 

Кухарське 1813,0     3-6,17-19,21,22, 

30-37,39,43,46, 47, 

50,51,54-56,60,67, 

70-72,77,82,87,88, 

94 

1813,0 

 

Блідчан- 

ське 

2988,0     1-7,10,12-19,21-

32,34-47,50,52,55-

62,64-66,70,74,81, 

82,86,87 

2939,0 

76 

49,0 

Поташнян- 

ське 

457,0     10,11,13,22,32,42,

62,90 

457,0 

 

Мирчанське 1234,0     11,19,20,25,31,32,

41-43,59-69 

1234,0 

 

Пісківське 365,0     12-14,25,33,46,47, 

48,91-93,109,111 

365,0 

 

Мигальське 320,0     2,23,24,36-38,75, 

93,100,103 

292,0 

35 

28,0 

Кодрянське 92,0     69,142,144 

92,0 

 

Разом по 

підприєм-

ству 

8047,0 36,6    7933,4 77,0 



 

 

14 

 

Додаток 11 

 

Фактичні обсяги робіт з побічних користувань на рік 

лісовпорядкування 

 

Побічним користуванням лісгосп в 2013 році не займався. 

 



Додаток № 6 

Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями в розрізі категорій лісів, 

лісництв та адміністративних районів 
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Загаль│                      Лісові ділянки                        │               Нелісові землі                         │ 

│на пло├───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────────────────────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬─────┤ 

│ща зе-│Вкриті лісо│        Не вкриті лісовою рослинністю     │     │ Сільськогосподарські  │   │    │   │   │   │   │     │ 

│мель  │вою рослин-├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤Разом│        угіддя         │   │    │   │   │   │   │     │ 

│лісо- │ністю      │Не- │Лісо│   │    │   │   │   │Лісові│    │лі-  ├───┬───┬───┬─────┬─────┤ В │ Б  │Са-│ Т │ П │Ін-│Ра-  │ 

│госпо-├─────┬─────┤зім-│ві  │Рід│Зга-│ З │Га-│Біо│шляхи │Ра- │со-  │ Р │Сі-│Па-│Бага-│Разом│ о │ о  │ди-│ р │ і │ші │зом  │ 

│дарсь-│ ра- │в т.ч│кну-│роз-│ко-│рища│ р │ля-│га-│просі-│зом │вих  │ і │но-│со-│то-  │сіль-│ д │ л  │би,│ а │ c │не-│не-  │ 

│кого  │ зом │лі-  │ті  │сад-│ліc│заги│ у │ви-│ля-│ки,ПП │не  │діля-│ л │жа-│ви-│річні│сько-│ и │ о  │спо│ с │ к │лі-│лі-  │ 

│призна│     │сові │лісо│ники│ся │блі │ б │ни │ви-│розри-│вкри│нок  │ л │тi │ща │на-  │госпо│   │ т  │ру-│ и │ и │со │со-  │ 

│чення │     │куль-│ві  │план│   │наса│ и │пус│ни │ви,   │тих │     │ я │   │   │сад- │дарсь│   │ а  │ди │   │   │ві │вих  │ 

│      │     │тури │куль│та- │   │джен│   │ти-│   │осушув│лі- │     │   │   │   │ження│ких  │   │    │   │   │   │зем│зе-  │ 

│      │     │     │тури│ції │   │ня  │   │рі │   │канави│сом │     │   │   │   │     │угідь│   │    │   │   │   │лі │мель │ 

├──────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤ 

│  1   │  2  │  3  │  4 │  5 │ 6 │  7 │ 8 │  9│   │  10  │ 11 │  12 │ 13│ 14│ 15│ 16  │ 17  │18 │19  │ 20│ 21│ 22│ 23│ 24  │ 

└──────┴─────┴─────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┘ 

     Усього по лісогосподарському підприїмству                                                                               

35692.7      24262.8     33.7 1.4 21.8     48.5     581.3     34691.9                        21.6     17.0            1000.8 

       32168.3     1391.0             357.0    88.9      2523.6                                  758.4   203.8               

     в тому числі за адміністративними районами                                                                              

                                                        БОРОДЯНСЬКИЙ район                                                   

                                                        Кодрянське лісництво                                                 

   28.6  25.7                                                   25.7                              2.9                    2.9 

                                                        Мигальське лісництво                                                 

 4116.6       2974.3     20.5              24.5           330.3                                  129.1    19.9               

        3625.2      158.3              42.6    8.9   75.5      3955.5                        11.4     0.7              161.1 

                                                        Мирчанське лісництво                                                 

 3898.9       1776.9                   44.1               184.9                              1.6      0.4              341.7 

        3372.3      60.3           2.3     5.0 9.6   63.6      3557.2                            285.7    54.0               

                                                        Поташнянське лісництво                                               

 4768.5       3076.6      6.2 1.4 17.0     2.7       80.6      4654.7                                     13.5               

        4386.0      103.9              37.5    19.4       268.7                              1.2 97.0 2.1              113.8 

                                                        Тетерівське лісництво                                                

 4740.2       3287.6      4.8              1.1       58.7      4693.3                                 11.2              46.9 

        4360.9      200.6              49.6    17.6       332.4                              1.4  0.7     33.6               

                                                        Пісківське лісництво                                                 

 3823.9       2510.5               0.4     1.7       75.9      3632.2                            172.4    13.7               

        3215.8      269.5              56.7    12.2       416.4                              5.3      0.3              191.7 

     Разом по адміністративному району                                                                                       

21376.7      13625.9     31.5 1.4 19.7     35.0     354.3     20518.6                        20.9     14.7             858.1 

       18985.9      792.6             230.5    67.7      1532.7                                  687.8   134.7               

 

 

 



 

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Загаль│                      Лісові ділянки                        │               Нелісові землі                         │ 

│на пло├───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────────────────────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬─────┤ 

│ща зе-│Вкриті лісо│        Не вкриті лісовою рослинністю     │     │ Сільськогосподарські  │   │    │   │   │   │   │     │ 

│мель  │вою рослин-├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤Разом│        угіддя         │   │    │   │   │   │   │     │ 

│лісо- │ністю      │Не- │Лісо│   │    │   │   │   │Лісові│    │лі-  ├───┬───┬───┬─────┬─────┤ В │ Б  │Са-│ Т │ П │Ін-│Ра-  │ 

│госпо-├─────┬─────┤зім-│ві  │Рід│Зга-│ З │Га-│Біо│шляхи │Ра- │со-  │ Р │Сі-│Па-│Бага-│Разом│ о │ о  │ди-│ р │ і │ші │зом  │ 

│дарсь-│ ра- │в т.ч│кну-│роз-│ко-│рища│ р │ля-│га-│просі-│зом │вих  │ і │но-│со-│то-  │сіль-│ д │ л  │би,│ а │ c │не-│не-  │ 

│кого  │ зом │лі-  │ті  │сад-│ліc│заги│ у │ви-│ля-│ки,ПП │не  │діля-│ л │жа-│ви-│річні│сько-│ и │ о  │спо│ с │ к │лі-│лі-  │ 

│призна│     │сові │лісо│ники│ся │блі │ б │ни │ви-│розри-│вкри│нок  │ л │тi │ща │на-  │госпо│   │ т  │ру-│ и │ и │со │со-  │ 

│чення │     │куль-│ві  │план│   │наса│ и │пус│ни │ви,   │тих │     │ я │   │   │сад- │дарсь│   │ а  │ди │   │   │ві │вих  │ 

│      │     │тури │куль│та- │   │джен│   │ти-│   │осушув│лі- │     │   │   │   │ження│ких  │   │    │   │   │   │зем│зе-  │ 

│      │     │     │тури│ції │   │ня  │   │рі │   │канави│сом │     │   │   │   │     │угідь│   │    │   │   │   │лі │мель │ 

├──────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤ 

│  1   │  2  │  3  │  4 │  5 │ 6 │  7 │ 8 │  9│   │  10  │ 11 │  12 │ 13│ 14│ 15│ 16  │ 17  │18 │19  │ 20│ 21│ 22│ 23│ 24  │ 

└──────┴─────┴─────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┘ 

                                                        ІВАНКІВСЬКИЙ район                                                   

                                                        Блідчанське лісництво                                                

 4103.9       3039.6      0.7      1.6     1.3 7.4   61.5      4057.7                                     41.9               

        3776.6      163.1              45.5               281.1                                   3.3 1.0               46.2 

                                                        Кухарське лісництво                                                  

 5313.7       3787.6      0.4      0.5         6.0   76.9      5299.8                                                        

        4939.8      237.8              38.4               360.0                              0.1  6.0     7.8           13.9 

     Разом по адміністративному району                                                                                       

 9417.6       6827.2      1.1      2.1     1.3      138.4      9357.5                                     49.7               

        8716.4      400.9              83.9    13.4       641.1                              0.1  9.3 1.0               60.1 

                                                        МАКАРІВСЬКИЙ район                                                   

                                                        Кодрянське лісництво                                                 

 4898.4       3809.7      1.1              12.2           349.8                              0.6 61.3 1.3               82.6 

        4466.0      197.5              42.6    7.8   88.6      4815.8                                     19.4               

     Разом по адміністративному району                                                                                       

                                                                                                                            

                                                                                                                  Аркуш   2  

4898.4       3809.7      1.1              12.2           349.8                              0.6 61.3 1.3               82.6 

        4466.0      197.5              42.6    7.8   88.6      4815.8                                     19.4               

     Із загальних даних по підприємству:                                                                                     

                                                        Блідчанське лісництво                                                

 4103.9       3039.6      0.7      1.6     1.3 7.4   61.5      4057.7                                     41.9               

        3776.6      163.1              45.5               281.1                                   3.3 1.0               46.2 

                                                        Кодрянське лісництво                                                 

 4927.0       3809.7      1.1              12.2           349.8                              0.6 64.2 1.3               85.5 

        4491.7      197.5              42.6    7.8   88.6      4841.5                                     19.4               

                                                        Мигальське лісництво                                                 

 4116.6       2974.3     20.5              24.5           330.3                                  129.1    19.9               

        3625.2      158.3              42.6    8.9   75.5      3955.5                        11.4     0.7              161.1 

 

 

 

 



 

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Загаль│                      Лісові ділянки                        │               Нелісові землі                         │ 

│на пло├───────────┬──────────────────────────────────────────┬─────┼───────────────────────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┬─────┤ 

│ща зе-│Вкриті лісо│        Не вкриті лісовою рослинністю     │     │ Сільськогосподарські  │   │    │   │   │   │   │     │ 

│мель  │вою рослин-├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤Разом│        угіддя         │   │    │   │   │   │   │     │ 

│лісо- │ністю      │Не- │Лісо│   │    │   │   │   │Лісові│    │лі-  ├───┬───┬───┬─────┬─────┤ В │ Б  │Са-│ Т │ П │Ін-│Ра-  │ 

│госпо-├─────┬─────┤зім-│ві  │Рід│Зга-│ З │Га-│Біо│шляхи │Ра- │со-  │ Р │Сі-│Па-│Бага-│Разом│ о │ о  │ди-│ р │ і │ші │зом  │ 

│дарсь-│ ра- │в т.ч│кну-│роз-│ко-│рища│ р │ля-│га-│просі-│зом │вих  │ і │но-│со-│то-  │сіль-│ д │ л  │би,│ а │ c │не-│не-  │ 

│кого  │ зом │лі-  │ті  │сад-│ліc│заги│ у │ви-│ля-│ки,ПП │не  │діля-│ л │жа-│ви-│річні│сько-│ и │ о  │спо│ с │ к │лі-│лі-  │ 

│призна│     │сові │лісо│ники│ся │блі │ б │ни │ви-│розри-│вкри│нок  │ л │тi │ща │на-  │госпо│   │ т  │ру-│ и │ и │со │со-  │ 

│чення │     │куль-│ві  │план│   │наса│ и │пус│ни │ви,   │тих │     │ я │   │   │сад- │дарсь│   │ а  │ди │   │   │ві │вих  │ 

│      │     │тури │куль│та- │   │джен│   │ти-│   │осушув│лі- │     │   │   │   │ження│ких  │   │    │   │   │   │зем│зе-  │ 

│      │     │     │тури│ції │   │ня  │   │рі │   │канави│сом │     │   │   │   │     │угідь│   │    │   │   │   │лі │мель │ 

├──────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼────┼───┼───┼───┼──────┼────┼─────┼───┼───┼───┼─────┼─────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼─────┤ 

│  1   │  2  │  3  │  4 │  5 │ 6 │  7 │ 8 │  9│   │  10  │ 11 │  12 │ 13│ 14│ 15│ 16  │ 17  │18 │19  │ 20│ 21│ 22│ 23│ 24  │ 

└──────┴─────┴─────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴─────┴───┴───┴───┴─────┴─────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴─────┘ 

                                                        Мирчанське лісництво                                                 

 3898.9       1776.9                   44.1               184.9                              1.6      0.4              341.7 

        3372.3      60.3           2.3     5.0 9.6   63.6      3557.2                            285.7    54.0               

 

                                                        Поташнянське лісництво                                               

 4768.5       3076.6      6.2 1.4 17.0     2.7       80.6      4654.7                                     13.5               

        4386.0      103.9              37.5    19.4       268.7                              1.2 97.0 2.1              113.8 

                                                        Тетерівське лісництво                                                

 4740.2       3287.6      4.8              1.1       58.7      4693.3                                 11.2              46.9 

        4360.9      200.6              49.6    17.6       332.4                              1.4  0.7     33.6               

                                                        Кухарське лісництво                                                  

 5313.7       3787.6      0.4      0.5         6.0   76.9      5299.8                                                        

        4939.8      237.8              38.4               360.0                              0.1  6.0     7.8           13.9 

                                                        Пісківське лісництво                                                 

 3823.9       2510.5               0.4     1.7       75.9      3632.2                            172.4    13.7               

        3215.8      269.5              56.7    12.2       416.4                              5.3      0.3              191.7 

____________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                   



                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    Додаток № 7                                                                      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                          ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВО° ЛЎСОСЎКИ НА ПЕРЎОД з 2015 по 2024 роки                                           

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

                                                            КАТЕГОРЎЯ ЛЎСЎВ - РЕКРЕАЦЎЙНО-ОЗДОРОВЧЎ ЛЎСИ                                                            

                                       ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - РЕКРЕАЦЎЙНО-ОЗДОРОВЧЎ ЛЎСИ З ОБМЕЖ. РЕЖИМОМ КОРИСТ. НА РЎВНИНЎ                                        

                                                               СУЦЎЛЬНЎ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)                                                                

                                                                        ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                                                         

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА                                                                     

 225.9 139.1   60.8   38.6  12.7                 13.3           4.60   346  1.20  101    2.1  1.3  0.9  1.0                                              28.8  13.3 

                                                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВО° ГУБКИ                                                       

   5.7          5.7    5.7                                                  0.05  101    0.1  0.1       0.1                                                         

Разом                                                                                                                                                               

 231.6 139.1   66.5   44.3  12.7                 13.3           4.60   346  1.25         2.2  1.4  0.9  1.1                                              28.8  13.3 

                                                                     ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                                                     

                                                             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                                             

   0.6   0.6                                                                      131                                                                               

                                                                     ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                                                      

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ БЕРЕЗОВА                                                                    

   4.4   3.6    0.8                                                         0.02   61    0.1            0.1                                                         

Разом по способу рубок                                                                                                                                              

 236.6 143.3   67.3   44.3  12.7                 13.3           4.60   346  1.27         2.3  1.4  0.9  1.2                                              28.8  13.3 

Разом по господарськўй частинў                                                                                                                                      

 236.6 143.3   67.3   44.3  12.7                 13.3           4.60   346  1.27                                                                         28.8  13.3 

     у тому числў:                                                                                                                                                  

          хвойнў                                                                                                                                                    

 231.6 139.1   66.5   44.3  12.7                 13.3           4.60   346  1.25                                                                         28.8  13.3 

          ўз них:                                                                                                                                                   

               сосна                                                                                                                                                

 231.6 139.1   66.5   44.3  12.7                 13.3           4.60   346  1.25                                                                         28.8  13.3 

          твердолистянў                                                                                                                                             

   0.6   0.6                                                                                                                                                        

          ўз них:                                                                                                                                                   

               дуб                                                                                                                                                  

   0.6   0.6                                                                                                                                                        

          м'яколистянў                                                                                                                                              

   4.4   3.6    0.8                                                         0.02                                                                                    

          ўз них:                                                                                                                                                   

               береза                                                                                                                                               

   4.4   3.6    0.8                                                         0.02                                                                                    

                                                                   КАТЕГОРЎЯ ЛЎСЎВ - ЗАХИСНЎ ЛЎСИ                                                                   

                                          ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - ЗАХИСНЎ ЛЎСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РЎВНИНЎ                                           

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    



                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

�!�                                                                                                                                                      Аркуш   2  

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

                                                               СУЦЎЛЬНЎ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)                                                                

                                                                        ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                                                         

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                         

   7.4   2.1    2.8                               2.5           0.59   236  0.02  101    0.1  0.1  0.1  0.1                                                     2.5 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА                                                                     

6122.2       2306.6 1337.3 892.6  466.6  112.8  682.5   54.8  251.27   368 29.59  101   55.7 58.2 52.5 55.7  5.3 55.7 20.51   18.52   13.52    73     12      592.1 

       2240.5                                                                                                                                           1177.7      

                                                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВО° ГУБКИ                                                       

 123.1        123.1    2.8                                                  0.67  101    1.1  0.1       0.1                                               1.6       

                                                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ЯЛИНОВА ПОХЎДНА                                                                 

   3.3   2.2    0.7          0.4                                            0.01   61                                                                     0.4       

Разом                                                                                                                                                               

6256.0       2433.2 1340.1 893.0  466.6  112.8  685.0   54.8  251.86   368 30.29        56.9 58.4 52.6 55.9  5.3 55.7 20.51   18.52   13.52    73     12      594.6 

       2244.8                                                                                                                                           1179.7      

                                                                     ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                                                     

                                                             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                                             

  63.6  26.6   34.5    6.5   1.7                  0.8           0.29   363  0.23  131    0.5  0.2  0.1  0.1                                               6.2   0.8 

                                                             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА                                                             

  10.9          0.6    0.2  10.3   10.3                                     0.04   71    0.1  0.3  0.5  0.1                                               0.2  10.3 

                                                                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                                                                 

   5.1   1.8    3.3    3.3                                                  0.02   81    0.1  0.1       0.1                                               3.3       

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ГРАБОВА                                                                     

   0.8   0.1    0.3          0.2    0.2           0.2           0.04   200         61                                                                           0.4 

Разом                                                                                                                                                               

  80.4  28.5   38.7   10.0  12.2   10.5           1.0           0.33   330  0.29         0.7  0.6  0.6  0.3                                               9.7  11.5 

                                                                     ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                                                      

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ БЕРЕЗОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                        

  55.3  24.9   30.4   14.6                                                  0.20   61    0.8  0.5       0.4                                              14.6       

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ БЕРЕЗОВА                                                                    

 120.0  43.7   55.4   23.6  12.1   12.1    8.2    8.8    1.2    2.17   247  0.50   61    1.7  1.5  1.0  1.5       1.0  0.25    0.21    0.10    45      9 23.6  10.9 

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ОСИКОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                         

   0.1   0.1                                                                       41                                                                               

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ОСИКОВА                                                                     

  12.0   8.2                 0.7    0.7    0.7    3.1           1.00   323  0.07   41    0.2  0.1  0.2  0.2                                                     3.8 



                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ВЎЛЬХОВА                                                                    

  72.9  32.5   19.5    9.4  13.4   13.4    5.2    7.5    0.7    2.17   289  0.34   61    1.0  1.0  1.0  0.9       1.0  0.29    0.24    0.12    48      7  9.4  10.9 

Разом                                                                                                                                                               

 260.3 109.4  105.3   47.6  26.2   26.2   14.1   19.4    1.9    5.34   275  1.11         3.7  3.1  2.2  3.0       2.0  0.54    0.45    0.22    49     10 47.6  25.6 

Разом по способу рубок                                                                                                                                              

6596.7       2577.2 1397.7 931.4  503.3  126.9  705.4   56.7  257.53   365 31.69        61.3 62.1 55.4 59.2  5.3 57.7 21.05   18.97   13.74                   631.7 

       2382.7                                                                                                                                           1237.0      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

�!�                                                                                                                                                      Аркуш   3  

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

Разом по господарськўй частинў                                                                                                                                      

6596.7       2577.2 1397.7 931.4  503.3  126.9  705.4   56.7  257.53   365 31.69                                 57.7 21.05   18.97   13.74                   631.7 

       2382.7                                                                                                                                           1237.0      

     у тому числў:                                                                                                                                                  

          хвойнў                                                                                                                                                    

6256.0       2433.2 1340.1 893.0  466.6  112.8  685.0   54.8  251.86   368 30.29                                 55.7 20.51   18.52   13.52                   594.6 

       2244.8                                                                                                                                           1179.7      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               сосна                                                                                                                                                

6252.7       2432.5 1340.1 892.6  466.6  112.8  685.0   54.8  251.86   368 30.28                                 55.7 20.51   18.52   13.52                   594.6 

       2242.6                                                                                                                                           1179.3      

               ялина                                                                                                                                                

   3.3   2.2    0.7          0.4                                            0.01                                                                          0.4       

          твердолистянў                                                                                                                                             

  80.4  28.5   38.7   10.0  12.2   10.5           1.0           0.33   330  0.29                                                                          9.7  11.5 

          ўз них:                                                                                                                                                   

               дуб                                                                                                                                                  

  79.6  28.4   38.4   10.0  12.0   10.3           0.8           0.29   363  0.29                                                                          9.7  11.1 

               граб                                                                                                                                                 

   0.8   0.1    0.3          0.2    0.2           0.2           0.04   200                                                                                      0.4 

          м'яколистянў                                                                                                                                              

 260.3 109.4  105.3   47.6  26.2   26.2   14.1   19.4    1.9    5.34   275  1.11                                  2.0  0.54    0.45    0.22              47.6  25.6 

          ўз них:                                                                                                                                                   

               береза                                                                                                                                               

 175.3  68.6   85.8   38.2  12.1   12.1    8.2    8.8    1.2    2.17   247  0.70                                  1.0  0.25    0.21    0.10              38.2  10.9 

               осика                                                                                                                                                



  12.1   8.3                 0.7    0.7    0.7    3.1           1.00   323  0.07                                                                                3.8 

               вўльха                                                                                                                                               

  72.9  32.5   19.5    9.4  13.4   13.4    5.2    7.5    0.7    2.17   289  0.34                                  1.0  0.29    0.24    0.12               9.4  10.9 

                                                               КАТЕГОРЎЯ ЛЎСЎВ - ЕКСПЛУАТАЦЎЙНЎ ЛЎСИ                                                                

                                                       ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - ЕКСПЛУАТАЦЎЙНЎ ЛЎСИ НА РЎВНИНЎ                                                        

                                                               СУЦЎЛЬНЎ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)                                                                

                                                                        ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                                                         

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                         

  90.4  57.7   12.3    4.2  19.2    0.5    0.5    1.2           0.40   333  0.28   81    1.0  0.6  0.7  0.2                                              22.9   1.7 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА                                                                     

17288.9      5092.8 2904.6       1703.6  939.3 1456.7   21.4  579.28   398         81  192.1      225.3      3.8      76.39   68.70   51.53    75      8     1239.3 

       5436.1              5303.3                                          100.07            241.6     192.1     192.1                                  6504.3      

                                                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВО° ГУБКИ                                                       

 128.5         92.7   66.6  35.8                                            0.87   81    1.4  2.6  1.2  0.9                                                         

                                                                                                                                                         102.4      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

�!�                                                                                                                                                      Аркуш   4  

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

                                                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ЯЛИНОВА ПОХЎДНА                                                                 

  14.4   5.8    2.5    0.2   2.7    2.7    1.5    3.4           1.43   421  0.10   51    0.2  0.2  0.3  0.2                                               0.2   6.1 

Разом                                                                                                                                                               

17522.2      5200.3 2975.6       1706.8  941.3 1461.3   21.4  581.11   398             194.7      227.5      3.8      76.39   68.70   51.53    75      8     1247.1 

       5499.6              5361.0                                          101.32            245.0     193.4     192.1                                  6629.8      

                                                                     ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                                                     

                                                             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                                             

 571.9 185.0  279.3  248.6 100.7   20.6    6.1    6.9           2.43   352  2.14  101    5.2  7.1  3.6  1.7                                                    27.5 

                                                                                                                                                         227.5      

                                                             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА                                                             

   4.8          3.6    0.9   0.6    0.6           0.6           0.12   200  0.01   61    0.1  0.1  0.1  0.1                                               0.9   1.2 

                                                                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                                                                 

  21.1   3.8    9.6    9.6   6.1                  1.6           0.47   294  0.11   71    0.3  0.4  0.3  0.2                                              15.7   1.6 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ГРАБОВА                                                                     

  26.2   1.1   18.3   15.7   4.7    4.7    4.7    2.1           0.57   271  0.09   51    0.4  0.8  0.3  0.4                                              15.7   6.8 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ЯСЕНЕВА                                                                     

   0.5   0.5                                                                       71                                                                               

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ КЛЕНОВА                                                                     



   0.6   0.6                                                                       71                                                                               

Разом                                                                                                                                                               

 625.1 191.0  310.8  274.8 112.1   25.9   10.8   11.2           3.59   321  2.35         6.0  8.4  4.3  2.4                                                    37.1 

                                                                                                                                                         259.8      

                                                                     ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                                                      

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ БЕРЕЗОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                        

 289.2  75.1  175.5   83.9  23.6   23.6    6.4   15.0           3.03   202  1.00   61    4.1  4.1  1.9  2.7       1.9  0.38    0.33    0.13    40      8 83.9  19.6 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ БЕРЕЗОВА                                                                    

 682.0 155.9  329.0  149.2  79.3   79.3   17.4  117.8    1.0   27.25   231  2.69   61    9.7 11.5  9.9  9.7       9.7  2.24    1.95    0.88    45     12      100.1 

                                                                                                                                                         149.2      

                                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ОСИКОВА В НАДМЎРНО ЗВОЛ. УМОВАХ                                                         

   9.4   7.9    0.2    0.2                        1.3           0.30   231  0.05   41    0.2  0.1  0.1  0.1                                               0.2   1.3 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ОСИКОВА                                                                     

  66.7  23.6   24.0   24.0   2.2    2.2    1.6   16.9    1.8    4.38   259  0.39   41    1.3  1.4  1.0  1.3       1.3  0.34    0.31    0.09    30     13 24.0   6.1 

                                                                    ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦЎЯ ВЎЛЬХОВА                                                                    

 340.4  82.8  178.1  111.6  44.8   44.8    7.8   34.7           9.07   261  1.49   61    4.9  6.4  4.0  4.9       4.0  1.05    0.89    0.44    50      9       39.5 

                                                                                                                                                         111.6      

Разом                                                                                                                                                               

1387.7 345.3  706.8  368.9 149.9  149.9   33.2  185.7    2.8   44.03   237  5.62        20.2 23.5 16.9 18.7      16.9  4.01    3.48    1.54    44     11      166.6 

                                                                                                                                                         368.9      

Разом по способу рубок                                                                                                                                              

19535.0      6217.9 3619.3       1882.6  985.3 1658.2   24.2  628.73   379             220.9      248.7      3.8      80.40   72.18   53.07                  1450.8 

       6035.9              5623.0                                          109.29            276.9     214.5     209.0                                  7258.5      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

�!�                                                                                                                                                      Аркуш   5  

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

Разом по господарськўй частинў                                                                                                                                      

19535.0      6217.9 3619.3       1882.6  985.3 1658.2   24.2  628.73   379                                            80.40   72.18   53.07                  1450.8 

       6035.9              5623.0                                          109.29                                209.0                                  7258.5      

     у тому числў:                                                                                                                                                  

          хвойнў                                                                                                                                                    

17522.2      5200.3 2975.6       1706.8  941.3 1461.3   21.4  581.11   398                                            76.39   68.70   51.53                  1247.1 

       5499.6              5361.0                                          101.32                                192.1                                  6629.8      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               сосна                                                                                                                                                

17507.8      5197.8 2975.4       1704.1  939.8 1457.9   21.4  579.68   398                                            76.39   68.70   51.53                  1241.0 



       5493.8              5358.3                                          101.22                                192.1                                  6629.6      

               ялина                                                                                                                                                

  14.4   5.8    2.5    0.2   2.7    2.7    1.5    3.4           1.43   421  0.10                                                                          0.2   6.1 

          твердолистянў                                                                                                                                             

 625.1 191.0  310.8  274.8 112.1   25.9   10.8   11.2           3.59   321  2.35                                                                               37.1 

                                                                                                                                                         259.8      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               дуб                                                                                                                                                  

 597.8 188.8  292.5  259.1 107.4   21.2    6.1    9.1           3.02   332  2.26                                                                               30.3 

                                                                                                                                                         244.1      

               ясен                                                                                                                                                 

   0.5   0.5                                                                                                                                                        

               граб                                                                                                                                                 

  26.2   1.1   18.3   15.7   4.7    4.7    4.7    2.1           0.57   271  0.09                                                                         15.7   6.8 

          м'яколистянў                                                                                                                                              

1387.7 345.3  706.8  368.9 149.9  149.9   33.2  185.7    2.8   44.03   237  5.62                                 16.9  4.01    3.48    1.54                   166.6 

                                                                                                                                                         368.9      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               береза                                                                                                                                               

 971.2 231.0  504.5  233.1 102.9  102.9   23.8  132.8    1.0   30.28   228  3.69                                 11.6  2.62    2.28    1.01                   119.7 

                                                                                                                                                         233.1      

               осика                                                                                                                                                

  76.1  31.5   24.2   24.2   2.2    2.2    1.6   18.2    1.8    4.68   257  0.44                                  1.3  0.34    0.31    0.09              24.2   7.4 

               вўльха                                                                                                                                               

 340.4  82.8  178.1  111.6  44.8   44.8    7.8   34.7           9.07   261  1.49                                  4.0  1.05    0.89    0.44                    39.5 

                                                                                                                                                         111.6      

Разом по пўдприїмству                                                                                                                                               

26368.3      8862.4 5061.3       2385.9 1112.2 2376.9   80.9  890.86   375                                            101.45                            8524.3      

       8561.9              6567.1                                          142.25                                266.7        91.15   66.81                  2095.8 

     у тому числў:                                                                                                                                                  

          хвойнў                                                                                                                                                    

24009.8      7700.0 4360.0       2173.4 1054.1 2159.6   76.2  837.57   388                                            96.90   87.22   65.05                  1855.0 

       7883.5              6266.7                                          132.86                                247.8                                  7838.3      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

�!�                                                                                                                                                      Аркуш   6  

    ДП "ТЕТЕРЎВСЬКИЙ ЛЎСГОСП"                                                                                                    КИ°ВСЬКА ОБЛАСТЬ                   

                                                                                                                                                                    

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ 

│Вкри-│     Розподўл вкритих лўсовою рослиннўстю земель     │Запас  │Серед│За-  │Вўк │    Обчисленў лўсосўки,   │     Рекомендована лўсосўка     │Кўль- │Площа на-│ 

│тў лў│                  за групами вўку, га                │стиглих│нўй  │галь-│стиг│      (площа - га,        │           (площа - га,         │кўсть │саджень  │ 

│совою├─────┬─────────────┬───────────────────┬─────────────┤ў пере-│запас│на   │ло- │    запас - тис. куб.м)   │        запас - тис. куб.м)     │рокўв │через 10 │ 

│рос- │ Мо- │   Середньо- │    Пристигаючў    │  Стиглў ў   │стўй-  │екс- │се-  │стў,├──────┬────┬────┬────┬────┼────┬─────┬───────────────┬─────┤вико- │рокўв, га│ 

│лин- │ лод-│   вўковў    ├─────┬──────┬──────┤ перестўйнў  │них    │плуа-│ред- │ро- │Рўвно-│Дру-│Пер-│Ра- │За  │Пло-│Запас│Запас лўквўдний│% дў-│ри-   ├────┬────┤ 

│нўстю│ ня- ├──────┬──────┤усьо-│в т.ч.│ўз них├──────┬──────┤дере-  │тацўй│ня   │кўв │мўрно-│га  │ша  │цўо-│ста-│ща  │за-  ├───────┬───────┤лово∙│стан- │При-│Стиг│ 

│зем- │ ки  │ усьо-│в т.ч.│го   │остан-│остан-│ усьо-│в т.ч.│воста- │ного │змўна│    │го ко-│вў- │вў- │наль│ном │    │галь-│ усьо- │ в т.ч.│вўд  │ня екс│сти-│лих │ 

│лў,  │     │ го   │вклю- │     │нього │нього │ го   │пере- │нўв,   │фонду│запа-│    │ристу-│ко- │ко- │на  │    │    │ний  │ го    │ дўло- │лўк- │плуата│га- │ў пе│ 

│усьо-│     │      │ченў в│     │класу │п'яти-│      │стўй- │тис.   │на  1│су,  │    │вання │ва  │ва  │    │    │    │     │       │ во∙   │вўду │цўйно-│ючих│ре- │ 

│го,га│     │      │розра-│     │      │рўччя │      │нў    │куб.м  │га,  │тис. │    │      │    │    │    │    │    │     │       │ дере- │     │го    │    │стўй│ 

│     │     │      │хунок │     │      │      │      │      │       │куб.м│куб.м│    │      │    │    │    │    │    │     │       │ вини  │     │фонду │    │них │ 

└─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┴─────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴───────┴───────┴─────┴──────┴────┴────┘ 

          ўз них:                                                                                                                                                   

               сосна                                                                                                                                                



23992.1      7696.8 4359.8       2170.7 1052.6 2156.2   76.2  836.14   388                                            96.90   87.22   65.05                  1848.9 

       7875.5              6263.6                                          132.75                                247.8                                  7837.7      

               ялина                                                                                                                                                

  17.7   8.0    3.2    0.2   3.1    2.7    1.5    3.4           1.43   421  0.11                                                                          0.6   6.1 

          твердолистянў                                                                                                                                             

 706.1 220.1  349.5  284.8 124.3   36.4   10.8   12.2           3.92   321  2.64                                                                               48.6 

                                                                                                                                                         269.5      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               дуб                                                                                                                                                  

 678.0 217.8  330.9  269.1 119.4   31.5    6.1    9.9           3.31   334  2.55                                                                               41.4 

                                                                                                                                                         253.8      

               ясен                                                                                                                                                 

   0.5   0.5                                                                                                                                                        

               граб                                                                                                                                                 

  27.0   1.2   18.6   15.7   4.9    4.9    4.7    2.3           0.61   265  0.09                                                                         15.7   7.2 

          м'яколистянў                                                                                                                                              

1652.4 458.3  812.9  416.5 176.1  176.1   47.3  205.1    4.7   49.37   241  6.75                                 18.9  4.55    3.93    1.76                   192.2 

                                                                                                                                                         416.5      

          ўз них:                                                                                                                                                   

               береза                                                                                                                                               

1150.9 303.2  591.1  271.3 115.0  115.0   32.0  141.6    2.2   32.45   229  4.41                                 12.6  2.87    2.49    1.11                   130.6 

                                                                                                                                                         271.3      

               осика                                                                                                                                                

  88.2  39.8   24.2   24.2   2.9    2.9    2.3   21.3    1.8    5.68   267  0.51                                  1.3  0.34    0.31    0.09              24.2  11.2 

               вўльха                                                                                                                                               

 413.3 115.3  197.6  121.0  58.2   58.2   13.0   42.2    0.7   11.24   266  1.83                                  5.0  1.34    1.13    0.56                    50.4 

                                                                                                                                                         121.0      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

        ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВО "УКРДЕРЖЛЎСПРОЕКТ"                                  Г.Г. ЧАЙКА                                                                      

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

---<<PRINA>>---<< 02.07.2015 >>------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



                                                                                                                                        

 

                                                                                                                     

Додаток № 8                   
                                                                                                                                        

                                                                                                                             Проект  

         ПОГОДЖЕНО                                                                                 ПОГОДЖЕНО                            

                                                                                                                                        

  КИЇВСЬКЕ                                                                               КИЇВСЬКА                                       

  обласне управління лісового                                                            обласна державна адміністрація                 

  і мисливського господарства                                                                                                           

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

  ────────────── року                                                                    ──────────────── року                          

                                                                                                                                        

  М.П.   ─────────────                                                                   М.П.   ──────────────                          

           (підпис)                                                                                (підпис)                             

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                        

                                                  ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ                                                                     

                розрахункових лісосік для постўйних користувачІв (власників лісів)  КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ                                    

                                               на 201__ і наступні роки                                                                  

                                           (ліквідна деревина - тис.куб.м)                                                              

┌───────────────────┬───────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   │       │        │                                 У тому числі за господарствами                                 │ 

│    Найменування   │ Кате- │ Усього ├───────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤ 

│     постійних     │ горія │        │        хвойне         │         твердолистяне           │              м'яколистяне            │ 

│  лісокористувачів │ лісів*│        ├───────┬───────────────┼───────┬─────────────────────────┼───────┬──────────────────────────────┤ 

│  (власників лісів)│       │        │       │в т.ч. за госп-│       │  в т.ч. за госпсекцўями │       │     в т.ч. за госпсекціями   │ 

│                   │       │        │ усього│секціями       │ усього│                         │ усього│                              │ 

│                   │       │        │       ├───────┬───────┤       ├─────┬─────┬─────┬───────┤       ├────────┬───────┬─────────────┤ 

│                   │       │        │       │соснова│ялинова│       │дубо-│буко-│ ясе-│ грабо-│       │ березо-│ осико-│  чорновіль- │ 

│                   │       │        │       │       │       │       │ва   │ва   │ нова│ ва    │       │ ва     │ ва    │  хова       │ 

└───────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴─────┴───────┴───────┴────────┴───────┴─────────────┘ 

ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"                                                                                                               

                           3    18.97   18.52   18.52                                              0.45     0.21                   0.24 

                           4    72.18   68.70   68.70                                              3.48     2.28    0.31           0.89 

     Разом                      91.15   87.22   87.22                                              3.93     2.49    0.31           1.13 

УСЬОГО                     3    18.97   18.52   18.52                                              0.45     0.21                   0.24 

                           4    72.18   68.70   68.70                                              3.48     2.28    0.31           0.89 

     Разом                      91.15   87.22   87.22                                              3.93     2.49    0.31           1.13 

                                                                                                                                        

* 1 - ЛІСИ ПРИРОДООХОРОННОГО,НАУКОВОГО,ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                                                       

* 2 - РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                                        

* 3 - ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                                                      

* 4 - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                                               

                                                                                                                                        

       ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ВО "УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ"                                _____________________                                           
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MrHrcrEpcrBo EKororli TA [prIpoAHI,Ix pECypcIB yKrA[HI,I
(MiunpupoaH)

fleuapraMeHT exofl oriqHoi 6esneKrr ra Aosni.nrno-.nirleHsifi noi Ais.nruocri

ny.r. Mnrponorrura Bacnflq Jlrnriscrxoro, 35, Kri's, 03035, reJr.: (044)206-31-00; (044) 206-31-61;

Qanc: (044) 206-31-07; E-mail: secretar@,menr.sov.ua, Koa €APIIOY 37552996

/5*.ag9 Ng r'a i, z9
AEPXABHE TIIATIPU€MCTBO
''TETEPIBCbKE JIICOBE
rocIIOAAPCTBO"
07 820, Kuincrra o6tactr, Bopo4xucrxufi
pafion, crvn. IlicrieKa, ByJI. (Diniuora, 36

,{enaprauenr erorori.rHoi 6esneru ra AosniflrHo-niqensifiuoi 4irnrnocri
MiHicrepcrBa eKoJlorii m rplIpoAHI,Ix pecypcin Yxpainu nosiAoluJlf,e, Iqo:

- siAuosiAHo Ao lloeiAoNdreHHfl upo rJIaHoBaHy Aismnicu AII
<Terepincrre ricoBe rocloAapcrBo), flKa uigrmae oqinui BrIJIutBy na 4onxirrr
(peecrpaqifruuir HoMep crpaBu 20197t64095 y e4rauonay peecrpi g oqiuxu B:rJrI{By

Ha 4orrinrx), qoAo cneqiamHoro Br{Kopr4craHHf, ricosux pecypcir IIIJtrxoM
rrpoBeAeHH.rr cyqinurnx ra [ocrynoBr{x py6or roJroBHoro KopI{cryBaHH, Ta

cyqinrnux calrirapnux py6oK, po3rorraro rpoqeAypy oqinxu BnnI,IBy ua 4onx-rrr y
niAuoniAsocri Ao 3aKoHoAaBcrBa;

- 3 AHfl oQiqifinoro orpr4JrroAHeHHfl 3a3HaqeHoro floni4ovueHH.f, rpo
rrJraHoBaHy 4irnrHicru Ao MinupupoAr{ HaAxoAuJILI 3ayBaxeHna i upouognlii siA
rpoMaAcbrocri, ulo AoAarorbcr.

,.{o4arox: 3uBHarreHe Ha _ apK. B 1 npuivr.

[upercrop feuapraMeHTy C. I. Jlyrc'RHryrc

BprxoHaeeur:
Teru.rxo I. I.
(044)20631 40
(07 t3)

user
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f'lponosraqii.qo suicry seiry s OBfl

[Il <Terepiacurrfr Il->

Ne201 971 64095

3 oQiqitaHrx Axepefl veri crano aigonlto npo npoBeAeHHff npolle,qypr OBI [l-l <Terepiocuxrrl I[>.
Bi4noai4Ho go crarri 5 3aroHy Yrpatuu <llpo oqinr<y Bnr]rBy ua goaxinnn>), nporflroM 20 po6ovr,lx 4uia s 4Hr

oQiqitanoro onphnrc.qHeHun noai4ovneHHfl npo nnaHoBaHy 4i:ruHicrs, Rxa nignnrae oqiHqi annray Ha

goexinnn, rpouagcuxicrb Moxe HaAaril ynoBHoBaxeHoMy repilropianunouy opraHy, a y BilnaAKax,

Br3Hal{eHilx LiacrilHaMil Tperboto i veraeproo qiei'crarri, - ynoBHoBaxeHoMy LleHTpaflbHoMy opraHy

3ayBaxeHHF i nponosrqii Ao nflaHoBaHoi 4innuHocri, o6cnry Aocni,qxeHu ra pieHn Aeranieaqil iH$opnraqii u1o

nignnrae BKnoLleHHto go seiry s oqiur<u BnnilBy Ha 4oarirnn. V pasi orpunltaHHff 3ayBaxenu i nponosrqira

rpoMaACbKocri ei4noei4Hur ynoaHoaa>xeurri opraH noai4ounRe npo H14x cy6'exry rocno4aprcBaHHfl Ta HaAae

nouy xonir'3ayBaxeHb i nponosrqii nporlroM rpuox po6ovnx 4uia 3,qHff ix orprMaHHF,

Fx npegcraaHHK Typr4crrtrHoi cninuuorn YxpaiHr, xoLry HarofloctArv Ha neo6xi4uocri npoae4eHnr oqiuxr,r

BnrtilBy Ha rypt4cr4qHrtZ noreuqian nicia nicrocny. 3oxpenaa, B Mexax ni4npreucrea po3TaLJoBaHa pivxa Taru,

nepcneKrrlBHa 4fl, po3Br4Tr(y Bo.qHoro rypr43My a perioHi. Bo4riNfi TypTt3M Ha Manilx ao,qorlnlax e ognuu is

HattpRltrie, ulo aKTkrBHo po3Br4Baerbcr a saxi4Hrx xpaiHax inpuea6nlce corHi irilcnri ryprcrie qopivno,

rlo3yrrr4 B Ho Bnrr4 Ba oL{ t4 Ha po3Bt4ToK periony.

Trnll He MeH[Je, nflaHoBaHa 4innunicrs nignpreucraa - cyqinuni py6xm - ruoxe Marh HerarusFtr4fi BnrilB H ]
piaeHu BoAt4 B 4auifi ao4otlui ta ua ecrerlaqHy nprea6nraicrb HaBKoflr4LUHix nicia. Taxilfi annile Mo)Ke cra-fi

cyrreBoo nepenoHoro Ha unffxy noAa.nblxoro posBr4rKy BoAHoro rypt43My s perioni.

Bi.qnoaigHo, npouy nig vac nigroroaxu:niry s OBI oqinuru BnnHB cyqinuHux py6ox na piaenu acgu

a p. Tanu ra ii npuroxax, a raxox Ha ecreruqny npuaa6nmeicru nicie HaBKono ganoi aogoftuu.

3 nosarorc,

Mrxura I-na4xoa

r,rr. Kilte, ayn. XuensHuqdra,2



l-lponosvrqiT Ao rvricry seiry s OB,Q

[[I <Terepiacurufr Il->

Ne201 971 64095

3 o(:iqifiHmx Axepefl ueui crano ai4ouo npo npoBeAeHHfl npollegypu OB! !11 <Terepiacsxlrrl Jll->.

BignoaigHo 4o crarri 5 3axory VxpaiHr <[lpo oqiHry BnfiL4By Ha goer<inrn>, nporflroM 20 poOovurx 4Hia:,nHr

ocpiqifiHoro onpilrroAHeHHr nosi4ouneHHn npo nflaHoBaHy 4irrunicru, nxa ni4nrrae oqiHqi auray Ha

6oorinnR, rporuagcuxicrb Moxe Ha,qarr ynoBHoBax(eHoMy rephropianuuowry opraHy a y BIna4Kax,

BIsHaqeHfix L.]acruHaM14 Tperboro i vereeproo qiei c-ra-rri, - ynoBHoBaxeHoMy qeHTpanbHoMy opraHy

3ayBaxeHHq i nponoor,rqii Ao nflaHoBauoi 4innunoc-ri, oOcnry AocniAl<eHu ra pieHn 4eranisaqi'i iuQoptuaqii, u1o

ni4rnrae Bt(flroqeHHo 4o eeiry s oqiurra BnflilBy ua 4ouxinnn. Y pasi orpuutaHHq 3ayBaxeHu i npono:uLqiti

rpoMaAcbKocri ai4noai4Hrri ynonnoaa>r<eHufi opraH nouigounRe npo Hr4x cy6'exry rocnoAapoBaHHfi ra HaIae

raorvry xonii3ayBa)KeHb i nponostaqrr,r nporflroM rpsox po6ovnx gHie s 4un i'x orpHMaHHfi.

llx npe4craeHyrK rypr4crnqHoi cninuHorr VrpaiHur, xoLry HaroaocilTil Ha ueo6xigHocri npoae4eHHr oLliut<tt

BnnuBy Ha rypr4cl4qHuu noreHqian nicia nicrocny. 3oxpeua, B ruexax ni4npuevcrea po3rauoBaHa pirxa

is nanpruxie, ulo aKrilBHo po3BrBaerbcn a saxi4nrx KpaiHax i npnaa6noe corHi i rrcs.{i rypncria qopivno

n03HTt4BHO BnflrBaOqr Ha pO3Bli4TOr{ periOHy.

Turu He MeHUe, nflaHoBaHa 4innunicru nignpneucrea - cyqinuni py6Kr4 - Mo)Ke Marr HerarfieFiril BnnilB Ha

piaeHs BoAr4 B ganifi eogoraui ra ua ecrernrrHy npuea6nraicrb HaBKoflrlu.rHix nicie. Taxilfi ennile Moxe cra-fi

cyrreBoo nepenoHoro Ha lunf,xy noAaflb[xoro po3Br4TKy BoAHoro ryp143My a perioui.

Bignoaigno, npouy nig uac ni,qroronrr sairy s OBE ortinrrr BnflHB cyqinunux py6ox na pieenu acgu

n p. Kogpa ra ii nprroxax, a raxox Ha ecrerhqHy npnea6nueicru nicie HaBKoro AanoT eogofirrau.

3 nosaron,

Murnra l-na,qxoe

M. KHie, ayn. XnaenuHuquxa, 2
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_____________________________ 
(дата офіційного опублікування в Єдиному 

реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, не зазначається 

суб’єктом господарювання) 

_____________________________ 
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності 

(автоматично генерується програмними 

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки 

впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання) 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕТЕРІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 

( ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" )  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 

код  ЄДРПОУ 00992071 
батькові фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) 

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля. 

1. Інформація про суб’єкта господарювання  

Місце знаходження: 07820,Київська область, Бородянський район,  

смт. Пісківка, вул. Філіпова, 36; тел./факс: (045-77)33-0-85 тел.: (045-77)33-0-52;  

e-mail: office@tetdlg.kiev.ua 
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий 

індекс, адреса), контактний номер телефону) 

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи. 

Планована діяльність, її характеристика. 

Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних та 

поступових рубок головного користування та суцільних санітарних рубок. 

Технічна альтернатива 1. 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 

дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі 

бензомоторних пил і форвардерів (або тракторів з трелювальними пристроями), яка цілком 

прийнятна для всіх видів суцільних рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом 

вирубки дерев. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкряжуванні 

стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або тракторів з трелювальними 

пристроями) на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою 

із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор форвардера (або трактора з трелювальними 

пристроями),  та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 
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2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника і його помічника. Кількість ланок 

лісорубів встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу для 

форвардера (або трактора з трелювальними пристроями). Ланки лісорубів виконують 

звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, та 

його розкряжування. При цьому технологічною картою лісосіки буде передбачено 

дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці у відповідності з чинними правилами з 

охорони праці. При малих площах лісосік чи невеликих запасах на них, форвардер (або 

трактор з трелювальними пристроями),  буде здійснювати трелювання з декількох ділянок.  

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із збору 

сортиментів, їх укладання на вантажну платформу форвардера (трактора),  транспортування 

пакету (або переміщення сортиментів за допомогою трактора з трелювальним пристроєм) до 

навантажувального майданчика (верхнього складу), розвантаження з укладанням сортиментів 

у штабелі та холостого ходу форвардера (трактора)  до місця збору і завантаження чергового 

пакету деревини.  

Технічна альтернатива 2. 

В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком 

(волочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки для перевезення 

деревини. 
Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелювання, при якому долішній ряд 

переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина дерева 

прилягає до ґрунту всією довжиною. 
Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 2 буде складатись із збору 

сортиментів на ділянках рубок, їх трелювання (волочіння) до складів зберігання деревини, 

укладання сортиментів у штабелі. 

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи. 

Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ 

ЛІСГОСП" на території 3-х районів Київської області, а саме: 

- Бородянський район – Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, Пісківське, 

Мигальське лісництва; 

- Іванківський район  – Кухарське, Блідчанське лісництва; 

- Макарівський район  – Кодрянське лісництво. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. 

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах лісових ділянок, 

виділених для цієї мети на території лісового фонду ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" в 

межах структурних підрозділів (лісництв) – Мирчанське, Поташнянське, Тетерівське, 

Пісківське, Мигальське, Кухарське, Блідчанське, Кодрянське на основі матеріалів 

лісовпорядкування, які зокрема містять інвентаризацію лісового фонду з визначенням 

породного та вікового складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик 

лісових ресурсів; матеріали виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою 

поліпшення якісного складу лісів; обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання 

інших видів лісових ресурсів; ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші 

обстеження і дослідження лісових природних комплексів тощо. 

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. 

В якості територіальної альтернативи розглядався варіант відмови від реалізації 

планованої діяльності. 

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства є визначеною, а кожний 

конкретний лісогосподарський захід запроектований для конкретної лісової ділянки 

відповідно до її фактичного стану державною лісовпорядною організацією за єдиною 

системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері лісового господарства, відмова від реалізації 

планованої діяльності є недоцільною. 

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний вплив, що 

полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та 

закладів соціальної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих 
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бюджетів за рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі 

лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при залісненні лісових 

ділянок та догляді за лісовими культурами. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування та суцільних санітарних 

рубок в розрізі лісництв: 

Види 
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264,0 90,84 49,8 17,59 41,6 13,31 24,8 8,96 27,0 8,46 

101,19 66,95 19,63 13,12 14,76 9,95 9,98 6,71 9,48 5,96 

Поступові 
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1,0 0,11         

0,12 0,08         

Суцільні 

санітарні 

рубки 

48,8 12,76 7,3 1,96 3,8 0,75 0,4 0,11 22,0 5,90 

14,04 5,77 2,15 0,90 0,85 0,24 0,13 0,06 6,47 2,71 

 
Види рубок В тому числі 

Мирчанське  Пісківське  Мигальське  Кодрянське 
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13,1 3,51 29,4 11,46 47,1 16,96 31,2 10,59 

3,92 2,44 12,75 8,56 18,92 12,19 11,75 8,02 

Поступові 

рубки 

      1,0 0,11 

      0,12 0,08 

Суцільні 

санітарні 

рубки 

8,0 1,78 5,2 1,68 2,1 0,58 - - 

1,96 0,82 1,84 0,77 0,64 0,27 - - 

 

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 

заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного 

користування проводити лише в стиглих і перестійних деревостанах; 

під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що 

усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і деревостани, 

які вийшли з підсочування; 
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під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: 

цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і 

плюсових дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної 

книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших 

дерев; 

комплекс лісосічних робіт,  включаючи підготовку лісосік до рубки,  проводити  

способами,  які  виключають  або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх 

відтворення; 

рубки  проводити  із  застосуванням  технологій,   які забезпечують збереження дерев 

і підросту, що залишаються; 

з метою  збереження  ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання  ерозійним  

процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології,  машини і механізми, 

що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; 

з метою створення сприятливих умов для відновлення лісу,  запобігання ерозії ґрунту, 

зниження рівня пожежної небезпеки та забезпечення належного санітарного стану 

здійснювати очищення місць рубок; 

не допускати пошкодження дерев до ступеня неприпинення їх росту на пологих і 

спадистих схилах - понад 8 відсотків, на стрімких схилах - понад 10 відсотків кількості 

залишених дерев; 

забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації пошкодження дерев, що не 

підлягають вирубуванню, зокрема за межами лісосік; 

забезпечити виконання природоохоронних вимог (запобігання ерозії ґрунтів, 

збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо); 

одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і біології розвитку 

шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити заходи щодо запобігання заселенню 

деревини шкідниками і пошкодженню грибами; 

здійснювати радіаційний контроль деревини; 

дотримуватись правил протипожежної безпеки. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи 1  

щодо територіальної альтернативи 1 

у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня буде заборонено 

проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою на окремих 

територіях, визначених в установленому законом порядку такими, що мають особливу 

цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 

та цінних видів тварин; 

заборона на прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від 

постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них; 

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, 

встановлених санітарними нормами. 

щодо територіальної альтернативи 2 

не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є 

відмова від планованої діяльності. 

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: 

щодо технічної альтернативи 1 
на кожну лісосіку до початку її розробки складатиметься карта   технологічного   

процесу   розроблення  лісосіки  (технологічна карта),  яка з урахуванням конкретних умов 

буде відображати лісівничі та організаційні вимоги до виконання робіт; 

технологічна карта буде містити перелік підготовчих робіт,  визначатиме схему 

розробки лісосіки, задіяні виробничі об'єкти,  устаткування, дороги, волоки, способи 

проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків,  трелювання,  

спуск,  кряжування,  сортування, штабелювання, навантаження  деревини,   очищення   місць  

рубок) тощо. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи 1  
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щодо територіальної альтернативи 1 

навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не 

менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суцільні, у тому 

числі санітарні, а також поступові рубки. 

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до 

Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), 

токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів). 

щодо територіальної альтернативи 2 

не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є 

відмова від планованої діяльності. 

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: 

щодо технічної альтернативи 1 
- клімат і мікроклімат – діяльність пов'язана з проведенням рубок головного 

користування та суцільних санітарних рубок може впливати  на місцевий клімат через 

зменшення об’єму евапотранспірації. Зазначений вплив буде короткочасним, так як на місці 

проведення рубок передбачаються заходи з лісовідновлення. 

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнання під час проведення рубок та 

вивезення деревини; 

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та обладнання під час 

проведення рубок та вивезення деревини; 

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде використовуватись привозна вода; 

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження верхнього грунтового покриву під 

час вивезення та трелювання деревини;  

- геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середовища не 

відбуватиметься; 

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного шуму під час проведення рубок 

лісу можуть спричинити незначний вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, 

умови розмноження і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності 

можливий незначний допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне 

різноманіття об'єктів рослинного світу. 

- природно-заповідний фонд: планована діяльність на територіях об'єктів природно-

заповідного фонду не передбачається;  

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих місць, 

надходження коштів у місцевий та державний бюджети; 

- навколишнє техногенне середовище – поскільки технологія розробки  буде дотримана  

та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного законодавства; 

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяльність на 

територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної спадщини не 

передбачається; 

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 

санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час провадження  

планованої діяльності, будуть передані відповідно до укладених договорів та вимог 

екологічної  безпеки спеціалізованим організаціям. 

щодо технічної альтернативи 2 

аналогічно до технічної альтернативи 1 

щодо територіальної альтернативи 1 

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та 

територіальні обмеження згідно чинного законодавства України. 

щодо територіальної альтернативи 2 

Не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної альтернативи 2 є 

відмова від планованої діяльності. 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності 

та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 

на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля») 



6 

Планова діяльність ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" належить до першої категорії 

видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 

підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 21, частина 2, статті 3 Закону України 

“Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки головного користування 

та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на 

територіях та об’єктах природно-заповідного фонду. 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля 

(в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та 

перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав) 

Планована діяльність ДП " ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" не спричиняє шкідливого 

транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав. 

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні. 

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з ОВД у відповідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” 

№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній 

громадськості 

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на довкілля 

і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 

на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає: 

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; 

- проведення громадського обговорення планованої діяльності; 

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від 

громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки 

транскордонного впливу, іншої інформації; 

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, 

що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; 

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення. 

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 

впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 

недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її 

провадження. 

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на 

довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. 

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для 

участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 

на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з 

оцінки впливу на довкілля. 

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 

щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 

зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а 

також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського 

обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок 

громадського обговорення. 

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-

сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, 

зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
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діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 

звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 

(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації 

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в 

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 

(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і 

пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. 

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 

врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і 

пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде: 

розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу 

України; 

спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний квиток, що 

видається  органом виконавчої влади з питань лісового господарства, власниками лісів або 

постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу України. 
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», орган, 

до повноважень якого належить прийняття такого рішення) 

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу 

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 

впливу на довкілля, необхідно надсилати до 

Міністерство екології та природних ресурсів України, 

поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополита Василя Липківського, 35, 

відділ Оцінки впливу на довкілля, телефон, (044) 206-31-15,  

електронна адреса: m.shimkus@menr.gov.ua, 

Шимкус Марина Олександрівна. 
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 

контактна особа) 

mailto:khm-agro@mitel-ua.com
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   Загальна характеристика ДП «Тетерівський лісгосп» 

        Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і особливо цінних для 

збереження лісів (ОЦЗЛ) по державному підприємству «Тетерівське лісове господарство», 

скорочена назва -  ДП «Тетерівський лісгосп», підготовлений спеціалістами 

лісогосподарського відділу у відповідності з вимогами  Стандарту  ООО «Лісова 

сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC ). 

Керівництво та адреса підприємства: 

Директор Гоцуляк Дмитро Степанович 

Головний лісничий Черевко Іван Миколайович 

Головний інженер Зубок Володимир Іванович 

Адреса підприємства 07820, смт. Пісківка, вул. Філіпова, 36, Бородянського р-ну, 

Київської області 

E-mail                                                                    tetdlg@ukrpost.ua 

mailto:tetdlg@ukrpost.ua
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Тел:  (045 77) 33-052,  33-306 

Факс:  8 (045 77) 33052 

ДП «Тетерівський лісгосп»  Київського та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства  Державного агенства лісових ресурсів України  розташоване  в північно-

західній частині Київської області.  

            Лісгосп було створено в 1936 році.  

            Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2018р) - 35 692,7га. 

             Розташований на території 3-х районів Київської області, а саме: 

 Бородянський  район (21 348,1га): 

- Мирчанське лісництво    – 3898,9 га; 

- Поташнянське лісництво – 4768,5 га; 

- Тетерівське  лісництво     - 4740,2 га; 

- Пісківське    лісництво     -  3823,9 га; 

- Мигалківське  лісництво     - 4116,6 га. 

Іванківський  район (9417,6га): 

  -    Кухарське лісництво     - 5313,7 га; 

  -    Блідчанське лісництво     - 4103,9 га; 

Макарівський  район (4927,0га): 

   -   Кодрянське лісництво      - 4927,0 га; 

Таблиця 1. 

Віднесення лісів до місцевих органів влади. 

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Іванківський район 

Кухарська сільська 

рада 

Кухарське 1-110 5313,7 

Блідчанська сільська 

рада 

Блідчанське 1-88 4103,9 

Бородянський район 

Загальцівська сільська 

рада 

 

Мирчанське 5-9, 14-23, 27-35, 40-50 2115,5 

Поташнянське 1-4, 10-13, 20-23, 30-33, 

40-109 

4629,3 

Разом:   6744,8 

Качалівська сільська 

рада 

Поташнянське 110, 111 139,2 

Бородянська об’єднана 

територіальна громада 

(раніше Мирчанська 

сільська рада) 

Мирчанськне 10-13, 24-26, 36-39,   

51-69 
1783,4 

Майданівська Мигальське 122 24,0 

Пісківська об’єднана 

територіальна громада 

Мигальське 1-121, 123 4092,6 

Тетерівське 1-84 4740,2 

Пісківське 1-144 3823,9 

Кодрянське 170 28,6 

Разом:   12685,3 

Макарівський район 

Кодрянська селищна 

рада 

Кодрянське 1-167, 169, 171-173 4888,1 

Забуянська сільська 

рада 

Кодрянське 168 10,3 

ВСЬОГО:   35692,7 

          По відношенню до минулого 2017року площа лісгоспу не змінилась. 

       Згідно лісорослинного районування територія підприємства розташована в зоні 

змішаних лісів Центрального Полісся.  
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        Клімат помірно-континентальний. Середньорічні температура повітря 7,1С.,  

кількість опадів  745 мм, тривалість вегетаційного періоду 229 днів. Переважають вітри: 

взимку – західні, весною – східні, влітку – північно-західні, восени  –  південно-східні, 

швидкість яких 1,2-1,6 м/сек.  

        За період багаторічних спостережень з 1944 року самі пізні весняні заморозки           

(-0,3гр.С) зафіксовані 03.06. 1950року, перші осінні (-1,0 С) – 31.08.1966 року. 

        Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів, та покращення  їх 

корисних властивостей  для  людей. 

        Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах  лісового 

господарства та невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування, а саме: 

         - збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

         - збереження біотичного різноманіття; 

         - посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих  

             та інших корисних властивостей лісів; 

         - проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації  

             негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель; 

         - охорона лісів від пожеж та незаконних рубок, захист шкідників та хвороб; 

         Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає 

планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій 

продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, 

підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.  

Характеристика земель лісового фонду ДП «Тетерівський лісгосп» по матеріалах 

базового лісовпорядкування 2014 року. 
   Загальна площа – 35 692,7 га. 
із них лісові землі – 34 691,9  га, або  97,0  % 
в.т.ч. вкриті лісовою рослинністю землі  – 32 168,3 га, або 92,0  % від лісових земель. 

        Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних 

таксаційних показників  приводяться в пункті 1.3 даного Звіту. 

1. Обєкти і види моніторингу на підприємстві. 
              Згідно вимог  критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» за 
схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності  з процедурою моніторингу  ДП 
«Тетерівський лісгосп» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської діяльності по  
показниках наведених в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Об’єкти і види  моніторингу, проведені в ДП «Тетерівський лісгосп» за 2018 рік.. 
Об’єкт моніторингу Хто проводив Документ, яким керується 

виконавець моніторингу 
Перелік документів, які 

підтверджують 
проведення 

моніторингу за 2018р. 
1 2 3 4 

                                      1.  Проведені спеціалістами ДП «Тетерівський лісгосп» 
1.1. Лісогосподарські 
заходи та їх вплив на 
довкілля. 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу, бухгалтерія 

Річний звіт про виконання 
виробничого плану по 
лісовому господарству 

Статистична 
звітність. 
Форма №10-ЛГ 
за січень-грудень 2018р. 
№ 3- ЛГ річна 

1.2. Облік лісових 
ресурсів, які 
вилучаються з лісу у 
виді лісової продукції 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу, 
інженер 
лісозаготівель, 
лісничі 

Інструкція з обліку 
продукції лісозаготівель, 
лісопиляння, 
деревообробки на 
підприємствах 
Держкомлісгоспу України 

Акти приймання – здачі 
робіт,Акти 
обстеження місць 
заготівлі деревини.  
Ф №10-ЛГ, матеріали 
безперервного 
лісовпорядкування 

1.3. За зміною 
параметрів лісового 
фонду (стан та 
динаміка земель л.г. 
призначення, середня 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу 

Процедура моніторингу за 

зміною параметрів 

лісового фонду 

Матеріали  базового та 

безперервного 

лісовпорядкувань, 
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зміна запасу, середні 
таксаційні показники, 
породна і вікова  
структура тощо)    
 
1.4. Лісовідновлення «-« Інструкція з проектування, 

технічного приймання, 

обліку та оцінки якості 

лісокультурних об’єктів. 

2009 

Форми 10-ЛГ, 

матеріали  технічного 

приймання і 

інвентаризації, 

матеріали 

лісовпорядкування 
1.5. Інтродуктовані та 
інвазійні види 

Спеціалісти 
лісогосподарського 

відділу 

Процедура моніторингу, 

наукові дослідження 

Матеріали  базового і 

безперервного 

лісовпорядкувань,  

матеріали  технічного 

приймання 
1.6. Захист і охорона 
лісів, в тому числі 
обсяги незаконно 
заготовленої деревини 
і інші види не законної 
діяльності на території 
лісгоспу 

«-« Лісовий кодекс України, 

Правила пожежної безпеки 

в лісах України. 

Інструкція з оформлення 

органами 

Держкомлісгоспу України 

матеріалів про 

адміністративні 

правопорушення, Київ2010 

Форми 10-ЛГ, 1-АП 

річний звіт по 

підприємству, 

1.7. Охорона праці та 
динаміка соціальних 
характеристик на 
підприємстві 

Провідний інженер 

з ОП 

 

Відділ кадрів 

Закон України про 

охорону праці 

Інструкція щодо 

заповнення форми 

державного статистичного 

спостереження «Звіт про 

кількість працівників, 

їхній якісний склад та 

професійне навчання,  
(Інструкція Держлісагенства 

України) 

Накази по 

підприємству, 

Форми: 7-ТНВ, 

1-ПВ 

Стат. Ф.6-ПВ 

Річний звіт по роботі з 

кадрами  

1.8. Ефективність 

лісозаготівельної 

діяльності та витрати 

на проведення заходів 

по охороні, захисту, 

відтворенні лісів і 

екологічних заходах 

Спеціалісти 

лісгоспу 

Методичні рекомендації, з 

формування собівартості 

продукції, Київ-2013. 

Річний звіт по 

підприємству 

 

1.9. Особливо цінні 
для збереження ліси 
(ОЦЗЛ),  їх  стан та 
оцінка ефективності 
проведених в них 
господарських заходів 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу та 
зацікавлені сторони 

Процедура №5 Матеріали 
лісовпорядкування, 
Протоколи 
громадських обговорень 
(слухань), 
Акти обстеження, 
Звіти. 

2. Проведені спеціалістами підприємства разом з іншими зацікавленими сторонами 
2.1 Загальний стан 
лісів на постійних 
пунктах 
спостереження -
моніторингових 
пробних ділянках. 

Лісовпорядкування, 

спеціалісти 

лісогосподарського 

відділу 

 

Методичні рекомендації з 

моніторингу лісів України  

І рівня (Харьків -2009) 

Матеріали 

лісовпорядкування, 

Польові картки 

моніторингу 

2.2. Санітарний стан 
лісів та заходи по його 
покращенню. 

Спеціалісти 

Київлісозахисту,  

лісовпорядники, 

спеціалісти 

Санітарні правила  в лісах 

України 

Акти лісопатологічного 

обстеження, плани 

санітарно – оздоровчих 

заходів, 
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лісогосподарського 

відділу, 

громадськість 

 

Книга обліку шкідників 

та хвороб лісу, річний 

звіт «Санітарний огляд 

лісів», Ф.10ЛГ 
2.3. Моніторинг 
мисливської фауни 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу та 
зацікавлені сторони 
(керівники 
мисливських 
господарств) 

  

2.4. Рідкісні та 
зникаючі види флори і 
фауни. 
 

Спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу та 
зацікавлені сторони 
(орнітологи, 
ботаніки і інші) 

Процедура №6 Матеріали 
лісовпорядкування, 
Книга обліку 
Червонокнижних видів 
рослин і тварин. 

2.5. Вплив 
господарської 
діяльності на 
соціальний стан 
місцевого населення 
 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

Громадськість. 

Податковий кодекс 

України. 
 

Річний звіт по 
підприємству 

2.6. Вплив 

господарської 

діяльності на довкілля 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

Громадськість. 

Інструкція з оцінки 

можливого соціального та 

екологічного впливу 

лісогосподарських заходів 

на довкілля. 

Річний звіт по 

підприємству, Акти 

ОВНС, Протоколи 

обговорень та інша 

інформація. 

 

3. Перевірки контролюючими органами дотримання чинного законодавства підприємством та 
його структурними підрозділами. 

 
3.1. Перевірка 
підрозділів 
підприємства та 
підприємців, якості 
виконаних  робіт 

Головний лісничий, 
спеціалісти 
лісогосподарського 
відділу, лісничі 

Діючі  нормативні акти Акт перевірки, 
Акт ОВНС, 
Акт огляду місць 
заготівлі деревини,   
Акт технічного 
приймання лісових 
культур. 

        Вся діяльність підприємства розглядається як моніторинг, тобто це система регулярних 

спостережень діяльності підприємства, збирання та аналіз інформації про параметри та стан 

лісових ресурсів і їх використання, обсяги робіт, а також висновки щодо  екологічного і 

соціального впливу діяльності підприємства на довкілля. 

2.. Перелік основних видів лісогосподарських заходів  та моніторинг їх обсягів 

Таблиця 3 

Обсяги запланованих та виконаних лісогосподарських заходів в 2018 році. 

Господарчий захід Од.  

вим. 

Середньо-

річні за 

2015-2018 

роки 

Проект 

лісовпо-

ряд. 

2014р 

Факт. за 

2017р. 

2018 рік 

План Факт. % вико-

нання 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Відновлення лісів 

Садіння і висівання 

лісу 

га 350 252 317 297 394 132,6 

Сприяння природному  

поновленню 

га 62 37 53 44 47 106,8 

Доповнення лісових 

культур 

га 421 200 455 200 448 в 2,2рази 

Вирощ. сіянців тис.шт 4334 2522 5012 3500 4031 115,2 

2. Рубки головного користування (запас тис.м3 – ліквідна деревина), колонка 7 – фактичний  
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Хвойні – сосна, 

 

га 261 248 274,1 190 190 100 

тис.м3 88,04 87,22 88,0 62,89 62,89 100 

Твердолист. - дуб га - - -  -  

тис.м3 - - -  -  

Мягколистяні: га 17 19 19,8 14 14 100 

тис.м3 2,90 3,93 3,64 2,61 2,61 100 

в т. ч.:     береза га 13 13 14,8 10 10 100 

тис.м3 2,02 2,49 2,60 2,04 2,04 100 

        вільха чорна га 4 5 5,0 4 4 100 

тис.м3 0,88 1,13 1,04 0,57 0,57 100 

                осика га - 1 -  - - 

тис.м3  0,31 -  - - 

Всього факт.вихід: га 278 267 293,9 204 204 100 

тис.м3 90,94 91,15 91,64 65,50 65,50 100 

В т.ч. поступові рубки га 24 - 20,9 16 16 100 

тис.м3 3,75 - 3,43 2,13 2,13 100 

Крім того суц. сан. в 

рахунок головного 

користав. (пристиглі) 

га 26 - - 90 90 100 

тис.м3 7,72 - - 27,40 27,40 100 

3. Рубки формування та оздоровлення лісів (тис.м3 –загальний запас деревини 

Рубки догляду:        

Освітлення га  143 90,9 103 210 248 118,1 

тис.м3 0,99 0,45 0,54 1,13 1,86 164,6 

Прочищення га  333 295,4 299 490 520 106,1 

тис.м3 5,63 3,41 4,25 7,00 10,26 146,6 

Проріджування га  171 248,9 194 130 130 100 

тис.м3 6,15 7,0/074  7,51 3,57 4,52 126,6 

Прохідні рубки га  485 494,2 477 430 426 99,1 

тис.м3 39,38 15,94/7,10 37,75 26,94 35,67 132,4 

Вибіркові санітарні 

рубки 

га  1245 1225,4 1324 1600 1623 101,4 

тис.м3 56,85 24,34 61,51 58,70 76,87 131,0 

Суцільні санітарні 

рубки 

га  94 48,8 58 160 213 133,1 

тис.м3 37,53 14,04 17,31 42,15 69,13 164,0 

Інші рубки, пов’язані з 

л.г. 

га  49 10,8 43 20 4 20 

тис.м3 3,06 0,39 3,52 1,40 5,16 в 3,7 рази 

Інші заходи не 

пов’язані з веденням 

л.г. 

га  4 - - - 16  

тис.м3 0,88 - - - 3,52  

4. Охорона лісу від пожеж 

Влаштування мін. 

смуг 

км 20 20 20 20 20 100 

Догляд за смугами км 462 420 459 420 521 124, 

Утримання пож. 

станцій, зв’язку та 

ремонт облад.  

тис. 

грн. 

2288,9 - 2482,5 2860,5 2423,5 84,7 

Утримання тим. пож. 

наглядачів 

тис. 

грн. 

183,0 - - 200 - - 

Гасіння лісових 

пожеж 

тис. 

грн. 

4,7  18,8 20 - - 

5. Боротьба з шкідниками та хворобами лісу 

Лісопатологічне 

обстеження 

га 8998 7000 9263 7000 8500 121,4 

Грунтові розкопки ям 755 600 760 600 760 126,7 

Всього витрат на 

лісозахист 

тис. 

грн 

 5 73,0 90,5 201,3 в 2,2 рази 
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Вище приведені дані щодо виконання в 2018 році основних лісогосподарських заходів 

свідчать про наступне. 

 

 

1. Заплановані заходи виконані, а по деяких видах  перевиконані. 

2. Лісовідновні роботи проведені на більшій площі ніж планувало лісовпорядкування 

та підприємство за рахунок заліснення зрубів, які виникли в результаті суцільних 

санітарних рубок, а також створення лісових культур на лісосіках поточного року. 

Фактичні обсяги доповнення, які у 2,2 рази більші ніж планувались, обумовлені 

значним відпадом  із-за несприятливих погодних умов літа 2018 року і пошкодження 

шкідниками ( в осінній період було проведено доповнення  лісових культур 

створених в поточному році на площі більше 100 га).  

3. Рубки головного користування стиглого лісу в обсязі  65,5 тис. м3 ліквідної деревини 

(при розрахунковій лісосіці 91,15 тис.м3) проведені на площі 204 га , в тому числі 

суцільні рубки 188 га, вибіркові 16 га. В рахунок головного користування в 

результаті суцільної санітарної зрубано 27,4 тис м3 деревини на площі 90га.       

Щорічні обсяги  отриманої деревини в результаті проведення рубок головного 

користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки, затвердженої Наказом 

Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 13.05.2010 р. 

№210 в обсязі 102,81 тис.м3. Нова розрахункова лісосіка (91,15 тис. м3) 

лісовпорядкування 2014 року ще не затверджена. Вона зменшилась на 11,66 тис.м3 

за рахунок виявлених при лісовпорядкуванні нових особливо захисних лісових 

ділянок (ОЗЛД), таких як: репрезентативні ділянки зразків лісових екосистем, 

соціально значимі для місцевих громад, оселища видів рослин і тварин,занесених до 

Червоної книги України, тощо. 

4. Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів, в цілому, перевиконано на 4%. В 

зв’язку зі значним всиханням дерев в наслідок їх пошкодження короїдами, при 

плануванні заходів, було прийнято рішення про збільшення  площі санітарних рубок 

(38%) по відношенню до проекту лісовпорядкування за рахунок зменшення обсягів 

проріджувань та прохідних рубок (25%). З метою формування стійких деревостанів 

підприємство вдвічі збільшило обсяг рубок догляду в молодняках (освітлення, 

прочищення -700 га). Зросла інтенсивність проведення догляду. Обсяги санітарних 

рубок та їх інтенсивність встановлені і проведені згідно матеріалів лісопатологічного 

обстеження. 

5. Заходи по охороні лісів від пожеж проводяться у відповідності до Проекту 

лісовпорядкування. В 2016 році в лісгоспі була впроваджена автоматизована система 

відео спостереження за виявленням та гасінням лісових пожеж. Економічний ефект 

від її впровадження за 3 роки склав понад 1,5 млн. грн.  

6. Загальні витрати на лісо захист збільшились по відношенню до запланованих в 2,2 

рази, а в порівнянні з витратами минулого року в 2,8рази.  Збільшення витрат, в 

основному на детальне лісопатологічне обстеження та придбання феромонних 

пасток, зумовлено необхідністю протистояти поширенню шкідників лісу, зокрема 

верхівковому, шестизубому і іншим короїдам, які призвели до суцільного всихання  

деревостанів на площі 213 га та часткового на площі 1623га, що в порівнянні з 

минулим роком збільшилось , відповідно  в 3,7 рази та 123%. По наших 

спостереженнях і прогнозах поширення шкідників призупиняється. 

 

        3. Моніторинг впливу господарської діяльності  підприємства на довкілля: 

3.1.   Лісовідновні заходи. 

        76% вкритих лісовою рослинністю земель Тетерівського лісгоспу, це ліси штучного 

походження. 

        Загальна площа лісових культур станом на 01.01.2017 року становить 24 336,6 га, або 

75,8% від вкритих лісовою рослинністю земель. Крім цього 1457,1 га – не зімкнуті лісові 

культури. 
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         Найстарішими є лісові культури сосни звичайної, модрини європейської і ялини 

звичайної створені в 1873 році (Мигальське лісництво , квартал 3, виділ 14, площа 0,5га).  

        Дані моніторингу показників лісовідновних заходів проведених в 2017 і 2018 роках 

надаються в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Моніторинг показників лісовідновних заходів 

№ 

пп 

Показники Рік 

провед. 

заходів 

Тип 

лісор. 

умов 

або 

клас 

якості 

Лісовідновні заходи, га, (%) Перевід у вкриті, 

га Голов-

на 

порода 

сприя-

ння 

лісові 

культ. 

в 

т.ч. 

з ІВ поно-

влення 

лісові 

культ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Результати 

діяльності з 

відновлення  

лісу 

2017 х С3 

Дз 

Бп 

Влч 

Разом: 

33(62) 

2(4) 

13(25) 

5(9) 

53(100) 

307(97) 

2(1) 

8(2) 

- 

317(100) 

- 25(100) 

 

 

 

25(100) 

283(98) 

2(1) 

4(1) 

- 

289)100) 

2018 х С3 

Дз 

Бп 

Влч 

Ос 

Разом: 

30(64) 

2(4) 

11(23) 

4(9) 

 

47(100) 

372(95) 

- 

21(5) 

1(- 

 

394(100) 

- 13(52) 

2(8) 

7(28) 

2(8) 

1(4) 

25(100) 

245(99) 

- 

2(1) 

 

 

247(100) 

2 Екологічна 

відповідність: 

- лісорослинним  

умовам 

 
(в колонках 6-10 

перед площею  

+ відповідають, 

- не відповідають) 

 

2017 А2 

В2 

«-« 

В3 

«-« 

В4 

«-« 

С2 

«-« 

«-« 

С3 

«-« 

«-« 

С4 

«-« 

Сз 

Сз 

Бп 

Сз 

Бп 

Сз 

Бп 

Дз 

Сз 

Бп 

Дз 

С3 

Бп 

Бп 

Влч 

Разом: 

- 

+11(21) 

 

+21(40) 

- 

- 

+2(2) 

- 

- 

+5(9) 

+1(1) 

+2(2) 

+5(9) 

+1(1) 

+5(1) 

+53(100) 

+12(4) 

+183(58) 

 

+10(3) 

- 

- 

- 

+2(-) 

+93(29) 

+8(3) 

- 

+9(3) 

- 

- 

- 

+317(100) 

 

 

- 

 

 

-  

- 

 

+10(40) 

+2(8) 

+2(8) 

+5(20) 

- 

- 

- 

+3(12) 

- 

+1(4) 

- 

+2(8 

+25(100)) 

8(3) 

180(62) 

3(2) 

13(5) 

- 

- 

- 

1(- 

76(26) 

1(- 

1(- 

6(2) 

- 

- 

- 

247(100) 

2018 А1 

А2 

 

В2 

 

В3 

 

В4 

С2 

С2 

«-« 

«-« 

С3 

«-« 

«-« 

С4 

Сз 

Сз 

Бп 

Сз 

Бп 

Сз 

Бп 

Сз 

С3 

Бп 

Бп 

Дз 

С3 

Бп 

Влч 

Влч 

 

 

 

+6(13) 

+3(6) 

+10(22) 

+2(4) 

+5(11) 

+6(13) 

 

 

+2(4) 

+3(6) 

+6(13) 

+1(2) 

+3(6) 

1- 

10(3) 

1- 

224(57) 

13(3) 

31(8) 

2(1) 

 

105(27) 

5(1) 

 

 

1- 

 

 

1- 

-   
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 Разом: 47(100) 394(100) 

-   корінному 

видовому складу 

+ відповідають, 

 

- не відповідають 

+ відповідають 

- не відповідають 

 

 

2017 

х  

 

Сз,Влч 

Бп, Дз 

Разом: 

 

 

+39(74) 

-14(26) 

53(100) 

 

 

+307(97) 

-10(3) 

317(100) 

-   

2018 х Сз,Влч 

Бп,Дз 

Разом: 

+34(72) 

-13(28) 

47(100) 

+373(95) 

-21(5) 

394(100) 

   

- цілям  

ведення 

господарства 

+ відповідають, 

- не відповідають) 

2017 х  +39(74) 

-14(26) 

+317(100)  +22(88) 

-3(12) 

+289(100 

 

2018 

 

х 

  

+47(100) 

) 

 

+394(100) 

  

+25(100 

 

247(100) 

3 Якість  культур та 

природного 

відновлення 

2017 1клас 

2клас 

3клас 

 5(9) 

30(57) 

18(34) 

215(68) 

65(20) 

37(12) 

 - 

16(64) 

9(36) 

44(15) 

18062) 

65(23) 

2018 1клас 

2клас 

3клас 

 5(11) 

25(53) 

17(36) 

315(80) 

48(12) 

31(8) 

 8(32) 

14(56) 

3(12) 

53(22) 

119(48) 

75(30) 

Примітка: Колонка 9:  ІВ -  інтродуковані види. Скорочена назва головних порід: Сз – сосна звичайна, Дз – 

дуб звичайний, Бп – береза повисла, Влч – вільха чорна, Ос – осика. 

Довідки:  

1. Для відновлення лісу використовувались види дерев і чагарників, що добре 

адаптовані до лісорослинних умов підприємства. 

2. Чужорідні види не використовувались, тому інвазійні негативні впливи 

відсутні. 

3. Генетично модифіковані організми не використовувались. 

4. Добрива не застосовувались. 

5. Пестициди не застосовувались. 

         Проведені лісовідновні заходи  створюють позитивну динаміку лісового фонду, 

зменшуючи площу не вкритих лісовою рослинністю земель,  що дозволяє знизити 

негативний вплив рубок лісу, шкідників, вітровалів, сніголамів та інших. 

        Дані таблиці 4 свідчать про те, що екологічна відповідність лісорослинним умовам 

проведених лісовідновних заходів, стовідсоткова.  

        Ділянки лісових культур, які не відповідають корінному видовому складу, в 

основному, створені: на зрубах суцільних санітарних рубок загиблих соснових деревостанів 

в осередках кореневої губки з метою проведення «сівозміни», в чистих соснових 

деревостанах в якості протипожежних бар’єрів, в рекреаційних та захисних лісах для 

соціальних цілей. На ділянках сприяння і природного поновлення рубками догляду будуть 

формуватись насадження корінних типів лісу. 

       Оцінка лісовідновних заходів надається при осінній інвентаризації лісових культур та 

природного відновлення. Критерії оцінки, основними показниками яких є відповідність 

насаджень проекту і цільовому призначенню, приживлюваність, стан та інші показники, 

приведені в додатках № 4, 7 і 8 до Інструкції з проектування , технічного приймання, обліку 

та оцінки якості лісокультурних об’єктів.  

        Лісовідновні роботи  ведуться у відповідності з Правилами відтворення лісів, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03. 2007 року № 303. 

        Основним способом лісовідновлення є створення лісових культур (2017р. - 86%,  

2018р. -  89%). Лісові культури створюються згідно проектів лісових культур. Сприяння 

природному поновленню шляхом рихлення поверхні землі і підсіву насіння у відповідності 

до проектів природного поновлення, на ділянках, де є сприятливі умови для 

лісовідновлення. 

         Щорічно проводиться інвентаризація 1-3-річних та атестація не переведених у вкриті 

лісовою рослинністю землі лісових культур, результати яких оформляються у відповідності 

з Інструкцією з проектування, технічного приймання, обліку та  
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оцінки якості лісокультурних об’єктів, затвердженої наказом Держкомлісгоспу від 

19.08.2010 року № 26.  

 

3.1.1. Інтродуктовані  та інвазійні види. 

        Інтродуценти, це види рослин, які в природних умовах тут не зростали, а в минулі 

часи були штучно переміщені за межі свого ареалу і успішно укорінились в наших лісах. До 

них відносяться: сосна Банкса (СБ), сосна кримська (СКР), сосна веймутова (СВЕ), модрина 

європейська(МДЕ), дуб червоний (ДЧР), ясен зелений(ЯЗЛ), акація біла(АКБ), акація жовта 

або карагана (АКЖ), ірга круглолиста (ІРК), пухироплідник калинолистий (ПХК), черемха 

пізня (ЧРП) і інші. 

        В таблиці 5 приводяться площі інтродуцентів, які в минулому вводились в лісові 

культури і враховані при базовому лісовпорядкуванні 2014 року, а також  результати їх 

моніторингу станом на початок 2018 року.  

Таблиця 5 

Результати моніторингу інтродуцентів 

Назва  

їнтраду-

цента 

Лісни-

цтво 

Площа інтродуцентів станом на 

01.01.2015р., га 

Площа інтродуцентів станом на 

01.01.2018р., га Д
и

н
а

м
ік

а
 п

л
о

щ
 

Загаль-

на  

В тому числі за 

кількістю: 

Загаль-

на  

В тому числі за 

кількістю: 

де вони є 

панівною 

породою 

(51% і 

більше) 

Серед. 

к-сть 

(від 

6% до 

50%)  

Мала  

(до 

5%) 

де вони є 

панівною 

породою 

(51% і 

більше 

Серед. 

к-сть 

(від 

6% до 

50%)  

Мала  

(до 

5%) 

Сосна 

Банкса 

Кухар. 0,7 0,4 0,3*  0,4 0,4   -0,3 

Блідч. 21,5 0,4 13,1 8,0 21,5 0,4 13,1 8,0  

Тетер. 52,9 - 1,9 51,0 4,1   4,1 48,8 

Поташ. 21,4 - - 21,4 21,4   21,4  

Пісків. 1,1 - - 1,1 1,1   1,1  

Кодря. 0,6 - 0,6 - 0,6  0,6   

Разом:  98,2 0,8 15,9 81,5 49,1 0,8 13,7 34,6 49,1 

           

Сосна 

крим. 

Поташ. 0,8 0,5 0,3  0,8 0,5 0,3   

          

Модри-

на 

європ. 

Кухар. 3,6  1,2 2,4 3,6  1,2 2,4  

Поташ. 11,9  9,1 2,8 11,9  9,1 2,8  

Мигал. 4,3 1,1 0,5 2,7 4,3 1,1 0,5 2,7  

Пісків. 13,4  12,2 1,2 13,4  12,2 1,2  

Разом:  33,2 1,1 23,0 9,1 33,2 1,1 23,0 9,1  

           

Дуб 

черв. 

Кухар. 1,4 0,9 0,5 - 1,4 0,9 0,5 -  

Блідча. 14,1 0,1 - 14,0 14,1 0,1 - 14,0  

Тетерів. 71,0 3,9 41,4 25,7 71,0 3,9 41,4 25,7  

Мирча. 8,2 - 6,8 1,4 8,2 - 6,8 1,4  

Поташ. 382,0 10,1 258,4 113,5 382,0 10,1 258,4 113,5  

Пісків. 133,0 0,8 41,8 90,4 133,0 0,8 41,8 90,4  

Мигал. 148,5 14,7 55,2 78,6 148,5 14,7 55,2 78,6  

Кодрян 231,0 1,1 47,9 182,0 231,0 1,1 47,9 182,0  

Разом:  989,2 31,6 452,0 505,6 989,2 31,6 452,0 505,6  

           

Ясен 

зелений 

Поташ. 9,9 1,8 0,9 7,2 9,9 1,8 0,9 7,2  

           

Акація  

біла 

Кухар. 59,0 1,5 - 57,5 59,0 1,5 - 57,5  

Блідча. 0,4  0,4 - 0,4  0,4 -  
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Тетерів. 18,4 1,8 9,7 6,9 18,4 1,8 9,7 6,9  

Мирча. 1,7 - - 1,7 1,7 - - 1,7  

Поташ. 10,9  3,5 7,4 10,9  3,5 7,4  

Пісків. 27,2 2,4 12,5 12,3 27,2 2,8 12,1 12,3  

Мигал. 100,3 1,6 48,5 50,2 100,3 1,6 48,5 50,2  

Кодрян 10,3 - - 10,3 10,3 - - 10,3  

Разом: Разом: 228,2 7,3 74,6 146,3 228,2 7,7 74,2 146,3  

Акація 

жовта 

Кухар. 0,1   0,1 0,1   0,1  

Тетерів. 20,8  20,8  20,8  20,8   

Мирча. 2,2   2,2 2,2   2,2  

Поташ. 3,7  2,8 0,9 3,7  2,8 0,9  

Пісків. 5,2  5,2  5,2  5,2   

Разом:  32,0  28,8 3,2 32,0  28,8 3,2  

Ірга 

кругло. 

Кухар. 1,2  1,2  1,2  1,2   

Поташ. 1,1   1,1 1,1   1,1  

Разом:  2,3        1,2 1,1 2,3  1,2 1,1  

Пухироплідник калинолистий        

 Поташ. 12,7  12,7  12,7  12,7   

Черемха 

пізня 

Блідча. 4,1  4,1  4,1  4,1   

Тетерів. 17,1  17,1  17,1  17,1   

 Пісків. 2,2  2,2  2,2  2,2   

 Мигал. 49,5  49,5  49,5  49,5   

Разом:  72,9  72,9  72,9  72,9   

Всього:  1479,4 43,1 682,3 754,0 1430,3 43,5 679,8 707,0 49,1 

 

         Інтродуктовані види дерев і чагарників на території ДП «Тетерівський лісгосп» при 

лісовпорядкуванні 2014р. були виявлені на площі 1479,4 га, що становить  4,6%  від площі 

вкритих лісовою рослинністю земель. Із них  на площі  43,1га  (0,1%)  вони є панівними 

породами. Переважають дуб червоний (67%)  і акація біла (15%). 

        За результатами моніторингу станом на 01.01.2018 року площа насаджень з 

присутністю інтродуцентів зменшилась на 49,1 га за рахунок  відмирання сосни Банкса у 

віці 60-80 років. Сосну Банкса вводили в культури з 1945 років, а інколи у вигляді чистої 

породи садили  на бідних пісчаних грунтах, де вона в молодому віці росте швидше, ніж 

звичайна, але в подальшому її ріст сповільнюється і вона починає відмирати, створюючи 

захаращеність та небезпечну пожежну ситуацію. 

        Лісові культури дуба червоного (його ще називають північний або бореальний), де він 

є панівною породою створені на площі 31,6 га. Одними із перших були створені в 1933 році 

на території Поташнянського лісництва (кв.103, вид.28, площа 0,8 га). Ця ділянка, в 

подальшому, використовувалась як постійна лісонасіннєва дільниця для збору жолудів. 

Культури дуба червоного, в основному. створювали з 1955 по 1985 роки, як чистими, так 

змішаними за складом порід. 

 Дерева дуба червоного, посадженого в багатих лісорослинних умовах( С2, С3) швидко 

ростуть і створюють конкуренцію  корінним  породам, місцями  витісняючи їх зі складу 

насаджень. Наприклад в  лісових культурах , створених в 1958 році (Тетерівське лісництво, 

кв.64, вид.14, площа 2,9га), в свіжих сугрудах (С2ГДС), склад 5Сз4Дчр1Дз у віці 58 років, 

при середній висоті 27 м і діаметрі 28 см, запас деревини 340м3/га. При цьому дуб червоний 

пригнічує сосну звичайну.  

        Дуб червоний  має чудову текстуру деревини, але в даний час значним попитом вона не 

користується. 

        Одні з найстаріших культур акації білої, які були створені в 1943 році, знаходяться у 

кварталі 45 (вид.10 ) Тетерівського лісництва . Культури створені в вологих суг рудах у віці 

74 роки мають висоту 24 м і діаметр 28 см.. Акацієві насадження, площа яких по панівній 

породі рахується 7,7 га, мають соціальне значення для місцевих громад і віднесені до 

особливо захисних лісових ділянок, як медоноси. 
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        Найменше пошкодження кореневої системи акації білої викликає появу величезної 

кількості паростків. Ця здатність призводить до того, що при вирубці деревостанів у складі 

яких була навіть незначна кількість акації та створенні лісових культур з головними 

породами сосна, дуб, домінує акація біла.       

         По результатах моніторингу інтродуцентів на території ДП «Тетерівський лісгосп», 

було встановлено, що ці види:  

- стійкі до кліматичних умов, 

- стійкі до спалахів шкідників і хвороб лісу, 

- в певних типах лісорослинних умов не є конкурентами корінним породам, 

- не є інвазійними. 

         Застосування інтродуцентів на території підприємства  не призвело до негативних 

лісівничо-екологічних наслідків. 

        В 2015-2018 роках  лісові культури, де головною породою є інтродуктовані види, не 

створювались. При лісовідновленні 2018 року в склад лісових культур було введено 51   

тис. шт. сіянців модрини.         

        

 Інвазійні види рослин,         

        Інвазійний вид, це чужинний вид, що став шкідливим у зв’язку з тим, що агресивно 

розростається, нестримно розширяється та заміщує аборигенні рослини і становить загрозу 

природному біорізноманіттю та природним середовищам існування. Призводить до зміни 

природних середовищ, або їх деградації. 

        З інвазійних видів, які зустрічаються на території підприємства, це клен ясенолистий. 

По матеріалах лісовпорядкування клен ясенелистий виявлено в підрості на площі 4,4 га, а 

саме:    

- Тетерівське лісництво (кв.23, вид. 17, площа 1,8 га), 

- Поташнянське лісництво ( кв.70, вид. 9, пл..2,4га  і  кв.93, вид..51, пл..0,2га ). 

        В результаті моніторингу встановлено, що у виділі 17 кварталу 23 Тетерівського 

лісництва, клен ясенелистий в підрості відсутній. В підрості клен гостролистий. 

        В Поташнянському лісництві на перерахованих ділянках клен ясенелистий не несе 

екологічної загрози довкіллю. 

        Із інвазійних трав’янистих рослин, поза межами лісового фонду, вздовж залізниці 

зустрічається золотушник канадський і амброзія звичайна.   

        Інтродуктованих та інвазійних видів тварин на території підприємства не встановлено. 

        Види карантинних організмів (кліщів, комах, хвороб рослин тощо) відсутніх в Україні 

(А-1) і карантинних організмів обмежено поширених в Україні (А-2) надаються в Переліку 

регульованих шкідливих організмів, затвердженому Наказом Міністерства аграрної 

політики України від 04.08.2010р. № 467. 

 

3.2. Вплив на довкілля заготівлі та вилучення деревини від рубок головного 

користування, рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок. 

        Обсяги вилучення деревини за 2017 та 2018 роки по видах рубок в порівнянні з 

розподілом вкритих лісовою рослинністю земель (ВЛРЗ) по групах віку (площі і запаси) 

приводяться в наступній  таблиці                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Таблиця 6 

Обсяги вилученої деревини при проведенні господарських заходів за 2017 і 2018 роки. 

№ 

пп 

 

Показники 

 

Рік 

моні-

тор 

Види рубок (загальний запас 

заготовленої деревини, тис.м3) 
ВЛРЗ 

 

Групи 

віку 

 

 

Древостани 

у віці 

заходів 

% 

вилучення 

 

суцільні вибіркові Пло-

ща, 

га 

За-

пас, 

тис.м

3 

пло-

ща 

за-

пас Пл. 

га 

Запас, 

тис.м3 

в т.ч. 

сухо-

стій 

Пл. 

га 

Запас, 

тис.м3 

в т.ч. 

сухо-

стій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Обсяги вилученої деревини 

1  Рубки головного 

користування 

2017 

 

2018 

273 

 

188 

 

97,86 

2,27 

63,37 

1,56 

21 

 

16 

3,91 

0,17 

2,13 

0,13   

стиг-

лі 

«-« 

3825 

 

3073 

1282, 

 

995,4 

7,1 

 

6,1 

7,6 

 

6,6 

2  Рубки догляду 

(РД) 

Освітлення 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

103 

248 

 

 

0,54 

1,86 

 

 

Моло

дняки 

1гр. 

 

1гр. 

 

 

 

 

4322 
 

4608 

 

 

 

 

175,7 

 

221,4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2,7 

 

5,5 

Прочищення 

 

2017 

 

2018 

  299 

 

520 

4,25 

 

10,26 

Проріджування 2017 

 

2018 

  194 

 

130 

7,51 

0,78 

4,52 

0,52 

2гр. 

 

2гр. 

4854 

 

4509 

838, 

 

805,7 

 0,8 

 

0,6 

Прохідні рубки 2017 

 

2018 

  477 

 

426 

37,75 

6,58 

35,67 

5,88  

Серед

ньові

кові 

10796 

 

 

10682 

3509,2 

 

 

3633, 

 0,9 

 

1,0 

Разом РД 2017 

 

2018 

  1073 

 

 

1324 

50,05 

7,36 

52,31 

6,40 

  4522,9 

 

 

4660,1 

 0,9 

 

1,1 

3 Санітарні рубки: 

суцільні 

2017 

 

2018 

 

2018 

58 

 

123 

 

90 

17,31 

15,58 

41,73 

37,56 

27,40 

24,66 

Х 

 

Х 

 

Серед 

 

«-« 

 

Прис-

тиг. 

«-« 

 

 

 

 

 

 

8289 

 

8887 

 

 

 

 

 

 

 

3153,4 

 

 

3560,4 

0,5 

 

1,1 

 

1,1 

0,5 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,9 

 

0,9 

 

вибіркові 2017 

 

2018 

Х Х 1324 

 

1623 

61,51 

20,79 

76,87 

25,48 

4  Інші рубки 

пов’язані зх. л.г. 

2017 

 

2018 

  43 

 

4 

3,52 

0,59 

5,16 

0,05 

різні     

5 Інші рубки не 

пов’язані з л.г. 

(під ЛЕМ) 

2017 

2018 

- 

16 

- 

3,52 

0,22 

   

різні 

    

Разом рубок: 

Із них: сухостій 
2017 331 115,17 

17,85 

2461 118,99 

28,91 

 32086 8958,3 1,0 2,6 

Разом рубок: 

Із них: сухостій 
2018 417 136,02 

64,0 

2967 136,47 

32,06 

 31758 9215,9 1,3 3,0 

 

Примітка:  

1.   Відсоток вилучення по запасу (колонка 12) – без урахування сухостійної деревини, визначеної 

лісовпорядкуванням. 

2.  Відсоток вилучення лісової продукції від проведення  вибіркових санітарних рубок  визначено  від 

сумарних даних площ і запасів пристигаючих та середньовікових насаджень. 

3.  ЛЕМ – лінія електромереж. 

 

        В 2018 році заходи пов’язані з вилученням деревини проведено на площі 3384 га, при 

цьому вилучено 272,49 тис.м3 деревини, в тому числі близько 96 тис м3 сухостійної 

деревини (близько 35%). 

        Згідно таксаційних даних лісовпорядкування, середня кількість сухостійної деревини 

на 1 га при проведенні заходів становить: 
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рубки головного користування  – 8,3м3, вибіркові санітарні руки – 15,7 м3, 

проріджування – 4,0 м3, прохідні рубки – 13,8 м3. На суцільних санітарних рубках близько 

90% деревини сухостійної і в стадії всихання. 

       Загальний середній  приріст деревини  (по наших розрахунках 245,85 тис.м3)  в 2017 р.  

використано на  76 %,  в2018 – на  72  %. 

      Рубки головного користування: суцільні вузько лісосічні та суцільні ділянкові в 

2018році були проведені на площі 188 га, зрубано 112 ділянок (в 2017 р. -273 га , зрубано 

172 діл.). Середня площа зрубу -  1,7 га. 

       В 2018 році було зрубано 377  ділянок суцільних санітарних рубок середньою площею 

0,6га.  (в 2017р. відповідно - 98 шт., 0,6 га) 

       Поступові рубки проведені на 2 ділянках загальною площею 15,9 га (Блідчанське 

лісництво, кв. 70, вид.9, пл. 10,0 га проведено останній прийом 3-х прийомної рівномірно-

поступової рубки та Поташнянське лісництво, кв.3, вид.17, пл.. 5,9 га – 1 прийом 

рівномірно-поступової рубки) 
        При проведенні огляду місць заготівлі деревини, порушень щодо дотримання площ і 
ширини лісосік, термінів примикання і інших порушень не виявлено, про що свідчать Акти 
огляду місць заготівлі деревини, які зберігаються на підприємстві. 
        Оцінка потенційного негативного впливу на довкілля проводиться відповідальними 

особами перед початком робіт, до складання технологічних карт розробки лісосік. 

         Оцінка фактичного негативного впливу проведених заходів виконується при 

натурному огляді місць заготівлі деревини, а результати огляду фіксуються  в Актах оцінки 

впливуОВНС.  
Критерії оцінки: 

1 -несуттєві (до 15% зони впливу, величина негативних впливів оцінена як незначна, в Акті нема 

зауважень, що стосуються екологічних аспектів проведення лісогосподарських заходів); 

2 -незначні (до 30% зони впливу, величина негативних впливів оцінюється як можлива, але значних 

витратних заходів з запобіганню або зменшенню впливів не передбачено, в Акті мало значних 

зауважень, що стосуються екологічних аспектів проведення даного заходу ); 

3 -значні (31% і більше зони впливу, величина негативних впливів була оцінена як значна, в акті є 

значні зауваження, що стосуються екологічних аспектів проведення даного заходу). 

Таблиця 6а 

Результати оцінки впливу на довкілля лісозаготівель та вилучення деревини за 2017-18 роки 

№ 

пп 

Вид впливу на 

довкілля 

Рік 

моні-

тор. 

Оцінка 

впливу 

Площі ділянок вилучення деревини Середнє  значення 

оцінки впливу 

 
суцільні рубки вибіркові 

га %% га %% суцільні вибірк. 

1 На грунти 

(пошкодження і 

пониження їх 

бонітету, тощо 

2017 

 

2018 

1 

2 

1 

2 

301 

30 

375 

42 

91 

9 

90 

10 

2387 

74 

2908 

59 

97 

3 

98 

2 

1,09 

 

1,10 

1,03 

 

1,02 

2 На водні 

ресурси 

2017 

 

2018 

1 

2 

1 

2 

323 

8 

413 

4 

98 

2 

99 

1 

2461 

- 

2967 

- 

100 

- 

100 

1,02 

 

1,01 

 

1,0 

 

1,0 

3 На рослинність 

(зміна  видового 

різноманіття)  

2017 

 

2018 

1 

2 

1 

2 

- 

331 

- 

417 

- 

100 

- 

100 

2435 

26 

2936 

31 

99 

1 

99 

1 

- 

2,0 

 

2,0 

1,01 

 

1,01 

4 На диких тварин 

(зміна 

чисельності) 

2017 

 

2018 

1 

 

1 

331 

 

417 

100 

 

100 

2461 

 

2967 

100 

 

100 

1,0 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

5 На чистоту 

довкілля і 

ландшафт 

2017 

 

2018 

1 

 

1 

331 

 

417 

100 

 

100 

2461 

 

2967 

100 

 

100 

1,0 

 

1,0 

1,0 

 

1,0 

 Середня оцінка 2017 

2018 

     1,22 

1,22 

1,01 

1,0 
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        Дані таблиці 6а свідчать, що середня оцінка впливу на довкілля суцільних рубок  
2017 і 2018 років становить 1,22, а вибіркових 1,0 та 1,01, тобто вплив несуттєвий. 
        Негативних екологічних наслідків від проведення рубок головного користування, 

рубок догляду,  санітарних рубок та інших, пов’язаних з веденням лісового господарства, 

при проведенні моніторингу не виявлено.  
         За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках  минулого ревізійного 
періоду  негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і 
грунтових умов,, ерозії, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим 
сміттям тощо, не виявлено. 
        На території підприємства рахується 130 га соснових деревостанів, які в 1995 році 
вийшли з підсочки. Це, в основному, особливо захисні лісові ділянки ( ОЗЛД ), які 
виключені із розрахунку рубок головного користування. Стан  їх задовільний. 
        Окрім законного вилучення деревини, лісовою охороною було виявлено 1 випадок  
обсягом 0,8 м3 (в 2017р.  відповідно 7 і 46,28м3), які згідно статті 65 Кодексу України «Про 
адміністративні правопорушення» відносяться до незаконної порубки лісу. Заподіяна шкода 
державі 778,25 грн. Збитки та штраф були добровільно відшкодовані. 
        По відношенню до 2017 року кількість випадків та обсяги незаконної порубки лісу 

значно зменшились. 

3.3.  Впливи розвитку інфраструктури, транспортної та лісівничої діяльності на 

рідкісні та зникаючі види флори і фауни та їхні оселища, ландшафтні цінності, воду і 

грунти. 

        Існуюча інфраструктура відповідає сучасним вимогам, тому будівництво доріг і інших 

об’єктів в 2018 році не проводилось, а проводилося лише їх утримування. На утримання та 

ремонт  дорожньої мережі (50 км) використано 2859,4 тис. грн. при плані 2000 

(в 2017р.-2085,6  при плані 1200 тис. грн.). 

        Заходи щодо утримання, використання і ремонту доріг не призвели до негативних 

впливів на рідкісні та зникаючі види флори і фауни та їхні оселища, ландшафтні цінності, 

тощо.  Впливи  оцінюються як несуттєві (1). 

3.4. Впливи лісозахисних, природоохоронних і інших заходів. 

        Позитивні впливи лісозахисних, природоохоронних і інших заходів оцінюються за 

п’ятибальною шкалою: 5 - відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2- погано, 1 – дуже погано. 

Таблиця 7 
№ 

пп 
Показники Рік  

моніто-

рингу 

Од. 

виміру 

Обсяг Оцінка Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Комплекс заходів з охорони лісу від пожеж 

1.1  Збереження лісів від пожеж 2017 

2018 

га 

 лісових 

земель 

34678 

34678 
4 

5 

 

2 Комплекс заходів боротьби з шкідниками і хворобами лісу 

2.1 Покращення санітарного стану 

лісів 

2017 

2018 

га 

га 

1382 

1836 
3 

4 

 

3 Природоохоронні заходи 

3.1 Збереження біорізноманіття 

при  проведенні рубок 

головного користування 

2017 

 

2018 

га 

 

га 

191 

 

190 

3 

 

3 

 

3.2 Виготовлення і розвішування 

штучних гніздівель для птахів 
2017 

2018 

шт. 

шт. 

320 

320 

3 

3 

 

       

        На заходи з охорони лісів від пожеж в 2018 році використано 2596,7 тис. грн. (в 2017 – 

2580,3тис.грн.). Незважаючи на дуже високий клас пожежної безпеки на території лісового 

фонду пожежі не були допущені. Оцінка відмінно. 
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        В результаті проведення санітарно-оздоровчих заходів та рубок догляду, покращився 

санітарний стан насаджень на площі 5,8% (в 2017р. – 4,3%). Оцінка задовільно. 

        З метою збереження біорізноманіття, при відводі і таксації ділянок рубок головного 

користування фарбою вимічаються ключові об’єкти і біотопи, які при рубанні зберігаються. 

Так на лісосіках 2017 - 2018 років на 70% площі лісосік збережені об’єкти біорізноманіття 

(дерева з дуплами, гніздами, плодові, вікові дерева, мурашники, нори, тощо).  

         В 2017 та 2018 роках в лісах було розміщено 640 штучних гніздівель, близько 50% з 

яких, по даних лісової охорони, були заселені птахами   (в основному синицями, а деякі 

шершнями). Оцінка проведенню природоохоронних  заходів задовільно. 

4.  Впливи шкідників і хвороб лісу, диких тварин, пожеж, несприятливих кліматичних 

факторів,тощо на екологічний стан лісів.                                                                       

Таблиця 8 

Впливи шкідників і хвороб лісу, диких тварин, пожеж, тощо 
№ 

пп 

Впливи Рік 

моніто-

рингу 

Оцінка Вкриті лісовою 

рослинністю 

землі (ВЛРЗ) 

Загиблі деревостани Пошкоджені 

Площа, 

га 

Запас, 

тис.м3 

Площа, 

га 

Запас, 

тис.м3 

% від 

ВЛРЗ 

Площа, 

га 

% від 

ВЛРЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Шкідники лісу 

(стовбурові 

шкідники)                

2017  

2 

3 

32086 8958,3 64 

- 

64 

19,0 0,2 1543 

1543 

- 

4,8 

4,8 

0,2 

2018 

 
 

2 

3 

 

31758 9215,9 213 

- 

213 

69,13 0,7 1623 

1623 

5,1 

5,1 

0,7 

2 Хвороби лісу, 

із них кор. 

губка 

2017  

 

1 

2 

-«-     680 

591 

89 

591 

2,1 

1,8 

0,3 

1,8 

2018       - - 

3  Дикі тварини 

(пошкодження) 

2017  

1 

2 

«-«     56 

- 

56 

0,2 

 

0,2 

4 Несприятливі 

кліматичні 

фактори, 

всього: 

в тому числі: - 

буревії 

(вітровал), 

- снігопади 

(сніголом), 

        - посуха 

2017  «-«  - -  - - 

2018        

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 Пожежі 

(низові) 

2017  

3 

«-«     1 

1 

 

2018       - - 

 Разом: 2017    64   2280 7,1 

  2018    213   1623 5,1 

 

          Дані таблиці свідчать про те, що  за два останні роки більше 10 відсотків вкритих 

лісовою рослинністю земель піддалися негативному впливу шкідників, хвороб лісу і інших 

чинників, із яких близько 1% загинуло. 

        Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовувались. 



 18 
 

 
4.1 Моніторинг лісових пожеж. 
           В умовах діяльності підприємства, найбільший потенційний негативний ризик для 
ведення лісового господарства несуть пожежі, в з’язку з чим, приводимо їх багаторічний 
моніторинг починаючи з  2005 року. 

Таблиця 9 

Моніторинг лісових пожеж та витрат на  їх виявлення і гасіння, за останні 13 років 
Рік Кіль-

кість 

випадків 

пожеж, 

шт 

Площа, пройдена 

пожежами, га 

Середня 

площа 

на 1 

випадок,  

га 

Виявлено 

порушників, 

чоловік 

Утримання ПХС, 

радіозв’язку та 

тимчасових 

пожежних 

наглядачів, тис.грн. 

Витрати на гасіння 

лісових пожеж, 

тис. рн.. 

Разом в тому 

числі 

верховими 

Разом в т.ч. 

на 1га 

земель 

л. г. 

призна-

чення 

Разом на 1 га  
площі 

поже-

жі 

на 1 
випа-

док 

2005 35 8,66 - 0,25 2 593,8 0,012 11,3 1,30 0,32 

2006 39 3,49 - 0,09 - 509, 0,010 13,3 3,81 0,34 

2007 26 1,08 - 0,04 24 646,9 0,013 7,3 6,76 0,28 

2008 94 24,96 2,5 0,27 2 769, 0,016 59,0 2,36 0,63 

2009 80 14,61 - 0,18 9 815,9 0,017 48,7 3,33 0,61 

2010 26 3,31 - 0,13 2 968,8 0,027 17,5 5,29 0,67 

2011 18 6,94 - 0,39 5 1108,5 0,031 20,2 2,91 1,12 

2012 4 0,13 - 0,03 4 1013,6 0,028 3,3 25,38 0,82 

2013 - - - - - 814,1 0,022 - - - 

2014 - - - - - 1350,5 0,037 - - - 

2015 5 0,15 - 0,03 5 2697,5 0,076 7,2 48 1,4 

2016 - - - - - 2283,8 0,064 - - - 

2017 4 1,20 - 0,3 - 2482,5 0,070 18,8 15,7 4,7 

2018 - - - - - 2409,7 0,068 - -  

Разом: 331 64,53 2,5 - 53 18463,6 - 206,6 - - 

Серед. 

за рік: 

24 4,96 0,23 0,19 4 1318,8 0,037 14,8 3,2 0,62 

 

         

         Дані вище приведеної таблиці свідчать про те,  що середня площа пожежі в лісгоспі за 

приведені в таблиці роки низька (0,19га). Це свідчить про своєчасне виявлення осередків 

лісових пожеж та їх ліквідація. Витрати на ліквідацію пожеж зростали за рахунок 

подорожчання пального. 

          Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної 

пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом «Укрдерждіпроліс»  

становить 2,02 клас пожежної небезпеки. Особливо висока ступінь пожежної небезпеки  в 

Кухарському, Тетерівському і Кодрянському лісництвах. 

          Високий клас пожежної небезпеки обумовлений значною питомою вагою вкритих 

лісовою рослинністю земель хвойних порід (88%), які ростуть переважно в сухих і свіжих 

типах лісу і  перевагою молодняків (28%) та середньовікових насаджень (34%).  

Крім того сприяють підвищенню пожежної небезпеки близьке розташування лісових 

масивів до населених пунктів, наявність залізничної дороги Київ-Ковель, міжнародної 

автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М-07) та протяжність 513 км  доріг 

лісогосподарського і загального призначення, а також значне відвідування лісових масивів 

місцевим населенням,  жителями  м. Київ і інших населених пунктів.. 

           Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, 

віднесена до наземної зони охорони лісів. 

       Згідно наказу по лісгоспу «Про підготовку до пожежо-небезпечного періоду в лісі» 

обмежено доступ легкового автотранспорту в лісові масиви - шлагбаумами та канавами  
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перекрито близько 200 заїздів в ліс. Встановлено біля100 одиниці наглядної агітації           

(знаки, аншлаги і плакати) і 3 бігборди. Доглянуто 521 км мін смуг. Силами лісової охорони 

постійно проводяться рейди по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах. 

Проведено близько 60 рейдів. 

        Для підвищення рівня пожежної безпеки проводиться роз’яснювальна робота серед 

населення щодо дотримання встановлених норм і правил пожежної в лісах. Проведено 96 

лекцій і бесід, 11 виступів у ЗМІ на пожежну тематику  (опубліковано 11 статей). 

        Щорічно складаються  і затверджуються "Мобілізаційно-оперативні плани ліквідації 

лісових пожеж на території ДП «Тетерівський лісгосп», “План заходів, спрямованих на 

попередження лісових пожеж”, «Графік виконання заходів по санітарній очистці лісових 

насаджень біля автошляхів», «Заходи щодо посилення протипожежного захисту об’єктів 

лісгоспу у весняно-літній і зимові періоди».      

        На підприємстві працює пожежно-технічна комісія, яка постійно контролює 

дотримання вимог стандартів, норм, правил, інструкцій, інших нормативних актів з питань 

пожежної безпеки, а також приписів органів держпожнагляду. 

        Для виконання завдань, передбачених Кодексом цивільного захисту України, 

Правилами пожежної безпеки в лісах України, з метою забезпечення охорони лісів від 

пожеж, адміністративних і виробничих приміщень, житлових будинків, споруд тощо, що 

розташовані на території лісового фонду, в лісгоспі створена і працює відомча пожежна 

охорона. До гасіння пожеж залучаються лісо пожежні команди зі складу 45 членів 

добровільної пожежної команди лісгоспу та 77 чоловік лісової охорони. Координація всіх 

дій по організації роботи відомчої пожежної охорони, виявлення пожеж, їх гасіння та облік 

проводиться з диспетчерської головної контори. 

        Відпрацьована чітка взаємодія з підрозділами ДСНС, щодо своєчасної взаємодопомоги 

при виникненні пожеж. Погоджені та затверджені План та Інструкція про взаємодію з 

підрозділами ДСНС під час гасіння лісових пожеж.  

      Протипожежне технічне оснащення лісгоспу складає: 

 спостережні вежі -6 шт, які обладнані телевізійними спостережними системами 

(6шт.), 

  пожежні автомобілі — 6 шт,  

  тракторні причіпні ємкості з автономною заправкою і подачею води – 5 шт, 

 автомобільна причіпна ємність на 8 м.куб. з автономною заправкою і подачею води – 

1 шт, 

 трактор на гусеничному ходу з плугом — 1 шт.; 

  бензопили – 9 шт,  

 плуги ПКЛ-70 — 8 шт,  

 ранцеві вогнегасники — 55 шт, 

  лопати — 560 шт,  відра пожежні - 90 шт,  

 сокири — 90 шт, та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.  

                 Крім того в кожному лісництві є трактор  з плугом автомобіль УАЗ, оснащені ємкістю з 

водою, ранцевими вогнегасниками, лопатами, бензопилою, хлопавками. В кожному 

лісництві  та на виробничому комплексі є пункти зберігання первинних засобів 

пожежогасіння. 

          Для цілей пожежогасіння на промисловому комплексі держлісгоспу влаштовано три 

водоймища ємкістю 350 м3,  250 м3 і 50м3 з підꞌїздами для забору води пожежними 

автомобілями.  На кільцевій мережі протипожежного водогону для заправки водою 

розташовано 8 пожежних гідрантів. На території лісгоспу на штучних і  природних 

водоймах облаштовано 46 місць для забору води пожежними автоцистернами.   

           З 2016 року в лісгоспі працює нова система реагування та прийняття рішень при 

виникненні лісових пожеж. Для її впровадження всі пожежні вежі підприємства було 

обладнано камерами відеоспостереження, сигнал по внутрішній сітці WI-FI звꞌязку 

виведений для управління в центральний диспетчерський пункт, а автомобілі, які 

використовуються для пошуку і гасіння пожеж, обладнано GPS-навігаторами та GPS-
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трекерами. Для швидкого і точного визначення місця пожежі, прокладання найкоротшого 

маршруту за часом для пожежних автоцистерн була розроблена електронна карта 

підприємства, на якій відображена вся інфраструктура, включаючи дорожну сітку та 

елементи протипожежного облаштування (квартальна сітка, спостережні вежі, пункти 

зберігання первинних засобів пожежогасіння, місця водозабору тощо). Чергування в 

диспетчерській держлісгоспу та на  лісовій пожежній станції організовано цілодобово. 

            Радіомережа держлісгоспу має на своєму озброєнні 59 радіостанцій, які працюють на 

виділеній радіочастоті лісового господарства Київщини . 

         Підготовка до наступного пожежонебезпечного періоду в лісі розпочинається восени з 

підведення підсумків роботи за рік і планами роботи в осінньо-зимовий період по ремонтам 

і обслуговуванню пожежної техніки і обладнання. В лютому створюється наказ про 

підготовку в підрозділах лісгоспу до початку пожежоне-безпечного періоду в лісі, а в 

березні-квітні — про початок пожежонебезпечного періоду.  

       З початком пожежонебезпечного періоду в лісі заповнюється штат сезонних працівників 

на  пожежних автомобілях. Із всіма зарахованими чи переведеними на ці роботи 

працівниками проводяться всі передбачені нормативними актами  інструктажі з охорони 

праці і пожежної безпеки на робочому місці, а також тактичні навчання з виявлення  лісових 

пожеж, передачі інформації про пожежі. 

         З водіями і пожежниками, а також в структурних підрозділах перед початком 

пожежонебезпечного періоду проводяться відповідні навчання.  

        Відповідальні за протипожежний стан на об’єктах, керівники  підрозділів, водії та 

пожежники раз на три роки проходять навчання в Навчальному пункті АРЗ СП ГУ ДСНС 

України в Київській області. області. 

 

5.  Заходи з пом’якшення негативного впливу на довкілля лісогосподарської 

діяльності 

        При проведенні лісогосподарських заходів, на кожній ділянці були враховані і 

застосовані заходи з пом’якшення негативного впливу на довкілля, відображені в Актах 

ОВНС. 

 

Таблиця 10 

Основні заходи з пом’якшення негативних впливів лісогосподарської діяльності 

Потенційні негативні впливи Заходи з пом’якшення впливу 

Лісозаготівлі 

Грунти: 

Ущільнення і пошкодження та винос 

поживних речовин з порушених 

грунтів. 

Різке збільшення температури 

поверхні після видалення лісового 

намету, висушування поверхні та 

знищення організмів в грунті.  

Погіршення структури грунту в 

результати його ущільнення, 

зниження аерації та водопроникності 

до коренів. 

Розроблення лісосік в мокрих, сирих та дуже вологих місцях 

проводиться в зимовий період. 

Мінімізується кількість волоків. 

Контролюється проведення рубок у відповідності з 

Картою технологічного процесу (площа з пошкодженою 

поверхнею грунту, включаючи волоки, навантажувальні 

майданчики, дороги тощо, не перевищує  15% площі 

ділянки). 

Не використовується заготівельна техніка вагою понад 10 

тон.  

Навантажувальні майданчики розміщуються в легко 

доступних місцях біля доріг. 

На лісосіках з низьким рівнем поживних речовин 

залишаються на перегнивання порубкові залишки. 

Після проливних та затяжних дощів, чи після весняного 

танення снігу при перезволоженні верхнього шару землі, на 

таких ділянках лісозаготівельні роботи призупиняються. 

Гідрологічні умови – вода: 

Збільшення поверхневого стоку в 

результаті погіршення інфільтрації в 

грунт та зниження водо утримуючої 

здатності грунтів на вирубках. 

При проведенні лісовпорядкування, вздовж річок і навколо 

водойм були виділені особливо захисні лісові ділянки, 

виключені із розрахунку рубок головного користування. 

При відводі і таксації лісосік, вздовж боліт, водойм, 

струмків, по руслах тимчасових водотоків спеціалістами 
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Зміна русел водотоків, заболочення та 

збільшення температури води 

водойм, що змінює їх біологічні 

властивості. 

лісгоспу виділяються ключові біотопи і об’єкти, які не 

підлягають вирубуванню. 

Трелювання і вивезення деревини через водотоки і в 

буферних зонах водних об’єктів  не проводяться.. 

Рослинність: 

Знижується видовий склад 

біорізноманіття. 

Суцільні вирубки лісу призводять до 

появи на лісових ділянках бур’янів, 

які перешкоджають природному 

поновленню й створенню лісових 

культур. 

Максимально можливо застосовуються поступові і 

вибіркові системи рубок. 

При таксації лісосік виявляються рідкісні і зникаючі види 

рослин. В натурі на деревах позначається межа зростання 

виду з буферною зоною, тобто виділяються ключові 

біотопи, чи об’єкти, які не підлягають рубанню та  

заносяться в Карту технологічного процесу. 

Крім того на лісосіках залишається: життєздатний 

підріст, вікові дерева дуба і сосни, необхідна кількість 

насінних дерев, яблуня, груша, липа і інші згідно Переліку 

ключових біотопів і об’єктів. 

Переміщення лісозаготівельної техніки на лісосіках з 

наявністю підросту і інших дерев, які повинні бути 

збереженими, здійснюється лише за завчасно 

підготовленими маршрутами і по підготовлених волоках. 

Дикі тварини: 

Руйнування середовищ існування, 

місць розмноження та міграції 

Визначення середовищ існування, місць розмноження та 

міграції диких тварин, встановлення в них з 1 квітня по 15 

червня «сезону тиші» (площа 16 937,7га). 

Лісогосподарські заходи з 01.04. по 15.05. 2017р. на 

ділянках «Сезону тиші» не проводились. 

Виявлення оселищ рідкісних і зникаючих видів тварин, 

занесених до Червоної книги України, та встановлення 

охоронних зон навколо них, заборонивши проведення будь-

яких рубок на площі 1955,5 га. 

Збереження дерев з дуплами, гніздами, навколо мурашників 

і нір. 

Виготовлення і розвішування штучних гніздівель. 

Проведення лісогосподарського заходу в безпечний сезон. 

Лісовідновлення 

Вільхові і березові зруби в сирих і 

мокрих лісорослинних умовах на 

торф’яних грунтах. 

Недостатнє природне поновлення 

головної породи, яке вчасно не 

дозволяє заліснити площу.  

Лісовідновлення на увігнутих і 

опуклих формах рельєфу шляхом 

створення лісових культур, де 

своєчасне природне поновлення 

неможливе 

Не застосовується вогневий метод очистки лісосік,  

порубкові рештки залишаються на перегнивання. 

 

Вживались заходи із сприяння природному поновленню 

(рихлення підстілки, підсів насіння бажаних порід). 

 

Висаджування сіянців головної породи в короткий термін  

після рубання. 

Підготовка грунту паралельно горизонталям. 

Безвідвальне рихлення грунту. 

Висаджування сіянців головної породи без підготовки 

грунту. 

Забруднення довкілля 

При всіх видах робіт, забруднення 

довкілля паливно-мастильними 

матеріалами (ПММ), виробничими 

відходами та побутовим сміттям 

Систематичний контроль. 

ПММ зберігається у спеціально відведеному місці, з 

необхідним облаштуванням і з наявністю абсорбенту. 

Утилізація відходів проводиться допустимими засобами. 

 

        В  нормативних документах, якими підприємство керується в своїй діяльності, 

передбачаються ризики негативного  впливу на навколишнє природне середовище і 

встановлено обмеження деяких показників. Наприклад: в Правилах рубок головного 

користування в лісах України встановлено, що при проведенні суцільної рубки в сосняках, 

площа лісосіки не повинна перевищувати 3,0 га , при  поступових рубках в експлуатаційних 

лісах -10,0 га, в інших – 5,0 га, термін примикання в хвойних – 4 роки, та інші. 
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6. Моніторинг параметрів лісового фонду (стан та динаміка земель 
лісогосподарського призначення, середня зміна запасу, середні таксаційні показники, 
породна і вікова  структура тощо).    
        Стан та динаміка змін у лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з 
останнім базовим лісовпорядкуванням (2014р). 

 

Таблиця 11 
        Динаміка земель лісогосподарського призначення за їх категоріями. 

Показники За даними 
лісовпорядкування: 

Різниця 

базового 
стан. на  

01.01.2015р. 

безперервного 
стан. на 

01.01.2018р. 

+ _ % 

1 2 3 4 5 6 

Загальна площа земель лісового 
фонду, га 

 
35 692,7 

 
35 692,7 

 
- 

 
- 

 

із них : Лісові землі 34 691,9 34 678  13,9 - 
в тому числі: - вкриті лісовою 
рос. 
із яких лісові культури 

32 168,3 
 

24 262,8 

31904,5 
 

24537,3 

 
 

274,5 

263,8 -0,8 
 

1,1 
- не зімкнуті лісові культури 1 391,0 1608,7 

 
217,7  15,6 

- лісові розсадники, плантації 33,7 32,7  1,0 -3,0 
- рідколісся і загиблі насадження 23,2 2,9  20,3 -84,9 
- зруби 357,0 429,7 70,7  19,8 
- галявини 48,5 30,5  18,0 -37,1 
- біогалявини 88,9 88,5  0,4 -0,4 
- лісові шляхи, просіки, канави 581,3 580,5  0,8 -0,1 

Разом не вкритих: 2 523,6 2773,5 249,9  9,9 
Нелісові землі: 1 000,8 1014,7 

 
12,6  1,2 

із яких:   - рілля - -    
- сіножаті - -    
-пасовища - -    
- води 21,6 21,5  0,1 -0,5 
- болота 758,4 772,9 14,5  1,9 
- садиби, споруди 17,0 16,0  1,0 -5,9 
- траси 203,8 203,8    
- інші нелісові землі - 0,4 0,4   

       Дані таблиці 6 свідчать про те, що значних змін в розподілі по категоріях земель за 

минулі два роки не відбулося. 

      Рідколісся, загиблі насадження та частково галявини, заліснені і перейшли в категорію 

не зімкнутих лісових культур. 

      Незначні зміни відбулися також в результаті уточнення площ ділянок окремих категорій 

при проведенні інструментальної координатної зйомки. 

Таблиця 12 

Моніторинг динаміки породної структури  деревостанів. 

Панівна порода 

(скорочено), 

господарство 

Базове лісовпорядкування 

01.01.2015 р. 

Безперервне 

лісовпорядкування 01.01.2018 

Зміна 

породного 

складу, % площа, га % площа, га % 

Сосна звич. (Сз) 28463,3 88,5 28189,9 88,4 -0,1 

Сосна Банкса (Сб) 0,8  0,8   

Ялина (Ялз) 27,6 0,1 30,7 0,1  

Модрина (Мдє) 1,1 - 1,1   

Разом  хвойних 28492,8 88,6 28222,5 88,5 -0,1 

Дуб звич. (Дз) 1016,4 3,3 1029,9 3,3  

Дуб червоний (Дчр) 31,6 - 31,6 0,1 0,1 

Граб (Гз) 40,6 0,1 40,6 0,1 - 

Ясен  звичайний (Яз) 1,4 - 1,4  - 
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Ясен зелений (Язл) 1,8 - 1,8  - 

Клен гостр.(Клг) 1,1 - 1,1  - 

Акація (Акб) 7,3 - 7,3  - 

Раз. твердолистяних 1100,2 3,4 1113,7 3,5 0,1 

Береза (Бп) 1514,0 4,7 1509,4 4,7 0,2 

Осика (Ос) 97,0 0,3 94,2 0,3  

Вільха (Влч) 964,3 3,0 964,7 3,0  

Разом 

м’ягколистяних 

 

2575,3 

 

8,0 

 

2568,3 

 

8,0 

 

0,2 

Всього: 32168,3 100 31904,5 100  

        Дані таблиці 12 свідчать про те, що відбулося незначне (на 0,1%) зменшення участі 

сосни в породному складі і збільшення частки дуба. 

Таблиця 13    
      Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок у відсотках, за класами бонітету. 
Панівна 

порода 

Рік 

лісовп. 

Класи бонітету Разом 

1Б і б. 1а 1 2 3 4 5 5а 

Сз 2003 10 31 43 12 3 1   100 

2014 13 34 38 9 4 2   100 

Сб 2003   9 28 32 31   100 

2014   100      100 

Ялз 2003 16 23 44 15 2    100 

2014 14 38 39 6 3    100 

Мдє 2003  100       100 

2014  100       100 

Дз 2003  1 34 56 8 1   100 

2014  4 38 51 7    100 

Дчр 2003 14 9 52 18 3 4   100 

2014 28 22 44 4 2    100 

Гз 2003  6 11 47 31 5   100 

2014   12 28 47 13   100 

Яз 2003 1 20 47 24 8    100 

2014 100        100 

Язл 2003         - 

2014 28 36 36      100 

Клг 2003    100     100 

2014  55 45      100 

Акб 2003 5 11 32 52     100 

2014  17 52 26 4 1   100 

Бп 2003 5 24 35 29 6 1   100 

2014 12 22 38 17 9 2   100 

Ос 2003 7 26 46 17 1 3   100 

2014 17 39 37 5 2    100 

Влч 2003 2 5 34 48 10 1   100 

2014 1 10 37 43 8 1   100 

Разом: 2003 9 28 41 17 4 1   100 

2014 12 32 38 12 4 2   100 

         Для моніторингу зміни вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами 

бонітету були порівняні дані матеріалів лісовпорядкування 2003 і 2014 років. Порівняння 

проведено у відсотках  в зв’язку зі зміною в 2010 році меж підприємства та зменшенням 

його площі. 

        Дані таблиці 13 свідчать про наступне. 

        За між ревізійний період (2003 – 2014), в результаті господарської діяльності, площа 

високопродуктивних насаджень 1-1в класів бонітету збільшилась на 6 відсотків (в 2003 році 

становила 76%, в 2014 – 82%), що є свідченням позитивного впливу господарської 

діяльності на грунти і стан лісів.. 

Таблиця 14 
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        Розподіл запасів деревини вкритих лісовою рослинністю ділянок по панівних 

породах, загального середнього запасу на 1га, середнього запасу стиглих і перестійних та 

середня зміна запасу вкритих лісовою рослинністю ділянок  на 1 га. 
Порода 

(скоро-

чено) 

Загальний запас 

деревини, тис.м3 

Серед. запас 

деревини на 1 га 

вкритих лісовою 

рослинністю 

ділянок, м3 

Серед. запас 

стиглих і 

перестійних 

деревостанів на 

1га, м3  

Середня зміна 

запасу на 1 га 

вкритих лісовою 

рослинністю 

ділянок,  м3 

2014 2017 % 2014 2017 % 2014 2017 % 2014 2017 % 

Сз 8287,74 8345,59 101 291 296 102 360 350 97 5,3 5,3 100 

Сб 0,13 0,12 92 162 150 93 -   2,7 2,6 96 

Ялз 7,61 8,28 109 276 270 98 525 535 99 6,3 6,2 98 

Мдє 0,45 0,46 102 409 418 102 409 418 102 4,0 4,0 100 

Дз 233,82 243,79 104 224 237 106 292 295 101 3,2 3,2 100 

Дчр 7,40 7,50 101 230 238 103 308 308 100 4,9 4,9 100 

Гз 5,95 6,45 108 147 159 108  212 219 103 3,4 3,4 100 

Яз 0,19 0,23 121 128 157 123 - - - 4,9 4,9 100 

Язл 0,22 0,24 109 122 127 104 - - - 4,4 4,4 100 

Клг 0,17 0,19 112 154 173 112 - - - 4,0 4,0 100 

Акб 0,61 0,74 121 84 101 120 150 168 112 3,2 3,9 122 

Бп 213,68 220,91 103 141 146 104 221 225 102 3,7 3,7 100 

Ос 15,58 17,76 114 161 188 117 273 285 104 5,7 5,9 104 

Влч 190,97 201,83 106 198 209 105 279 291 104 4,0 4,1 103 

Всього 8964,52 9054,09 101 279 284 102 341 332 97 5,1 5,1 100 

  Середній склад   насаджень 9Сз1Бп не змінився. 

        Загальний  запас деревини по відношенню до даних базового лісовпорядкування 

збільшився на 9450 кубічних метрів, а середній запас на 1га вкритих лісовою рослинністю 

ділянок збільшився на 2% і становить 284 м3. На 3 відсотки зменшився середній запас на 1 

га стиглих і перестійних деревостанів.  

        Щорічний природний відпад деревини, в середньому близько 136 тис. м3 (1,5% ). 

        За нашими розрахунками, середній загальний приріст деревини по підприємству 

становить 214,7 тис.м3, або 6,7 м3 на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель. 

Таблиця 15 

Динаміка інших середніх таксаційних показників 

Панівна порода Вік, років Клас бонітету  Повнота (відносна) 

2014 20017 2014 2017 2014 2017 

Сосна звич. 56 56 1а,6 1а,6 0,75 0,75 

Сосна Банкса  60 62 2,0 2,0 0,45 0,45 

Ялина європ. 44 43 1а,5 1а,5 0,75 0,75 

Модрина європ. 101 103 1а,0 1а,0 0,60 0,60 

Дуб звич. 73 74 1,6 1,6 0,70 0,70 

Дуб червоний 48 50 1а,3 1а,3 0,79 0,79 

Граб звич. 43 45 2,6 2,6 0,74 0,74 

Ясен  звич. 31 32 1а.1 1а.1 0,66 0,66 

Ясен зелений  25 27 1а 1а 0,70 0,70 

Клен гостр. 39 41 1а,4 1а,4 0,74 0,74 

Акація біла 26 27 1,2 1,2 0,69 0,69 

Береза повисла 38 39 1а,9 1а,9 0,72 0,72 

Осика  28 31 1а,3 1а,3 0,74 0,74 

Вільха чорна 49 50 1,5 1,5 0,70 0,70 

Всього: 55 56 1а,7 1а,7 0,74 0,74 

 

        Наведені вище дані свідчать про те, що середні таксаційні показники, за винятком віку, 

за минулі два роки ревізійного періоду не змінились. 
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        Зміна параметрів лісового фонду в значній мірі залежить від режиму 

лісокористування. В ДП «Тетерівський лісгосп»  налічується  18% лісових ділянок, де 

проведення рубок головного користування заборонено.  На основі Державного лісового 

кадастру станом на 01.01.2018року (форма№2),  проведемо моніторинг таксаційних 

показників у лісах можливих для експлуатації і у лісах виключених із розрахунку рубок 

головного користування.  

Таблиця 16 

Результати моніторингу таксаційних показників у лісах можливих для експлуатації і у лісах 

виключених із розрахунку рубок головного користування. 

Порода Режим 

ліс. 

корис-

туван-

ня.* 

Вкриті л.р. ділянки Таксаційні показники 

усього в т.ч. стиглі і 

перестійні 

серед. 

вік 

Серед. запас на 

1 га, м3 

Серед. зміна 

запасів 

га тис. м3 га тис. 

м3 

вкрит. 

л.р.д. 

стиг-

лих 

Усього на 1 га 

вкрит. 

Сосна 1 23795,5 6927,17 1395,9 534,91 52 291 383 133,21 5,6 

2 4395,2 1418,54 1097,2 338,24 59 323 308 15,92 3,6 

          

Ялина 1 19,6 3,97 3,7 1,72 30 202 465 0,13 6,6 

2 11,1 4,31 6,0 3,47 47 388 578 0,06 5,4 

Модрина 1 -         

2 1,1 0,46 1,1 0,46 104 418 418 -  

          

Дуб 1 690,3 145,38 4,2 1,3 55 211 310 2,64 3,8 

2 371,2 105,91 157,6 46,39 74 285 294 0,80 2,2 

          

Граб 1 27,0 3,94 2,3 0,65 41 146 283 0,1 3,7 

2 13,6 2,51 10,3 2,11 47 184 205 0,04 2,9 

          

Ясен 1 0,5 0,01 - - 10 20 - -  

2 2,7 0,46 -  31 170  0,02 7,4 

Клен 1 0,6 0,10 - - 34 167  -  

2 0,5 0,09 - - 49 180  -  

          

Акація 1 -  -    - -  

2 7,3 0,74 2,2 0,37 28 101 168 0,03 4,1 

          

Береза 1 1147,8 157,93 96,0 22,08 35 138 230 4,51 3,9 

2 361,6 62,98 141,8 31,50 42 174 222 1,15 3,2 

          

Осика 1 85,4 15,33 22,9 6,36 30 180 278 0,51 6,0 

2 8,8 2,43 7,5 2,30 33 276 307 0,05 5,7 

          

Вільха 1 413,0 69,84 34,8 9,85 37 169 283 1,89 4,6 

2 551,7 131,99 279,4 81,5 66 239 292 2,07 3,8 

          

Разом: 1 26179,7 7323,67 1559,8 576,87 51 280 370 142,99 5,5 

2 5724,8 1730,42 1703,1 506,34 58 302 297 20,04 3,5 

          

Примітка: Режим лісокористування : 1 -  усього лісів можливих для експлуатації,                                         

2  – лісові ділянки виключені із розрахунку рубок головного користування. 
        Таксаційні показники (вік, середня зміна запасу на 1 га) лісів в яких проводяться рубки 

головного користування і лісів, де їх проведення законодавчо заборонено, є красномовним 

свідченням того, що в останніх, середній запас стиглого лісу на 1 га  на 20 %, а поточна 

зміна запасу на 36% нижчі ніж у лісах з інтенсивним веденням лісового господарства. Тобто  

в даному випадку  не повній мірі використовуються лісові ресурси. Крім того з віком 
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втрачаються водоохоронні і інші захисні функції лісів, а деревостани  стиглої вільхи з 

запасом деревини 81,5 тис.м3 втрачають здатність вегетативного поновлення.  В стиглих і 

перестійних лісах виключених із розрахунку рубок головного користування, на нашу думку, 

доцільним буде  проведення вибіркових рубок, з вибиранням  до 20% загального запасу 

деревини. 

7.  Моніторинг соціальних впливів господарської діяльності та динаміка соціальних 

характеристик на підприємстві. 

        В зоні діяльності ДП «Тетерівський лісгосп» знаходиться 25 населених пунктів, з 

населенням  15 911чоловік, а саме: 

- Іванківський район:     с. Кухарі, с. Підгайне,  с. Яхнівка – 739 чоловік, 

                                         с. Блідча                                           -  683 чол. 

 

- Бородянський район:  с. Загальці, с.Бондарня, с. Гай, с. Нова Буда, с. Поташня   -   

                                                                                                                                               3008чол. 

                                         с. Качали, с. Волиця, с. Галинка, с. Стара Буда, с. Торфяне – 622чол. 

                                         с. Мирча, с. Великий Ліс, с. Коблицький Ліс, с. Коблиця,  

                                         с. Тальське,                                                                               -   764чол. 

                                         Пісківська ОТГ смт.Пісківка, с. Мигалки, с. Раска, с. Мар’янівка.  

                                         с. Рудня Мигальська                                                                - 8 339чол. 

- Макарівський  район:   смт. Кодра                                                                               - 1756чол. 

        98 відсотків працівників лісгоспу проживає в цих населених пунктах. 

 

Соціальні впливи діяльності підприємства 

Таблиця 17 
№ 

пп 

Соціальні впливи Рік 

моні-

торинг

у 

Од.  

вим. 

Обсяги Порушення При-

мітка заплано-

вані 

факти-

чні 

к-сть Їх 

основний 

перелік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сплата податків - всього: 

в т.ч.  

– до державного бюджету з 

єдиним соціальним внеском  

-   до місцевих бюджетів  

  - всього: 

в т.ч.  

– до державного бюджету з 

єдиним соціальним внеском  

-   до місцевих бюджетів  

                                  

2017 

 

 

 

 

2018 

тис. 

.грн. 

 

-«- 

-«- 

тис. 

.грн. 

 

-«- 

-«- 

48696 

 

 

34118 

14578 

53805 

 

 

39576 

14229 

63278 

 

 

47021 

16257 

77751 

 

 

58426 

19325 

 

- 

 

 

- 

- 

 своє-

часно 

 

 

 

своє-

часно 

 

1.1 Доходи місцевих бюджетів у 

розрахунку на 1 особу 

населення місцевих громад 

2017 

 

2018 

тис. 

.грн. 

«-« 

0,916 

 

0,894 

1,022 

 

1,215 

-   

2 Підтримка та підвищення 

соціально-економічного 

добробуту працівників 

підприємства: 

середньомісячна заробітна 

плата  

 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

 

тис. 

грн. 

 

 

 

 

 

17,0 

 

 

 

 

 

18,036 

20,130 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Своєчасність виплати 2017 

2018 

випа-

док 

  -  своє-

часно 

3 Порушення принципів прав 

на працю  

2017 

2018 

випа-

док 

  -   

3.1 Порушення угод 

колективного договору та 

2017 

2018 

випа-

док 

  -   
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прав працівників  

4 Дотримання гендерної 

рівності при оформленні на 

роботу і у виробничій 

діяльності 

2017 

2018 

випа-

док 

  -   

4.1 Гендерна дискримінація та 

сексуальні домагання 

 

2017 

2018 

випа-

док 

  -   

5 Порушення угод щодо 

охорони праці і техніки 

безпеки 

 

2017 

2018 

угода   -   

6 Вирішення спорів і скарг 2017 

2018 

кіль-

кість 

 1 -   

7 Докази незаконних видів 

діяльності: - самовільні рубки, 

 

 

- полювання, 

- інші не 

дозволені види 

діяльності 

 

2017 

 

2018 

 

 

к-сть 

м3 

к-сть 

м3 

випа- 

док 

«-« 

 

 

 

7 

46,28 

1 

- 

- 

 «  

8 Дотримання виконання умов 

юридично обов’язкових угод 

2017 

 

 

випа-

док 

  -   

9 Стосунки з громадами:  

а) інформування щодо 

ресурсів, господарської 

діяльності, тощо, 

б) забезпечення дровами 

школи, лікарню, місцеве 

населення 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

2018 

 

статті 

 

 

 

тис. м3 

«-« 

 

 

 

 

 

5, 

5 

 

4 

 

 

 

5,2 

5,2 

 

- 

 

 

 

- 

  

10 Виявлення, реєстрація та 

охорона ділянок соціально 

значимих, особливо цінних 

для збереження лісів (ОЦЗЛ) 

та поліпшення їх якості: 

 - ОЦЗЛ 5 – для задоволення 

основних потреб місцевих 

громад (місця відпочинку, 

збору грибів, ягід, тощо), 

- ОЦЗ 6 – культурні цінності 

 (місця історичного, 

археологічного, релігійного 

значення) 

 

 

 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

2017 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

га 

га 

 

 

 

га 

га 

 

 

 

 

 

3062 

3062 

 

 

 

1,5 

- 

 

 

 

 

 

3062 

3062 

 

 

 

3,9 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

  

11 Зміцнення місцевої економіки 

за рахунок забезпечення 

місцевих підприємців 

сировиною 

 

2017 

2018 

тис.м3 

«-« 

30. 

30 

35,37 

36 

-   

12 Витрати на утримання і 

ремонт доріг місцевого 

сполучення в належному 

стані 

 

2017 

2018 

тис. 

грн. 

1200 

2000 

2085,6 

2859,4 
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13 Щорічні обсяги заготовленої 

лісопродукції в порівнянні з 

розрахунковою лісосікою: 

-рубки головного 

користування, 

- рубки формування та 

оздоровлення лісів і інші 

 

 

 

 

2017 

 

2017 

тис. м3 

ліквід. 

дереви-

ни 

 

«-« 

 

 

 

102,81 

(91,15) 

«-« 

 

 

 

 

91,638 

 

112,404 

 

 

 

- 

 

- 

  

14 Планування щорічних витрат 

в довготерміновій  

перспективі: 

- для ведення лісового 

господарства, 

- проведення рубок головного 

користування 

 

 

 

 

2018 і 

подаль

ші 

роки 

 

 

 

тис. 

грн. 

«-« 

 

 

 

50 874 

 

84843 

  

 

 

- 

 

- 

  

        Відрахування податків до державних і місцевих бюджетів щорічно зростають, так 

наприклад: до місцевих бюджетів відрахування в 2018 році (19 325 тис. грн..) по 

відношенню до 2017 року (16 257 тис. грн.) зросли на 19% і становлять в середньому 1,215 

тис грн. на  кожного жителя місцевих громад. Підвищується соціально-економічний  

добробут працівників лісгоспу. Середня місячна заробітна плата працівників лісгоспу 

зросла в 2018 році до 22 тис. грн.  

        Стосунки з місцевими громадам нормальні. Скарг не поступало. Було одне звернення 

від громадян по земельних питаннях, на яке надана вичерпна інформаційна відповідь. 

        В цілому соціальний вплив діяльності підприємства оцінюються, як позитивний.  

        В нижче приведеній таблиці - динаміка соціальних характеристик працівників 

лісгоспу.  

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті та рух кадрів  

Таблиця 18 

Характеристика працівників Середньорічні дані  

(2010-2014роки) 

Станом на 

01.01.2018 

Станом на 

01.01.2019 

Стать    

Жінки 48 27 26 

Чоловіки 289 189 192 

Разом: 337 216 218 

Вік    

до 25 років 35 5 2 

26-40 років 106 79 73 

41 і більше років 196 132 143 

Із них пенсіонери 83 45 41 

Освіта    

Загальна середня 46 7 7 

Професійно-технічна 149 74 72 

Середня технічна 88 69 77 

Вища 54 67 62 

Рух кадрів    

Коефіцієнт плинності кадрів 1,81 0 0 

Кількість працівників, які пройшли 

навчання за рахунок підприємства, 

в тому числі: 

вища освіта, 

технічна освіта, 

підвищення кваліфікації, 

отримання нової спеціальності 

 

 

26 

 

- 

3 

13 

 

 

14 

 

 

8 

 

 

 

14 

 

 

6 

1 

Кількість працівників, які 

навчаються: в тому числі за рахунок 

14 

10 

9 

9 

10 

10 
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підприємства 

 

        В результаті впровадження новітніх технологій, обладнання, комп’ютеризації, тощо, 

загальна чисельність працівників щорічно оптимізується. По відношенню до минулого 

року, чисельність зменшилась на  23%. 

         В якості соціального пакета ДП «Тетерівський лісгосп» надає своїм працівникам 

матеріальну допомогу; застосовує системи преміювання; оплата за навчання в коледжі; 

оплата мобільного зв’язку, частково компенсує санаторно-курортне лікування працівників, 

а в разі необхідності надає  матеріальну допомогу, купує новорічні подарунки для дітей 

працівників, подарунки жінкам до березневих свят тощо. Періодично, за рахунок 

підприємства, працівники проходять медичний огляд. 

 

8. Охорона праці. 

        В ДП «Тетерівський лісгосп» згідно з ЗУ «Про охорону праці» організована і діє 

служба охорони праці, робота якої  під керівництвом адміністрації підприємства та за 

участю головних спеціалістів і керівників структурних підрозділів спрямована на:  

- виконання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці (ОП), 

виконання посадових інструкцій  та інструкцій з охорони праці; 

- забезпечення належної трудової та технологічної дисципліни.  

        В 2018 році службою ОП підприємства було проведено 47 перевірок стану охорони 

праці, виявлено 11 пунктів порушень вимог нормативних актів з ОП.  Було проведено 12 

перевірок АГК – 3 рівня. 

        Питання охорони праці постійно розглядаються на нарадах в директора лісгоспу. 

        В галузевому навчальному закладі «УКРЦЕНТРКАДРЛІС», м. Боярка, пройшов 

навчання робітник, слюсар ремонтник  УІ розряду. 

        Проведено навчання і перевірка знань з питань ОП в робітників, які виконують роботи 

з підвищеною небезпекою, по програмі, що перевищує 16 годин. 

         Була проведена перевірка знань інструкції з ОП в кранівників, стропальників, 

машиністів-кочегарів, операторів гідроманіпуляторів, водіїв та трактористів, 

газоелектрозварників, слюсарів РМЦ та електрослюсарів. 

         Проведений періодичний медогляд 97 працівників на роботах з підвищеною 

небезпекою. При влаштуванні на роботу всі працівники  проходять медогляд. 

        Всі працівники з першого дня роботи забезпечуються спецодягом і спецвзуттям згідно 

діючих нормативів. 

        Обставини і причини нещасних випадків, що трапились в галузі, обговорені в трудових 

колективах та вжито конкретні заходи по запобіганню нещасних випадків з аналогічних 

причин. 

        Нещасних випадків з летальним наслідком  не було. 

        Витрати спрямовані на охорону праці в  2018 році становили  582556 грн.   

        Згідно статистичних досліджень виробничого травматизму в підприємствах лісової 

галузі впродовж 2000-2012 років, проведених Степанишиним В.М.(Автореферат дисертації 

« Підвищення ефективності охорони праці у лісовому господарстві на основі оцінки 

виробничого ризику», Київ-2015), причинами травматизму з летальним наслідком є 

невиконання вимог інструкцій з охорони праці самими потерпілими, невиконання 

посадових обов’язків та відсутність належного  контролю з боку посадових осіб і недоліки 

під час навчання безпечним способам виконання робіт. 

        Основні причини виробничих травм:   - 93% організаційного характеру; 

                                                                           -  7%  інші (технічні, психофізіологічні та    

                                                                                      природні чинники). 
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9. Економічна ефективність лісозаготівельної діяльності та  витрати на ведення 

лісового господарства. 

Таблиця 19. 

Моніторинг економічної ефективності лісозаготівельних робіт за 2018-2017 роки 

 

 Вид рубок Роки Обсяг заготовленої 

деревини, м3 
Загальні 

витрати, 

тис.грн.. 

Реалізація 

деревини, 

тис.грн 

Рентабельність 

Загальний  

запас 

в т.ч. 

ліквід 

- + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Всього рубок 

формування і 

оздоровлення 

лісів 

2018 206987 171887 123634 128914  4,2 

2017 132394 112404 67822 72037  6,2 

2 Рубки догляду:             

 -освітлення 

2018 1858  1110 -  - 

2017 542 - 452 -  - 

 -прочищення 2018 10257  6129 -  - 

2017 4252 - 1872 -  - 

 -проріджування 2018 4525 3634 2704 2793 - 3,3 

2017 7509 7288 5527 5416 - - 

 -прохідні рубки 2018 35666 30892 21312 22594  6,0 

2017 37753 32677 21542 26260 - 11,0 

3 Вибіркові 

санітарні рубки 

2018 76867 68105 45931 49850  8,5 

2017 61506 53976 28529 29843 - 4,6 

4 Суцільні 

санітарні 

2018 69127 61357 41306 47730  15,6 

2017 17314 15317 8453 8952 - 5,9 

5 Інші види рубок, 

пов’язаних з вед.  

2018 8687 7899 5191 5946 - 14,6 

2017 3518 3146 1446 1566 - 8,3 

6 Головне 

користування 

2018 72729 65499 70874 74195  4,7 

2017 101770 91638 76687,8 82074 - 7,0 

 Разом по 

лісгоспу 

2018 279716 237386 194557 203108  4,4 

2017 234164 204042 144509,6 154111 - 6,6 

     

        Дані вище приведеної таблиці свідчать про зниження рентабельності підприємства у 

порівнянні з попереднім роком, в основному, за рахунок зменшення ціни кубометра 

знеособленої деревини. На зменшення ціни вплинули наступні чинники: 

- зниження обсягу реалізації деревини на експорт, в зв’язку з мораторієм ; 

- зниження попиту на деревину високої сортності; 

- зниження якості сортиментної структури, в результаті масового всихання  

дерев від пошкодження шкідниками лісу (короїдами, лубоїдами тощо). 

- зміни умов поставки лісопродукції постачальникам; 

        На рубка догляду в молодняках (освітлення, прочищення) ліквідна деревини відсутня, 

тому вони не рентабельні.  

        Оцінка економічної ефективності лісозаготівельних робіт, в цілому по підприємству 

задовільна.     

        Моніторинг загальних виробничих витрат на виконання виробничого плану по 

лісовому господарству, в тому числі і витрат на проведення заходів по охороні, захисту, 

відтворенні лісів і екологічних заходів проводиться  продовж року поквартально і в цілому 

за рік (форма № 10 –ЛГ). 
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Таблиця 20 

Моніторинг виробничих витрат по лісовому господарству за 2016 -2018 роки 

№ 

пп 

Найменування показників, 

видів робіт, заходів 

 

Рік 

Од. Обсяг 

виконан. 

робіт 

Сума витрат, тис.грн. 

Всього на од. 

робіт 

на 1 

тис.га 

ліс.діля-

нок  (34,69 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лісовпорядкування та 

проектно-вишукувальні 

роботи 

2016 га 35693 309,5 0,009 8,92 

2017 35693 262,4 0,007 7,56 

2018 га 35693 378,4 0,011 10,91 

2 Рубки формування та 

оздоровлення лісів і інші 

заходи 

2016 га 2543 14630,3 5,75 421,74 

2017 2498 13573,6 5,43 391,28 

2018 га 3164 27644 8,72 796,89 

3 Допоміжні лісогосподарські 

роботи: 

2016 га 

 

35693 6420,4 - 185,08 

2017 35693 5920,3 - 170,66 

2018 га 35693 10160,7  292,9 

 Із них:. ремонт і 

утримування лісових доріг 

2016 км. 50 2687,3 53,75 77,47 

2017 50 2085,6 41,71 60,12 

2018 км 50 2859,4 57,19 82,43 

4. Відновлення лісів -  Разом: 

в тому числі: 

2016 га 401 2382,8 5,94 68,69 

2017 га 370 2396,4 6,48 69,08 

2018 га 441 3256,9 7,39 93,89 

4.1 Створення лісових культур 

(посадка і посів) 

2016 га 352 650,1 1,85 18,74 

2017 317 654,3 2,06 18,86 

2018 га 394 1066 2,71 30,73 

4.2 Сприяння природному 

поновленню 

2016 га 49 36,1 0,74 1,04 

2017 га 53 47,4 0,89 1,37 

2018 га 47 71,7 1,53 2,07 

4.3 Догляд за лісовими 

культурами 

2016 га 158 177,3 1,12 5,11 

2017 га 121 152,9 1,26 4,41 

2018 га 155 203,1 1,31 5,85 

4.4 Доповнення лісових культур 2016 га 238 399,1 1,68 11,50 

2017 га 455 364,3 0,8 10,50 

2018 га 448 597,7 1,33 17,23 

4.5 Обробіток грунту під лісові 

культури 

2016 га 312 207,9 0,67 5,99 

2017 га 346 262,1 0,76 7,56 

2018 га 349 281,9 0,81 8,13 

4,6 Вирощування садивного 

матеріалу 

2016 

 

га 

т.шт. 

0,9 

4609 

540,3  

0,12 

 

15,58 

2017 га 

т.шт. 

0,8 

5012 

349 0,07 10,06 

2018 га 

т.шт 

0,7 

4031 

368,8 0,09 10,63 

4.7 Вирощування клоново-

насіннєвої плантації сосни 

2016 га 23,6 36,7 1,56 1,06 

2017 га 23,6 22,0 0,93 0,63 

2018 га 23,6 41,7 1,77 1,2 

4,8 Інщі витрати 2016 тис. 

грн.. 

335,3 335,3 - 9,66 

2017 532,5 532,5 - 15,35 

2018 600,2 600,2  17,30 

5. Охорона лісу від пожеж – 

загальні витрати, в т.ч. 

2016 тис. 

грн.. 
2362,3 2362,3 - 68,10 

2017 2580,3 2580,3 - 74,38 

2018 2596,7 2596,7  74,85 

5.1 Влаштування 

мінералізованих смуг 

2016 км 20 2,7 0,14 0,08 

2017 км 20 1,6 0,08 0,05 
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2018 км 20 0,9 0,05 0,03 

5.2 Догляд за мін.смугами 2016 км 423 35,1 0,08 1,01 

2017 км 459 41,9 0,09 1,21 

2018 км 521 65,2 0,13 1,88 

5.3 Ремонт об’єктів 

протипожежного 

призначення 

2016 тис. 

грн.. 

58,6 58,6 - 1,69 

2017 21,2 21,2 - 0,61 

2018 13,8 13,8  0,40 

5.4 Утримання пожежних 

станцій і зв’язку 

2016 тис. 

грн.. 

2026,2 2026,2 - 58,41 

2017 2461,3 2461,3 - 70,95 

2018 2409,7 2409,7  39,46 

5,5 Утриимання тимчасових 

пожежних сторожів 

2016 тис. 

грн.. 

199,0 199,0 - 5,74 

2017 - - -  

2018 -    

5.6 Гасіння лісових пожеж 2016 тис. 

грн.. 

- - - - 

2017 18,8 18,8 - 0,54 

2018 -    

5.7 Інші витрати 2016 тис. 

грн.. 

40,7 40,7 - 1,17 

2017 35,5 35,5 - 1,02 

2018 89,5 89,5  2,58 

6 Боротьба зі шкідниками та 

хворобами лісу 

2016 тис. 

грн.. 

58,1 58,1 - 1,67 

2017 73,0 73,0 - 2,10 

2018 201,3 201,3  5,8 

6.1 Лісопатологічне обстеження 2016 га 9127 53,8 0,006 1,55 

2017 га 9263 70,2 0,008 2,02 

2018 га 8500 166,9 0,02 4,81 

6.2 Винищувальні роботи 

наземними методами 

2016 га 

 

 2,4 - 0,07 

2017 30 0,4 0,013 0,01 

2018 42 32 0,76 0,92 

6.3 Інші витрати 2016 тис. 

грн.. 

1,9 1,9 - 0,05 

2017 2,4 2,4 - 0,07 

2018      

7 Загальновиробничі витрати 2016 тис. 

грн.. 

12611,3 12611,3 - 363,54 

2017 13332,2 13332,2 - 384,32 

2018 21082,6 21082,6  607,74 

8 Адміністративні витрати 2016 тис. 

грн.. 

5515,5 5515,8 - 159,00 

2017 6055,1 6055,1 - 174,55 

2018 10169,7 10169,7  293,16 

 Всього витрат на лісове 

господарство 

2016 тис. 

грн.. 

44290,5 44290,5  1276,75 

2017 44193,3 44193,3  1273,95 

2018 75644,3 75644,3  2180,58 

 

        Загальні витрати на ведення лісового господарства в 2018 році збільшились на 171% за 

рахунок збільшення обсягів лісогосподарських робіт. 

        Реалізація  продукції на 1 штатного працівника:  в 2016 році  – 551299,7 грн. 

                                                                                            в 2017 році  -  678644,6 грн. 

                                                                                             в 2018 році -   961195,5 грн. 

       Зросла  у 2018 році до минулого на 41,6%, що є позитивним моментом лісоуправління. 

 

10. Особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ). 

        Всі ліси мають екологічну і соціальну цінність. Ліси, де ці цінності мають особливо 

видатне і важливі значення, можна визначати, як особливо цінні для збереження ліси 

(ОЦЗЛ), або їх ще називають ліси високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ). 

       Головне завдання і значення виділення ОЦЗЛ, це збереження цих лісів та посилення тих 

унікальних цінностей, які формують цінність цих земель. 
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        Основними критеріями визначення природоохоронної цінності є: збереження 

природного стану екосистем;  підтримка біотичного різноманіття; збереження місць 

існування та місцезростань; збереження природних ландшафтів; збереження 

відтворювальних лісових ресурсів та прийняття виважених рішень щодо господарського 

використання визначених ОЦЗЛ.  

10.1. Результати моніторингу ОЦЗЛ на території ДП «Тетерівський лісгосп». 

       На території ДП «Тетерівський лісгосп» виділені і охороняються особливо цінні для 

збереження ліси (ОЦЗЛ). 

Таблиця 21 

Площі лісів ОЦЗЛ. 

№ 

пп 

Типи лісів ОЦЗЛ Площа, га Режим 

лісокористування 2017р 2018р 

1 
ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено 

осередки біорізноманіття важливі на глобальному, 

національному або  регіональному  рівні. 

 

7659,5 

 

7659,5 

Обмежений 

режим 

лісокористування 

1.1 
ОЦЗЛ 1.1.  Особливо охоронні природні території – 

ООПТ ( пам’ятки природи – 17,2, заказники – 763,0) 
 

780,2 

 

780,2 

Лісокористування 

не проводиться 

1.2 ОЦЗЛ 1.2. Рідкісні, зникаючі  та ендемічні види  
2395,,3 

 

2395,,3 

 

Обмежений 

режим 

лісокористування 

1.3 
ОЦЗЛ 1.3. Ключові сезонні місця знаходження 

тварин.  

 

4484,0 

 

4484,0 

з 01.04 по 15.06. 

лісогосподарські 

заходи не 

проводяться 

2 
ОЦЗЛ 2.  Великі лісові ландшафти, що є значущими 

на світовому, національному або регіональному 

рівнях. 

Лісовпорядкуванням  не встановлено 

3 

ОЦЗЛ 3.  Лісові території, що містять рідкісні 

екосистеми (репрезентативні ділянки 20852 га, 

генетичний резерват 4,3га, лісові ділянки плюсових, 

еталонних, елітних і унікальних насаджень 53,6га) 

 

2143,1 

 

2143,1 
РГК* заборонено 

4 
ЛВПЦ 4.  Лісові території, що забезпечують 

природно -  захисні функції. 
1335,1 

 
1335,1 

 
РГК заборонено 

4.1 
ОЦЗЛ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне 

значення 

 

 

1335,1 

 

1335,1 РГК заборонено 

5 
ОЦЗЛ 5. Лісові території, що є визначальними для 

задоволення основних потреб місцевих громад  

 

3062,,2 

 

3062,,2 

Обмежений, 

сезонний режим 

лісокорстування 

6 
ОЦЗЛ 6.  Лісові території, з якими пов’язані 

екологічні, культурні, історичні, релігійні та 

економічні цінності та асоціації. 

 

1,5 

 

1,5 РГК заборонено 

Разом: 14201,4 14201,4  

  Примітка: РГК – рубки головного користування    
         Загальна площа  лісів ОЦЗЛ  станом  на 2018 рік становить 50% лісової території 

підприємства. 

         По відношенню до минулого року загальна площа лісів ОЦЗЛ не змінилась. 

        Питома вага репрезентативних ділянок зразків лісових екосистем в лісах ОЦЗЛ – 14,7% 

(6.7% від загальної площі вкритих лісовою рослинністю земель). 

        Підприємство залучає зацікавлені сторони до виявлення ОЦЗЛ і проектування заходів 

в них, спрямованих на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ. 
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Таблиця 22 

Умови віднесення до особливо цінних для збереження лісів ОЦЗЛ (ліси високої природно-

охоронної цінності ЛВПЦ) 

 
Код 

ОЦ 

ЗЛ 

Назва ОЦЗЛ   

Площа, га 

Категорія лісів, 

особливо захисних 

лісових ділянок 

(ОЗЛД) 

Назва 

категорії 

Назва особливо 

захисних лісових 

ділянок (ОЗЛД) 

Шифр 

(код) 

Катего-

рії 

лісів,  

ОЗЛД 

Площа, 

га 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному  рівні 7659,5   
1.1 Особливо 

охоронні природні 

території – ООПТ, 

780,2 

Ліса 

природоохоронного, 

наукового, 

історико-

культурного 

призначення 

Пам’ятки 

природи 

Категорія 

 

 

«-« 

 17,2 

Заказники 

місцевого 

значення 

 763,0 

1.2 Рідкісні, зникаючі  

та ендемічні види 

рослин 439,8 

ОЗЛД В різних 

категоріях 

Лісові ділянки з 

наявністю 

реліктових або 

ендемічних рослин 

14  

 

 

439,8 

«-« тварин -1955,5 ОЗЛД В різних 

категоріях 

Оселища видів 

тварин, занесених 

до Червоної книги 

України та 

охоронні зони 

лісових ділянок 

навколо гнізд 

11 - 

1955,5 

1.3  Ключові сезонні місця знаходження і концентрації тварин (відтворювальні 

ділянки) -4484,0 

4233,,0 

Шляхи міграції диких тварин (Блідчанське л-во, кв. 5, 16, 17, 27,  28)- виявлені після 

лісовпорядкування 2014р. 

251,0 

2   Лісові 

ландшафти 

значимі на 

державному рівні 

Лісовпорядкуванням  не встановлено - 

3   Лісові території, 

що містять 

рідкісні екосистем 

2143,1  

Ліса 

природоохоронного, 

наукового, 

історико-

культурного 

призначення 

Генетичні 

резервати в 

лісах 

наукового 

призначення 

 25 

Макет 

23 (код 

75) 

4,3 

ОЗЛД В різних 

категоріях 

Лісові ділянки 

плюсових, 

еталонних, елітних 

і унікальних 

насаджень 

33 53,6 

ОЗЛД 

Репрезентативні 

ділянки 

В різних 

категоріях 

Лісові ділянки, що 

мають інше 

спеціальне 

господарське 

значення 

 

32 

587,3 

1502,3 

+ 13,  

4 Лісові території, 

що виконують 

особливо захисні 

функції -1335,1 

 Ліси уздовж 

річок, 

навколо 

озер, 

Берегозахисні 

лісові ділянки 
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водоймищ 

4.1 Ліси, які мають 

особливе 

водоохоронне 

значення  1335,1 
 

ОЗЛД «-« Лісові ділянки 

навколо витоків 

річок 

4  

ОЗЛД «-« Берегозахисні 

лісові ділянки 

6 1335,1 

5 Лісові території, 

що є 

визначальними 

для забезпечення 

основних потреб 

місцевих громад - 

3062,,2 

Рекреаційно-

оздоровчі ліси – 

1673,5 

Ліси у 

межах 

населених 

пунктів  

 

 

- 0,9 10,2 

Лісопаркова 

частина лісів 

зелених зон 

 51 76,1 

Рекреаційно- 

оздоровчі 

ліси, поза 

межами 

зелених зон 

- 53 1155,0 

Лісогоспо-

дарська 

частина лісів 

зелених зон 

-  432,2 

ОЗЛД  Лісові ділянки, що 

прилягають до 

забудованих 

територій 

30 87,0 

 ОЗЛД  Радіоактивно 

забруднені лісові 

ділянки із 

щільністю 

забруднення грунту 

більше Кі / кв.км 

 36,6 

ОЗЛД  Насадження 

медоноси 

31 7,1 

ОЗЛД  Лісові ділянки 

шир.50 м, уздовж 

смуг відведення 

залізниць та 

автомобільних 

доріг державного 

значення 

7 308,1 

ОЗЛД 

Соціально значимі 

ділянки (місця 

відпочинку, місця 

масового збору 

грибів та ягід  

тощо) 

 Лісові ділянки, що 

мають інше 

спеціальне 

господарське 

значення  (за 

винятком 

репрезентативних 

ділянок) 

 

32 973,7 

6 Лісові території, 

з якими пов’язані 

екологічні, 

культурні, 

історичні, 

релігійні та 

економічні 

цінності та 

асоціації – 1,5 

ОЗЛД  Лісові ділянки, що 

прилягають до 

земель історико-

культурного 

призначення 

42 1,5 
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10.2  Структура лісів природно-заповідного фонду та моніторинг їх стану. 

 

Таблиця 23 

ПЕРЕЛІК ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ по ДП «ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» 

(станом на 01.01.2017р.) 

Назва 

об’єкту 

Площа, 

 га 

Дата 

створення 

Місце 

знаходження 

район, 

держлісгосп, 

лісництво, 

квартал 

Коротка характеристика Рішення 

директивних 

органів про 

створення  

Заказники місцевого значення 

Ландшафтний 

заказник 

«Яхнівський 

426,0* 23.07. 

2009 

Іванківський 

Кухарське, 

кв.1-3, 14-16, 

18-20, 

Соснові ліси віком 100-150 років з 

домінуванням ялівця звичайного. 
Рідкісні рослини: конвалія травнева, Знмкаючі 

види кажанів, веретільниця, чорний лелека. 

Рішення 

Київської 

обласної ради 

від 23,07,2009р. 

№ 490-25-Y 

Ландшафтний 

заказник 

«Бурковиця 

349, 0 23.07. 

2009 

Бородян- 

ський, 

Мирчанське, 

кв.31-33, 

46-48 

Болотні ділянки грабово-дубового лісу, Рідкісні 

рослини: плауни, любка дволиста та тварини: 

веретільниця, прудка ящірка, чорний лелека 

Рішення 

Київської 

обласної ради 

від 23,07,2009р. 

№ 490-25-Y 

Пам’ятки природи 
Ботанічна 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

7,1 28,02. 

1972 

Бородянський, 

Тетерівське, 

Кв. 63 вид. 2 

10Сз+Дз (139 р.) Продуктивне насадж. сосни 

природного походження  

Київської обл.. 

Рад. № 118 від 

28.02.1972р 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

5,5 19,08. 

1968 

Кв. 63 вид. 11 9Сз1Дз (159 р.) Високопродукт. 

водоохоронне дубово-соснове насадження 

Київ обл.. Рад  

№ 574 від 

19.08.1968р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубово-

соснові 

насадження» 

1,0 28.02. 

1972 

Кв. 63 вид. 16 7Сз3Дз+Б (159 р.) Високопродукт. дубово-

соснове насадження 

Київської обл.. 

Рад. № 118 від 

28.02.1972р. 

Ботанічна  

пам’ятка 

«Дубові 

насадження» 

2,3 19.08. 

1968 

Кв. 63 вид. 17 8Дз2Сз (99 р.)  Високопродукт. сосново-

дубові насіннєвого походження 
 

Київ обл.. Рад 

№ 574 від 

19.08.1968р. 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Дуби» 

0,8 19.08. 

1968 

Пісківське, 

Кв. 14 вид. 5 

9Дз1Сз (110 р.) Природне угрупування дуба 

звичайного 

Київ обл.. Рад 

№ 574. від 

19.08.1968 

Ботанічна 

пам’ятка 

«Соснові 

насадження» 

0,5 19.08. 

1968 

Мигальське 

Кв.3, вид. 14 

7Сз2МдЄ1Ял+Вл Продуктивні угрупування 

сосни, модрини, ялини. 

Київ обл.. Рад 

№ 574 

19.08.1968 

        

         Загальна площа ландшафтного заказника місцевого значення «Яхнівський» 

зменшилась на 12,0 га в результаті вилучення дороги та уточнення площ при виготовленні 

Державних актів на землю.  

       На території земель лісового фонду, в тому числі і території заказника, проходить 

дорога з твердим покриттям, яка раніше рахувалась в межах лісгоспу і входила в площу 

заказника. Насправді постійним користувачем даної земельної ділянки під дорогою є  

Київоблавтодор. 
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 Таблиця 24 

Моніторинг стану лісів природно-заповідного фонду ДП «Тетерівський лісгосп». 

№  

пп 

Показники моніторингу Од. 

вим 

Роки моніторингу Зміни 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2017 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Яхнівський» 

1 Розподіл земель лісогосподарського призначення за категоріями 

1.1 Лісові землі: га 414,0 414,0   

1.1.1 в т.ч. Вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

га 403,5 404,5 1,0  

 із них: лісові культури га 272,0 272,0   

1.1.2 Не вкриті лісовою рослин. га 10,5 9,5 1,0  

 із них: незімкнуті лісові культури га - 0,4 0,4  

             зруби га 1,4 -  1,4 

              біогалявини га 2,7 2,7   

              лісові шляхи, просіки га 6,4 6,4   

2 Розподіл вкритою лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та 

групами віку: 

2.1 Сосна - усього га 

т.м3 

400,7 

87,06 

401,7 

89,53 

1,0  

2.1.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

32,5 

1,2 

31,8 

1,23 

 0,7 

0,03 

2.1.2         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

6,6 

1,18 

8,7 

1,54 

2,1 

0,36 

 

 

2.1.3         середньовікові га 

м3 

143,8 

31,28 

143,8 

32,64 

- 

1,36 

 

2.1.4          пристигаючі га 

т.м3 

87,4 

24,63 

85,9 

24,79 

 

0,16 

1,5 

2.1.5         стиглі і перестійні га 

м3 

130,4 

28,77 

131,5 

29,33 

1,1 

0,56 

 

          Із них перестійні га 

м3 

22,1 

4,16 

22,1 

4,2 

- 

0,04 

 

2.2 Ялина - пристигаюча га 

т.м3 

0,2 

0,06 

0,2 

0,06 

-  

2.3 Дуб звич. (високостовбурний) – 

молодняки 2 вікової групи 

га 

т.м3 

0,3 

0,03 

0,3 

0,03 

-  

2.4 Береза - усього га 

т.м3 

2,3 

0,34 

2,3 

0,36 

- 

0,02 

 

2.4.1 в т.ч. середньовікові га 

т.м3 

0,9 

0,1 

0,9 

0,1 

-  

           пристигаючі га 

т.м3 

1,4 

0,24 

1,4 

0,26 

- 

0,02 

 

 РАЗОМ: га 

т.м3 

403,5 

87,49 

404,5 

89,98 

1,0 

2,49 

 

 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 
32,5 

1,2 

31,8 

1,23 

 

0,03 

0,7 

         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 
6,9 

1,21 

9,0 

1,57 

2,1 

0,36 

 

         середньовікові га 

м3 
144,7 

31,38 

144,7 

32,74 

 

1,36 

 

          пристигаючі га 

т.м3 
89,0 

24,93 

87,5 

25,11 

 1,5 

0,18 
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         стиглі і перестійні га 

т.м3 
130,4 

28,77 

131,5 

29,33 

1,1 

0,56 

 

          Із них перестійні га 

т.м3 

22,1 

4,16 

22,1 

4,2 

 

0,04 

 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Бурковиця» 

1 Розподіл земель лісогосподарського призначення за категоріями земель 

1.1 Лісові землі: га 295,4         292,3  3,1 

1.1.1 в т.ч. Вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

га 290,6 287,5  3,1 

 із них: лісові культури га 88,5 88,7 0,2  

1.1.2 Не вкриті лісовою рослин. га 4,8 4,8 -  

 із них: лісові шляхи, просіки га 4,8 4,8 -  

1.2 Нелісові землі га 53,6 56,7 3,1  

 в т.ч.: води га 1,0 1,0   

                     болота га 52,6 55,7 3,1  

 Разом:  349,0 349,0 -  

2 Розподіл вкритою лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами та 

групами віку: 

2.1 Сосна - усього га 

т.м3 

115,7 

29,98 

112,9 

30,65 

 2,8 

2.1.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

9,0 

0,14 

9,0 

0,2 

 

0,06 

 

2.1.2         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

18,5 

1,86 

18,5 

2,13 

 

0,27 

 

2.1.3         середньовікові га 

м3 

83,2 

26,01 

78,8 

25,71 

 4,4 

0,30 

2.1.4          пристигаючі га 

т.м3 

5 

1,97 

6,6 

2,61 

1,6 

0,64 

 

2.1.5         стиглі і перестійні га 

м3 

- 

 

-   

2.2 Ялина – молодняки 2 вік.групи га 

т.м3 

0,9 

0,06 

0,9 

0,08 

 

0,02 

 

2.3 Дуб звич. (високостовбурний) га 

т.м3 

23,9 

4,38 

22,2 

4,46 

 

0,08 

1,7 

 

2.3.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

4,8 

0,08 

3,1 

0,04 

 1,7 

0,04 

2.3.2 молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

1,2 

0,06 

1,2 

0,07 

 

0,01 

 

2.3.3 середньовікові га 

т.м3 

17,9 

4,24 

17,9 

4,35 

 

0,11 

 

2.4 Дуб звич. (низькостовбурний) –  га 

т.м3 

3,8 

0,8 

5,5 

0,86 

1,0,067  

2.4.1 в т.ч. середньовікові га 

т.м3 

- 1,7 

0,05 

1,7 

0,05 

 

2.4.2 стиглі і перестійні га 

т.м3 

3,8 

0,8 

3,8 

0,81 

 

0,01 

 

          Із них перестійні га 

м3 

3,8 

0,8 

3,8 

0,81 

 

 

0,01 

 

2.5 Граб звичайний га 

т.м3 

1,5 

0,14 

1,5 

0,14 

  

2.5.1 в т.ч. молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

0,6 

0,02 

0,6 

0,02 

  

2.5.2         стиглі га 

т.м3 

0,9 

0,12 

0,9 

0,12 

  

2.6 Береза - усього га 

т.м3 

82,4 

14,14 

82,1 

14,71 

 

0,57 

0,3 
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2.6.1 в т.ч. молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

2,1 

0,12 

2,1 

0,16 

 

0,04 

 

2.6.2  середньовікові га 

т.м3 

25,3 

2,47 

25,1 

2,61 

 

0,14 

0,2 

2.6.3           пристигаючі га 

т.м3 

20,4 

3,48 

20,4 

3,64 

 

0,16 

 

2.6.4         Стиглі і перестійні га 

т.м3 

34,6 

8,07 

34,5 

8,3 

 

0,23 

0,1 

          Із них перестійні га 

м3 

1,1 

0,19 

1,1 

0,19 

  

2.7 Осика - молодняки 1 вікової 

групи 

га 

т.м3 

0,6 

0,02 

0,6 

0,04 

 

0,02 

 

2.8 Вільха чорна га 

т.м3 

61,8 

9,82 

61,8 

10,29 

 

0,47 

 

2.8.1 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 

5,2 

0,21 

 5,2 

0,21 

 

2.8.2  молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 

1,9 

0,1 

7,1 

0,38 

5,2 

0,28 

 

2.8.3  середньовікові га 

т.м3 

14,4 

1,51 

14,4 

1,61 

 

0,10 

 

2.8.4           пристигаючі га 

т.м3 

12,2 

2,59 

12,2 

2,7 

 

0,11 

 

2.8.5         стиглі і перестійні га 

т.м3 

28,1 

5,41 

28,1 

5,6 

 

0,19 

 

          Із них перестійні га - -   

 РАЗОМ: га 

т.м3 

290,6 

59,34 

287,5 

61,23 

 

1,89 

3,1 

 в т.ч. молодняки 1 вікової групи га 

т.м3 
19,6 

0,45 

12,7 

0,28 

 6,9 

0,17 

         молодняки 2 вікової групи га 

т.м3 
25,2 

2,22 

30,4 

2,84 

5,2 

0,62 

 

         середньовікові га 

м3 
140,8 

34,23 

137,9 

34,33 

 

0,10 

2,9 

          пристигаючі га 

т.м3 
37,6 

8,04 

39,2 

8,95 

1,6 

0,91 

 

         стиглі і перестійні га 

т.м3 
67,4 

14,4 

67,3 

14,83 

 

0,43 

0,1 

 

          Із них перестійні га 

т.м3 

4,9 

0,99 

4,9 

1,0 

 

0,01 

 

 

Таблиця 25 

 Моніторинг середніх таксаційних показників природно-заповідного фонду                         

ДП «Тетерівський лісгосп». 

№  

пп 

Показники моніторингу Панівна 

порода 

Од. 

вим. 

Роки моніторингу Зиміни 

на 2015 на 2017 + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Яхнівський» 

1 Середні показники:                              

Вік 

Сз рік 82 84 2  

Ялє рік 46 48 2  

Дз рік 37 39 2  

Бп рік 48 50 2  

середній рік 82 84 2  

2  Клас бонітету вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз клас 2,9 2,8  0,1 

Ялє клас 1,0 1,0   

Дз клас 3,0 3,0   

Бп клас 1,3 1,3   
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середній клас 2,8 2,8   

3 Повнота Сз од. 0,70 0,71 0,01  

Ялє од. 0,70 0,73 0,03  

Дз од. 0,70 0,75 0,05  

Бп од. 0,66 0,67 0,01  

середній од. 0,70 0,71 0,01  

4 Запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз м3 217 223 6  

Ялє м3 300 300   

Дз м3 100 100   

Бп м3 148 156 8  

середній м3 217 222 5  

5 Запас на 1 га стиглих і перестійних Сз м3 221 223 2  

6 Середня зміна запасу на 1 га Сз м3 2,6 2,6   

Ялє м3 6,5 6,2  0,3 

Дз м3 2,7 2,6  0,1 

Бп м3 3,1 3,1   

середня м3 2,6 2,6   

        

7 Поточна зміна запасу на 1 га  Сз м3 2,1 2,1   

  Ялє м3 8,2 7,8  0,4 

  Дз м3 3,3 3,1  0,2 

  Бп м3 3,0 3,0   

  середня м3 2,1 2,1   

8 Склад насадження Сз  10Сз 10Сз   

  Ялє  8Ялє2Сз 8Ялє2Сз   

  Дз  10Дз 10Дз   

  Бп  9Бп1Сз 9Бп1Сз   

  середня  10Сз 10Сз   

Ландшафтний заказник місцевого значення «Бурковиця» 

1 Середні показники:                              

Вік 

Сз н.з.у. рік 52 42  10 

Сз рік 53 55   

Ялє рік 16 18   

Дз в. рік 64 69 5  

Дз н. рік 91 71  20 

Гз рік 47 49 2  

Бп н.з.у. рік 46 48 2  

Бп рік 53 55 2  

Ос рік 7 9 2  

Влч рік 52 54 2  

середній рік 54 56 2  

2  Клас бонітету вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз н.з.у. клас 3,1 3,1   

Сз клас 1а,6 1а,7  0,1 

Ялє клас 1,0 1,0   

Дз в. клас 1,5 1,4 0,1  

Дз н. клас 3,0 3,3  0,3 

Гз клас 3,0 3,4  0,4 

Бп н.з.у. клас 2,2 2,4  0,2 

Бп клас 1,4 1,4   

Ос клас 2,0 2,0   

Влч клас 2,1 2,3  0,2 

середній клас 1,4 1,4   

3 Повнота Сз н.з.у. од. 0,76 0,72  0,4 

Сз од. 0,74 0,74   

Ялє од. 0,70 0,73 0,3  

Дз в. од. 0,68 0,67  0,1 
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Дз н. од. 0,70 0,79 0,9  

Гз од. 0,58 0,59 0,1  

Бп н.з.у. од. 0,74 0,76 0,2  

Бп од. 0,69 0,70 0,1  

Ос од. 0,70 0,72 0,2  

Влч од. 0,64 0,65 0,1  

середній од. 0,70 0,70   

4 Запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю земель 

Сз н.з.у. м3 135 90   

Сз м3 265 277 12  

Ялє м3 67 89 22  

Дз в. м3 183 201 18  

Дз н. м3 210 156  54 

Гз м3 93 93   

Бп н.з.у. м3 152 159 7  

Бп м3 174 181 7  

Ос м3 33 67 34  

Влч м3 159 166 7  

середній м3 204 213 9  

5 Запас на 1 га стиглих і перестійних Дз н. м3 210 213 3  

  Гз м3 133 133   

  Бп н.з.у. м3 252 257 5  

  Бп м3 232 240 8  

  Влч м3 192 199 7  

  середній м3 214 220 6  

6 Середня зміна запасу на 1 га Сз н.з.у. м3 2,6 2,2  0,4 

  Сз м3 5,0 5,0   

  Ялє м3 4,2 4,9 0,7  

  Дз в. м3 2,9 2,9   

  Дз н. м3 2,3 2,2  0,1 

  Гз м3 2,0 1,9  0,1 

  Бп н.з.у. м3 3,3 3,3   

  Бп м3 3,3 3,3   

  Ос м3 4,8 7,4 2,6  

  Влч м3 3,1 3,1   

  середній м3 3,8 3,8   

7 Поточна зміна запасу на 1 га  Сз н.з.у. м3 3,3 3,1  0,2 

Сз м3 6,3 6,3   

Ялє м3 5,7 6,7 1,0  

Дз в. м3 3,0 2,7  0,3 

Дз н. м3 1,7 2,0 0,3  

Гз м3 2,2 2,1  0,1 

Бп н.з.у. м3 3,2 3,2   

Бп м3 3,2 3,2   

Ос м3 6,1 9,5 3,4  

Влч м3 3,0 3,0   

середній м3 4,3 4,3   

8 Склад насадження Сз н.з.у.  8Сз2Бп 7Сз3Бп  1 

Сз  9Сз1Бп 9Сз1Бп   

Ялє  6Ялє2Бп 

2Ос 

6Ялє3Бп 

1Ос 

  

Дз в.  8Дз1Бп 

1Влч 

8Дз1Бп 

1Влч 

  

Дз н.  5Дз2Сз 

2Бп1Гз 

5Дз2Сз 

2Бп1Гз 

  

Гз  5Гз4Бп 

1Ос 

5Гз4Бп 

1Ос 
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Бп н.з.у.  6Бп3Влч 

1Ос 

6Бп3Влч 

1Ос 

  

Бп  8Бп1Ос 

1Влч 

8Бп1Ос 

1Влч 

  

Ос  10Ос 10Ос   

Влч  8Влч2Бп 8Влч2Бп   

     4Сз3Бп 

2Влч1Дз 

4Сз3Бп 

2Влч1Дз 

  

       В природно-заповідний фонд ДП «Тетерівський лісгосп» входять два ландшафтні 

заказники місцевого значення «Яхнівський» і «Бурковиця» та шість ботанічних пам’яток 

природи. 

       Територія заказника «Яхнівський» являє собою фрагмент старого природного і 

напівприродного, чистого за складом соснового лісу, з різного ступеня густоти підліском із 

ялівця звичайного. Всі лісові ділянки відносяться до лісових земель, із яких 97,7% - вкриті 

лісовою рослинністю земельні ділянки і лише 2,3% становлять не вкриті лісовою 

рослинністю земельні ділянки. Це, в основному, лісові шляхи і квартальні просіки (1,5%) та 

біогалявини (0,7%).  

        Соснові ліси займають 99% площі лісів, із яких більше 30% деревостанів природного 

походження з переважаючим віком 120-150 років. 

        За типами лісу переважають  свіжі  соснові бори ( А 2С) – 72,7% і свіжі сосново-дубові 

субори (В2 ДС) – 24,6%.. Соснові деревостани зростають переважно на дерново-

слабопідзолистих пісчаних і глинисто-пісчаних грунтах. Середній клас бонітету сосняків 

2,8. Середня повнота деревостанів 0,71. Середній запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю ділянок – 222 м3, а стиглих – 223 м3. Середня зміна запасу деревини на 1 га 

2,6 м3. 

        Трав’яний покрив даної місцевості утворюють: верес звичайний, осока пальчаста,  

зимолюбка зонтична, дикран звичайний, костриця овеча, очиток їдкий, плевроцій Шребера, 

чебрець повзучий, грушанка круглолиста, котячі лапки повзучі, нечуйвітер волохатенький, 

кладонія оленяча і інші. Зустрічаються рідкісні види рослин і тварин,  занесених до 

Червоної книги України, таких як: сон чорніючий і коручка чемерниковидна; ящірка 

веретільниця, що охороняється Бернською конвенцією та  метелик махаон. 

        Вікові лісові масиви зберігають оселища кажанів, види яких ще не вивчені. 

        В заказнику відмічено високу чисельність різних видів фонових птахів та наявність 

таких Червонокнижних видів, як змієїд, сколія - гігант, дисцелія зональна, мідянка, чорний 

лелека, а у період міграції, орел – могильник. 

        Територія ландшафтного заказника «Бурковиця» розташована на берегах річки 

Бурковиця в басейні річки Таль, створюючи комплексну лісову, лісово-болотяну і болотяну 

екосистему, яка об’єднує надзвичайно багате флористичне різноманіття  і різноманіття 

популяцій тваринного світу. 

        В межах заказника поєднано: мішаний ліс, заболочені деревостани  та болота. 

        Лісові землі становлять 83,7%  в тому числі вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

82,4%. Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (4,8га), це лісові шляхи і квартальні 

просіки. 

        Нелісові землі (56,7га) представлені болотами – 16,0% і водами -0,3% .   

        Ліси природного і напівприродного походження становлять 61%. Породний склад лісів 

різноманітний. Тут зростають: сосна звичайна, дуб звичайний, ялина, граб, береза поникла, 

вільха чорна, осика. Переважають середньовікові (48%) і стиглі (23,4%) деревостани: 

соснові (39,3%), березові (28,6%) і вільхові (21,5%). 

        Середній вік деревостанів заказника 56 років, в тому числі соснових 53 роки, березових 

і вільхових 54 роки.  Інші середні таксаційні показники заказника: клас бонітету 1,4, 

повнота 0,70, запас деревини  на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 213 м3, 

середня зміна запасу деревини на 1 га 3,8 м3. Моніторинг середніх таксаційних показників в 

розрізі панівних порід приведено в таблиці 21. 
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        На відносно незначній по відношенню до території лісгоспу площі (1%) зосереджено 

10 типів лісу (всього 23), а саме: 

- свіжий дубово-сосновий субір (В2ДС)  -    19,8%, 

- вологий дубово-сосновий субір (В3ДС) –  10,7%, 

- сирий дубово-сосновий субір (В4ДС)      –   1,0%, 

- свіжа грабова судіброва (С2ГД)                -    0,8%, 

- свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С2ГДС) – 7,9%, 

- волога грабова судіброва (С3ГД)                   -   8,2%, 

- волога грабово-соснова судіброва (С3ГДС) – 27,5%, 

- сирий грабово-дубово-сосновий сугрудок (С4ГДС) – 2,3%, 

- сирий чорно-вільховий суг рудок (С4ВЛЧ)      - 15,8%, 

- мокрий чорно-вільїховий суг рудок (С5ВЛЧ)   -   6,0%. 

        Грунти переважають дерново-середньо-підзолисті глеюваті і глеєві супіщані, або 

глинисто-піщані з суглинистими прошарками на суглинках морени;   дерново і перегнійно 

глеєві та  торфянисто і мулувато-глеєві. 

        В підліску зростають крушина ламка, горобина звичайцна, черемха звичайна, 

чагарникові верби, ліщина звичайна. 

        В трав’яному покриві в залежності від лісорослинних умов зростають: зірочник 

лісовий, анемони дібровна, конвалія звичайна, чорниці, медунки темна і вузьколиста, ожина 

волосиста, орляк звичайний, осоки: лісова, гірська, волосиста, трясучко- видна, пальчаста, 

гостра, дерниста, побережна, пухирчаста, підмаренник чіпкий, пухівка  вузьколиста, 

гравілат річковий, кропива дводомна, щитник і багато інших. 

        На території ландшафтного заказника зростають рідкісні та зникаючі види: любка 

дволиста, сон розкритий, плаун річний , орхідеї. 

        При проведенні інвентаризації фауни, науковцями  були виявлені рідкісні для 

Київщини та такі , що занесені до Червоної книги України  види тварин: рись, борсук, 

лелека чорний, сірий журавель, сова сіра, дятел білоспинний, слуква (вальдшнеп), баранець 

звичайний (бекас), коноводник лісовий, жовна чорна,  підорлик малий, підсоколик великий, 

канюк звичайний,  змієїд, осоїд, ящірка живородна, веретільниця ламка, мідянка 

європейська, гадюка звичайна, тритони гребінчастий та звичайний, квакша звичайна 

(райка), сколія - гігант, жук-олень, метелик махаон. 

       Ботанічні пам’ятки природи на площі 17,2 га знаходяться в кварталі 63, Тетерівського  

лісництва (15,9га), кв.14, Пісківського лісництва (0,8га) і кв. 3, вид. 14, Мигальського 

лісництва (0,5га). Соснові деревостани займають площу 14,1 га, дубові - 3,1 га. 

        Деревостани (за винятком Мигальського лісництва) на площі 16,7 га природного 

насіннєвого походження.  Вік природних деревостанів коливається від  113 до 173 років. 

Клас бонітету 2, повнота 0,5, середній запас деревини на 1га 290 м3, середня зміна запасу 

деревини на 1 га 1,9 м3. 

       Вік  лісових культур ботанічної пам’ятки «Соснові насадження» 143 роки. Породний 

склад насадження:  8Сз1Ялє1Мдє, 1а класу бонітету, повнота 0,6, запас деревини на 1га   

500 м3, середня зміна запасу деревини на 1 га 3,5м3, поточна 0,9м3. 

       Пам’ятки природи зростають в свіжому грабово-сосново-дубовому сугрудку (С2ГДС). 

       В лісах природно-заповідного фонду, територіях особливо охоронних, в 2016 році 

лісогосподарські заходи не проводились.        

        Згідно проведеного моніторингу, стан природно-заповідного фонду та його структура в 

цілому суттєво не змінились, але  в заказнику «Бурковиця» на 0,9% зменшилась площа 

лісових ділянок вкритих лісовою рослинністю та збільшилась площа боліт на 3,1га за 

рахунок природного заболочення та всихання дерев в блюдцеподібних заболочених 

улоговинах. Зміна середніх таксаційних показників відбувається у відповідності з 

природними змінами в межах точності обліку.  В заказнику «Бурковиця» спостерігається 

погіршення санітарного стану деревостанів в результаті збільшення сухостійних дерев та 

захаращення. 

        В цілому, оцінка стану природно-заповідного фонду підприємства, задовільна. 
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        Моніторинг стану інших категорій ОЦЗЛ базується на матеріалах безперервного 

лісокористування, яке проводиться щорічно, матеріалах польових обстежень 

(лісопатологічних, облік чисельності тварин в мисливських господарствах, ботанічних, 

тощо), постійних моніторингових пробних площадок та спеціальних обстеженнях, 

проведених спеціалістами лісгоспу. 

         При проведенні спеціальних обстежень, їх результати заносяться в КАРТКУ 

МОНІТОРИНГУ ЛВПЦ, яка приводиться в Додатку 1. 

       Для оцінки стану лісів, в тому числі і лісів ЛВПЦ, в КАРТКУ введено такий показник, 

як дефоліація – це величина, що характеризує загальну нестачу листової маси (хвої) дерева. 

Науковими дослідженнями доказано, що на стан дефоліації лісів достовірно впливають 

хімічне забруднення повітря та лісогосподарська діяльність. 

        Дефоліація, згідно з «Удосконаленими загальноєвропейськими показниками сталого 

ведення лісового господарства», прийнятих в рамках Міністерської конференції щодо 

захисту лісів Європи, офіційно визнана як європейський показник (індикатор) сталого 

ведення лісового господарства, який свідчить про стан життєздатність лісових екосистем. 

Цей показник визначався у відповідності до Методичних рекомендацій з проведення 

польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня з точністю до 5% для верхньої третини 

крони дерева. 

        Оцінюється дефоліація за п’ятьма класами: 

0 – дефоліації нема (в інтервалі 0-10%); 

1 – слабкий ступінь (11-25); 

2 – середній або помірний (26-60%); 

3 – сильний (61-99%); 

4 – всохлі дерева 100%. 

        Відповідно до критеріїв оцінки стану крон, прийнятих UNFCE – ICP  Forest, дефоліація 

до 25% вважається у межах природних коливань фітомаси крони, а понад 25% - свідчать 

про пошкодження дерев. 

       95% обстежених ЛВПЦ підприємства, за показниками дефоліації крони  і станом, 

можуть бути охарактеризовані як здорові – до 10% втрати асиміляційного апарату. Оцінка 

стану - добрий. 

        Близько 5% ОЦЗЛ – слаба ступінь пошкодження – до 25% втрати асиміляційного 

апарату. Оцінка стану - добрий 

        Поодиноко, ступінь пошкодження ОЦЗЛ середня (26% -40% пошкодження).  Стан 

задовільний. 

         

10.3. Моніторинг заходів, спрямованих на підтримку і поліпшення  ознак ОЦЗЛ та  

ефективності їх проведення. 

        Моніторинг оцінки ефективності заходів зі збереження та поліпшення ознак ЛВПЦ  

проведено на основі актів виконаних робіт та актів огляду місць заготівлі деревини, аналізу 

технологічних карт на виконання робіт, Актів ОВНС, матеріалів безперервного 

лісовпорядкування та польового огляду. 

Таблиця 26 
План заходів з поліпшення ознак ОЦЗЛ в 2018 році 

площа, га 

Назва заходу Лісництва Разом 

Кух Бл Тет Мирча Поташ Піскі Миг Кодра 

1.  Проведення 

рубок догляду:  

-освітлення: 

 

 

 

  

 

1 

   

 

1 

  

 

1 

 

 

3 

-прочищення 7 9 42 3 1 8 2 29 101 

-проріджування  1    2  1 4 

-прохідна рубка 6 2 37     11 56 

2. Вибіркова 

санітарна рубка 

69 71 128 37 65 82 30 120 602 
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3. Суцільна с.р. 15 2 25 5 3 9 4 14 77 

Разом 97 85 233 45 69 102 36 176 843 

        Заходи з поліпшення ознак ОЦЗЛ заплановані на 2018 рік на площі 843 га. 

Найбільші їх обсяги в Тетерівському (28%), Кодрянському (21%) і Пісківському (12%) 

лісництвах. Близько 70% це вибіркові санітарні рубки. 

 

Таблиця 27 

Моніторинг заходів, спрямованих на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ, 

 проведених в 2018 році. 

Тип 

ОЦЗЛ 

Назва ОЦЗЛ Лісництво Заходи в ОЦЗЛ, га Разом, 

га освіт-

лення 

прочи-

щення 

прорід-

жування 

прох. 

рубка 

виб 

сан. 

руб. 

суц. 

сан. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Рідкісні, 

зникаючі та 

ендемічні види 

Тетерівське 1,2 2,4 - - - 1,0 4,6 

1,3 Ключові 

сезонні  місця 

знаходження 

тварин 

(відтворювальні 

ділянки) 

Кухарське - 7,3 - 6,6 28,1 12,5 54,5 

Блідчанське  8,9 1,3 2,2 70,7 2,1 85,2 

Тетерівське - 40,2 - 5,1 17,1 11,7 74,1 

Мирчанське - 0,8 - - 13,0 - 13,8 

Поташнянське - - - - 3,1 2,3 5,4 

Пісківське - - - - - - - 

Мигальське - - - - - - - 

Кодрянське 1,3 29,2 1,3 11,0 53,2 14,1 110,1 

  Разом:       343,1 

4 Лісові 

території, що 

виконують 

особливо 

захисні функції 

Кухарське - - - - -   

Тетерівське -   22,9 -  22,9 

Мирчанське - 2,1 - - 12,7 4,4 19,2 

Поташнянське - 0,8 -  26,1 1,9 28,7 

Пісківське 1,0 4,9   0,5 5,3 11,7 

Мигальське - 2,7   5,1 1,7 9,5 

Кодрянське - -   32,1 0,9 33,0 

  Разом:       125,0 

5 Лісові 

території, 

необхідні для 

забезпечення 

основних 

потреб  громад 

Кухарське     41,4 2,9 44,3 

Блідчанске     0,5 0,4 0,9 

Тетерівське - -  8,9 111,5 12,5 133,2 

Мирчанське     11,9 0,7 12,6 

Поташнянське - - - - 36,5 1,3 37,8 

Пісківське  3,7 2,0  81,9 4,2 91,8 

Мигальське     25,7 2,6 28,3 

Кодрянське     36,3  36,3 

  Разом:       385,2 

6 Культурно-

історичні 

цінності 

Кодрянське     0,8  0,8 

        

 Разом;  3,5 103,0 4,6 56,7 608,1 82,8 858,7 

 

Заходи по типах ОЦЗЛ  проведені на площі: 

ОЦЗЛ 1,2  –      4,6га (0,5%), 

ОЦЗЛ 1,3  –  343,1,га (40,0%), 

ОЦЗЛ   4  –    125,0 га (14,6%), 

ОЦЗЛ   5  –   385,2 га(44,8%) 

ОЦЗЛ   6  –      0,8 га (0,1%) 
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        Заходи, спрямовані на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ в 2018 році були 

проведені на площі 858,7 га, або на 6% загальної площі ЛВПЦ. План заходів виконано на 

102%.              

        Найбільший обсяг заходів був проведений в типах ОЦЗЛ 1,3 - 40,0% і ОЦЗЛ 5 – 

44,8%.Серед проведених заходів найбільш поширеними були вибіркові санітарні рубки – 

70,8% і прочищення – 12,0%.     

        Основною ціллю проведення цих заходів було покращення санітарного стану, 

формування породного складу і якості деревостанів та покращення ознак ЛВПЦ.  

        В ОЦЗЛ 1.3 заходи проводились, в основному, в осінньо-зимовий період, а в квітні – 

червні місяцях, у період «сезону тиші» в ділянках середовищ існування, розмноження і 

міграції диких тварин роботи не велись. 

        При проведенні рубок формування і оздоровлення лісів максимально зберігався 

надґрунтовий покрив, у тому числі і лісова підстилка. Порубкові рештки не спалювались, а 

залишались на перегнивання. При трелюванні деревини використовувався гужовий 

транспорт (коні). 

        Оцінка проведених заходів задовільна. В результаті їх проведення в ОЦЗЛ 

покращились санітарний стан деревостанів та умови їх зростання. 

        Обсяг суцільних санітарних рубок проведених у 2018 році в лісах  ОЦЗЛ (82,8га) 

становить 9,6%  від загальної площі ОЦЗЛ. 

        Значні обсяги всихання соснових деревостанів починаючи з 2014 року обумовлені 

комплексом факторів, а саме: несприятливими погодними умовами 2012 -2013 років, які 

призвели до появи на території лісгоспу значної кількості вітроломів і сніголамів та  

спекотними періодами в 2014-2017 роках, що сприяло великому поширенню шкідників лісу 

(короїдів). Важливим чинником зниження екологічної стійкості насаджень протистояти 

негативним факторам є недостатні обсяги проведення рубок догляду в минулих роках. 

        Динаміка суцільних санітарних рубок наступна: 

- за період з 2010 по 2014року (до проведення лісовпорядкування) загальна середня площа 

суцільних санітарних рубок по підприємству становила  19 га, в тому числі в лісах ОЦЗЛ  - 

6,7га, 

 - 2014 рік, загальна площа суцільних санітарних рубок по підприємству становила 31,0     

га, в тому числі в лісах ОЦЗЛ  - 7,0га; 

  - 2015 рік, загальна площа суцільних санітарних рубок по підприємству становила 81,9     

га, в тому числі в лісах ОЦЗЛ  -  22,6 га; 

- 2016 рік, загальна площа суцільних санітарних рубок по підприємству становила  124,3   

га, в тому числі в лісах ОЦЗЛ  -  23,8 га; 

- 2017 рік, загальна площа суцільних санітарних рубок по підприємству становила  58   га, в 

тому числі в лісах ОЦЗЛ  -  33,0га; 

- 2018 рік, загальна площа суцільних санітарних рубок по підприємству становила  213   га, 

в тому числі в лісах ОЦЗЛ  -  82,8га. 

        Окрім ЛВПЦ , підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє 

наступні ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне 

значення) і ключові об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для 

збереження біорізноманіття): 
ключові біотопи:  

1. Болота і окраїни боліт, 

2. Ділянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо тимчасових водних 

об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД, 

3. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження, 

4. Ділянки на різних елементах рельєфу, 

5. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому покриву та з 

наявністю Червонокнижних видів.           
  ключові об’єкти: 

6. Дерева і групи дерев важливі для фауни, 
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7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної, 

8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для фауни, 

9. Інші дерева і чагарники, 

10. «Стремпи» (пні природного походження), 

11. «Вальож». 

         Інформація про виділені на лісосіках ключових біотопів і об’єктів заноситься в картку 

переліку ключових біотопів та об’єктів.  Результати щорічного обстеження заносяться в 

спеціальні картки під назвою «Листок моніторингу ключових біотопів», які зберігаються 

разом з матеріалами відводів і таксації лісосік. 

11.  Моніторинг лісів 1 рівня. 

        Починаючи з 2004 року на території ДП «Тетерівський лісгосп» проводиться 

моніторинг лісів першого рівня. Згідно з наказом Державного агентства лісових ресурсів від 

30.03.2011 року за № 60 спеціалісти лісогосподарських підприємств залучаються до 

проведення спостережень на ділянках моніторингу. 

        Моніторинг проводиться у відповідності з Методичними рекомендаціями з проведення 

польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, розроблених Українським науково-

дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім..Г.М.Висоцького 

(УкрНДІЛГА), які схвалені Вченою Радою (протокол №8 від 08.07.2011 р.).  Ці 

Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу 

забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії організації Об’єднаних 

Націй. 

        Польові роботи проводяться у період з 15 липня по 15 вересня і матеріали обстеження 

надсилаються в ВО «Укрдержліспроект», який формує базу даних моніторингу лісів у 

проекті Field-Map і надсилає зібрану інформацію в лабораторію моніторингу і сертифікації 

лісів УкрНДІЛГА для систематизації, оцінки та аналізу. 

        В таблиці 26 приводиться перелік моніторингових  ділянок на території підприємства. 

Таблиця 28 

Перелік моніторингових ділянок по ДП «Тетерівський лісгосп» 
Адміністративний 

район 

№ 

монітор. 

ділянки 

Назва  

лісництва 

№ кв. № вид. Площа 

вид., га 

Тип лісу 

Іванківський 540224 Кухарівське 36 6 11,8 А2С 

 540236 «-« 108 17 3,3 А2С 

 540205 Блідчанське 42 6 26,1 В2ДС 

 540223 «-« 33 1 14,0  В2ДС 

Бородянський 554512 Тетерівське 11 2 4,5 В2ДС 

 554513 «-« 53 1 18,0 С3ГДС 

 540235 «-« 62 11 12,0 В2ДС 

 540230 Поташнянське 49 13 10,5 С2ГДС 

 540234 «-« 102 20 3,7 В2ДС 

 540231 Мирчанське 10 14 7,4 В3ДС 

 540305 Мигальське 99 6 3,4 С2ГДС 

 540300 «-« 26 10 2,7 С2ГДС 

 540306 «-« 1 27 5,9 С2ГДС 

Макарівський 540304 Кодрянське 160 6 3,4 С2ГДС 

 540331 «-« 79 11 2,6 В2ДС 

        На території ДП «Тетерівський лісгосп»  знаходиться 15 моніторингових ділянок, 

статус яких – постійні, тобто це такі ділянки, на яких вже проводились спостереження і 

будуть проводитись у наступному році. 

        По результатах моніторингу, дефоліація крони (величина, що характеризує загальну 

нестачу листової маси дерева) на моніторингових ділянках слабка (до 25%). Дехромація 

крон (величина, що вказує на відносну кількість листя/хвої, колір яких відхиляється від 

нормального забарвлення), в основному, знаходиться в межах до 10%. Зустрічаються  на 

одиничних деревах до 50%, що свідчить про захворювання, пошкодження комахами, 

посухою, старінням листя/хвої тощо. 
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        За 12 років спостережень найбільша кількість заміни облікових дерев відбулася на 

пробі № 540234 (Поташнянське лісництво) в кількості 19 дерев, в результаті їх всихання від 

пониження грунтових вод і пошкодження вторинними шкідниками, та на пробі № 540306 

(Мигальське лісництво) в кількості 12 дерев, в результаті захворювання кореневою губкою. 

        В цілому, оцінка ступеня дефоліації і дехромації крон, слабка. Зміни параметрів інших 

показників, порівняно з попереднім роком, відбулися в природних межах. 

 

12. Моніторинг мисливської фауни. 

      В зоні діяльності ДП «Тетерівський лісгосп» станом на 01.01.2017 року розташовані сім 

мисливських господарства: «Мисливський клуб «СКС» (загальна площа 18359,1 га , 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА» (загальна площа 9 544,8 га), «Кампа 1» (загальна 

площа 8123,0 га), «Кампа 2» (загальна площа 22 562 га), «Поле –Вовк» (загальна площа 

19348 га),  та мисливські господарства Тетерівське лісове господарство і  «Кречет». 

      Рішенням Київської обласної ради від 21.06.2012року № 393-19-УІ мисливські угіддя  

були надані у користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Мисливський клуб 

«СКС». Вони розташовані на території  Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв 

та частково на території  ДП «Макарівський лісгосп». 

        Мисливські угіддя ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА» розташовані на 

території Кухарського, Блідчанського, Мирчанського, Поташнянського, Тетерівського 

лісництв. 

        Мисливські угіддя ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА 1» розташовані 

на території  Кухарського і Тетерівського  лісництв. 

        Мисливські угіддя ТОВ. «Мисливський та спортивний клуб «КАМПА 2» розташовані 

на території Мирчанського і Поташнянського лісництв. 

        Мисливські угіддя ТОВ. «Поле – Вовк» розташовані на території Поташнянського,  

Тетерівського і Пісківського лісництв. 

       Мисливське господарство  «Кречет» частково займає північно-східну частину 

Блідчанського лісництва. Південна межа господарства проходить по дорозі Блідча-

Леонівка. Площа господарства на території ДП «Тетерівський лісгосп» 759,1 га. 

Таблиця 29 

Площа мисливських угідь (станом на 01.01.2017р.). 

Назва  

господарства 

Загальна 

площа 

господарства, 

га 

в т.ч по угіддях, га В тому 

числі 

 на 

терит. 

Тетерів. 

лісгоспу, 

га 

лісові польові Інші 

землі 

Водно-

болотні 

ТОВ 

«Мисливський та 

спортивний 

клуб»КАМПА» 

9 544,8 9 373,7 - 170,2 0,9 8 384,9 

«-«   «КАМПА 1» 8 123,0 6 071,7 1 591,7 150,0 309,6 6 094,0 
«-«   «КАМПА 2» 22 562,0 4 673,7 17 161,5 726,8 726,8 1 985,0 

Громадська 

організація «Клуб 

мисливців і 

рибалок «Кречет» 

24 100,0 13 614,0 7549,0 1736,0 1201,0 759,1 

ТОВ «Поле- Вовк» 19 348,0 4 890,0 13 532,0 62,0 864,0 3 031,0 
ТОВ 

«Мисливський 

клуб СКС» 

18 359,1 17 360,2 211,4 338,9 448,6 12 372,0 

Разом      32 626,0 
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Таблиця 30 

Відтворювальні ділянки та шляхи міграції диких тварин 

 

Назва  

господарства 

Місцезнаходження відтворювальних 

ділянок 

Площа 

відтворювальних 

ділянок, га 

Примітка 

лісництво квартал 

КАМПА Блідчанське 

Тетерівське 

Поташнянське 

38-43, 54-59 

26, 37, 49 

10, 11, 20, 21, 30, 31 

630,1 

167,0 

345,0 

 

Разом:   1142,1  

КАМПА 1 Кухарське 

Тетерівське 

61-64, 78-81, 95-97 

1-9, 84 

491,0 

559,2 

 

Разом:   1050,2  

КАМПА 2 Мирчанське 

Поташнянське 

66-69 

82 

206,4 

36,0 

 

Разом:   242,4  

КМР «Кречет» Блідчанське 5, 16, 17, 27, 28 251,0 Шляхи міграції 

Поле- Вовк    Відтворювальні 

ділянки 3870 га на 

території 

Макарівського 

району. 

СКС Кодрянське  42, 55, 56, 68, 69, 

81, 82, 96, 97, 110, 

111, 115, 116, 119, 

120, 122, 126-167, 

171-173 

1798,3 Відтворювальні 

ділянки 1864,7 га 

на території 

Макарівського 

лісгоспу.(Забуянсь-

ке лісництво) Всього::   4 484,0 

        Відтворювальні ділянки площею 4233 га та шляхи міграції диких тварин 251 га 

віднесені до лісів високої природоохоронної цінності, в яких з 1 квітня по 15 червня, 

лісокористування і інші лісогосподарські роботи не проводяться. 

 Таблиця 31 

 Чисельність основних видів мисливських тварин у порівнянні з оптимальною на території 

ДП «Тетерівський лісгосп» 

№  

пп 
Вид 

мисливських 

тварин 

Оптималь-

на 

щільність 

тварин 

на 1 тис га 

Оптималь-

на 

кількість 

тварин, 

шт.. 

2015 2017 

Факт. 

 к-сть, 

шт.      

Факт. 

щільність 

на тис га 

Факт. 

 к-сть, 

шт. 

Факт. 

щіль-

ність 

на тис 

га 
1 2 3 4 5 6 7 8 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА» 

1 Лось 3,2 30 29 3,1 30 3,2 

2 Олень благ. 4,0 37 36 3,8 37 4,0 

3 Кабан 3,6 34 50 3,6 - - 

4 Козуля 14 132 13,9 14,6 132 14,0 

«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА 1» 

1 Лось 2,9 18 19 3,1 20 3,2 

2 Олень благ. 4,5 33 27 3,6 29 3,9 

3 Кабан 4,2 32 50 6,6 - - 

4 Козуля 17,5 131 119 15,9 124 16,5 
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«Мисливсько-спортивний клуб «КАМПА 2» 

1 Лось 3,2 15 14 3,1 15 3,1 

2 Олень благ. 4,5 39 31 42,6 32 3,0 

3 Кабан 4,8 45 48 9,4 - - 

4 Козуля 21,0 197 126 15,4 135 15,4 

«Поле Вовк» 

1 Лось 5,2 22 24 1,3 25 1,4 

2 Олень благ. 7,3 33 20 1,8 18 1,9 

3 Кабан 10,9 59 - 2,9 - - 

4 Козуля 9,1 142 130 4,8 136 6,2 

Мисливське господарство СКС 

1 Лось 17,7 41 43 1,3 44 1,6 

2 Олень благ. 17,9 72 107 4,6 103 5,7 

3 Кабан 18 65 - 1,5 - - 

4 Козуля 18 342 350 17,2 360 18,5 

       

 Таким чином загальна чисельність мисливських тварин на території  ДП «Тетерівський 

лісгосп» відповідно даних обліку мисливських господарств становить: 

- лось      75  шт. , 

- олень  138 шт., 

- кабан   - нема 

- козуля  495 шт. 

        Популяція кабана в 2016 році загинула в результаті захворювання африканською 

чумою. За даними мисливських господарств їх кількість станом на 01.01.2016 року була 

відсутня. За словами очевидців в  2017 року на території лісгоспу спостерігались  окремі  

незначні по кількості стада. 

         Вище приведені дані свідчать про те, що фактична чисельність мисливських тварин 

менша від оптимальної. 

        Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території лісгоспу 

представлені наступними видами: лось, рись, норка вільна, тхір чорний і інші. 

        За винятком лося, загальна їх чисельність по  видах не визначена. 

             Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період, господарствами проводиться 

заготівля кормів (сіно, зернові, віники ). 

        Штучне розведення, розселення та акліматизація мисливських тварин в господарствах 

не здійснювались. 

 

13. Рідкісні та зникаючі види флори і фауни взяті під охорону, в тому числі види 

занесені до Червоної книги України. 

          У межах Київської області до Червоної  книги України включено 129 видів флори, з 

них:  судинні рослини -97, мохоподібні -6, водорості – 9, лишайники – 1, гриби -16. 

         На території ДП «Тетерівський лісгосп» на площі 426,6 га виявлено наступні рідкісні, 

вразливі, зникаючі та ендемічні види рослин та такі, що занесені до Червоної книги 

України: 

1.  Баранець звичайний Huperzia selago (L.), 

2.   Булатка дволиста Cephalanthera longifolia (L.), 

3.  Гніздівка звичайна Neottia nidus – avis (L.),Rich. 

4. Діфазіаструм сплюснутий (зелениця сплюснута) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub  

5. Плаун річний Lycopodium annotium (L.), 

6. Лілія лісова Lilium martagon (L.) 

7. Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 

8. Зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) Dactylorhiza incarnatа (L.)  

9 Зозульки Траунштейнера (пальчатокорінник Траунштейнера) Dactylorhiza traunsteineri 

(Saut. ex Rchb.) Soo  

10. Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) Epipactis helleborine (L.) Crantz  
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11. Любка дволиста,   Platanthera bifolia (L.) Rich. 

12. Береза темна Betula obscura A. Kotula  

13. Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 

14. Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill.  

15. Цибуля ведмежа (черемша) Allium ursinum (L.). 

        За результатами проведеного моніторингу спеціалістами лісгоспу, лісовпорядкуванням 

і іншими зацікавленими сторонами, популяції видів рослин , за винятком цибулі ведмежої, 

незначні і мають поодинокий і груповий характер.  

        В 2018 році виявлено Червонокнижні рослини на площі 45,6  га, а саме: 

Поташнянське лісництво:  

- лілія лісова в кв.59, вид.35 -  2,9 га, 

- любка дволиста кв. 87, вид.28  -  0,5 га,  

- коручка  кв.98, вид.24 – 0,8 га. 

Пісківське лісництво: 

- гніздівка звичайна, кв.135, вид. 8 – 0,7 га, вид. 11 -  1,6 га,   

- гніздівка звичайна, коручка,  кв.133, вид. 9 – 0,7 га, кв.134, вид. 13 – 1,4 га , кв. 143, вид.1 -  

9,8 га, 

- коручка, кв.120, вид.4 – 8,3  га, кв.134, вид.1 – 1,5 га,  вид. 3 – 3,5 га, кв.135, вид.14 – 1,0 га, 

вид. 19 – 2,0 га,  

- лілія лісова, кв. 135, вид. 2 – 1,5 га,  

- любка дволиста, коручка, кв. 104, вид.6 – 5,0 га, кв.110, вид.11 – 3,3 га, 

Мигальське лісництво: 

- гніздівка звичайна, кв. 121, вид. 20 – 1,1 га 

Популяції рослин одиничні. 

        Занесені до Червоної книги України види рослин виявлено в ділянках віднесених при 

бвзовому лісовпорядкуванні 2014 року до особливо захисних лісових ділянках (ОЗЛД), які 

вже відносяться до лісів особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і в переважній 

більшості своїй знаходяться в берегозахисних лісах. 

        Окрім того спостерігали рогача звичайного, кв.134, вид. 3 – 3,5 га ОЗЛД (Пісківське 

лісництво). та підорлика  кв.110, вид.18 – 2,4га  ОЗЛД (Мигальське лісництво). 

         Цибуля ведмежа на території підприємства зростає лише в Кодрянському лісництві 

(кв.129, вид.12, 23 і частково 21 та в кв. 131, вид.6, 7). В квітні місяці 2017 року було 

проведено координатну зйомку території зростання черемші, площа якої становить 27317 

м2. Покриття території коливається в межах від 50 до 80 відсотків. Площа зростання 

збільшується в північно-західному напрямку вздовж  річки. 

        Ділянки з наявністю рідкісних та зникаючих видів рослин відносяться до особливо 

цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і рубки головного користування в них не проводяться.  

В ділянках, де рідкісні та зникаючі види рослин зростають на незначній території, 

зберігаються ключові біотопи з охоронними зонами.  

        Підприємство залучає зацікавлені сторони до виявлення рідкісних і зникаючих видів 

рослин та тварин, і проектування заходів щодо їх збереження та покращення умов 

існування. 

        Згідно Наказу ДП «Тетерівський лісгосп» від 16.11.2016 року № 193 навколо місць 

гніздувань рідкісних та таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів птахів, 

занесених до Червоної книги України, виділені охоронні зони в радіусі 1 км навколо гнізд 

лелеки чорного і 0,3-0,5 км, навколо гнізд інших видів. Загальна площа оселищ і охоронних 

зон навколо них становить 1955,5 га. 

       Місця оселищ і охоронні зони навколо них нанесено на карту лісів ОЦЗЛ.  

       Ділянки лісового фонду з наявністю рідкісних та зникаючих видів флори і фауни,  в 

тому числі види занесені до Червоної книги України підприємством взято під охорону. 

       Місцезнаходження гніздувань в даному Звіті не приводяться в цілях безпеки 

збереження видів. 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 

про дотримання Принципів та критеріїв за системою  FSC 

лісоуправління ДП «Тетерівський лісгосп». 

 

Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство», 

скорочено ДП «Тетерівський лісгосп», підпорядковане Київському 

обласному та по м. Києву управлінню лісового та мисливського 

господарства. 

Почтова адреса лісгоспу: 07820, Київська область, Бородянський 

район,  смт.Пісківка,  вул. Філіпова, 36. 

Колектив підприємства усвідомлює сучасні вимоги до лісового 

господарства, яке повинне здійснюватись з метою задоволення 

матеріальних та духовних потреб теперішніх і майбутніх поколінь. 

Лісоуправління на засадах сталого розвитку передбачає гармонізацію 

екологічних, економічних і соціальних питань з метою забезпечення, 

невиснажливого використання лісів та підтримки їх багатогранних 

функцій  у довгостроковій перспективі. 

ДП «Тетерівський лісгосп» бере на себе зобов’язання 

дотримуватись Принципів і критеріїв добровільної, екологічної 

сертифікації лісів за системою FSC для України (Стандарт FC-STD-02). 

Поряд із низкою еколого-економічних принципів  підприємство 

приділятиме увагу соціальним питанням. Зокрема і в подальшому 

існуватиме виважена політика працевлаштування, що полягає у: 

-  дотриманні чинного законодавства та міжнародних конвенцій; 

-  не перешкоджанні працюючим у здійсненні їх прав та потреб, 

зумовлених національною, релігійною, статевою належністю, станом 

здоров’я, політикою чи статевою орієнтацією; 

- уникати будь - якої дискримінації; 

- забезпеченні справедливої оплати праці і її росту; 

- формуванні оптимального графіку роботи персоналу; 

- не використовуванні дитячої праці; 

-  не допусканні застосування фізичних покарань і словесних образ; 

- піклуванні про здоров’я і побут працюючих.  

 

Сподіваюсь, що проголошені наміри знайдуть розуміння і 

підтримку у працівників підприємства і у місцевого населення. 

 

Директор ДП «Тетерівський лісгосп»                                  Д.С.Гоцуляк 
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Вступ. 

       В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково 

- технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності  

економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку,- це 

відношення фінансових результатів, соціальних наслідків  та економічних ефектів до 

витрат, з ними  пов’язаних, що виражаються у грошовій формі. 

      План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає 

висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – 

підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено 

такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних відносин та 

недосконалістю законодавчих актів  у державі, необхідністю подолання суперечностей між 

екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого 

розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, 

багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше. 

 
1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування. 

       Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні: 

- прозоре використання,  лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення; 

- використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та 

безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту 

деревини; 

- ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах; 

- удосконалення економічно-фінансового стану підприємства; 

- забезпечення прибутковості ведення лісового господарства; 

- нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу; 

- розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з 

орієнтацією на багатоцільове використання лісів; 

- вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу; 

- оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково 

обґрунтованого оптимального рівня; 

- розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, 

які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування 

деревини; 

- розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних 

природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу; 

- здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності 

підприємницьких структур; 
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- впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню 

економічних показників діяльності підприємства; 

 

- зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності  та збільшення добробуту 

працівників лісгоспу; 

- сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад; 

- забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової 

інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у 

формування лісової політики. 

Рівень досягнення  поставлених  цілей  і задач буде оцінюватись   через   кількісні  

результати.  У  даному   випадку   мова  буде    йти   про  очікувані    економічні, соціальні   

та   екологічні   результати.   Зрозуміло,   що   оцінка цих результатів не може претендувати 

на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового 

господарства підприємства.  

 
2.  Характеристика лісових  ресурсів. 

          Для економічного потенціалу Київської області ліси мають надзвичайно важливе 

значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей 

економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і 

технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як 

засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють 

поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських 

культур. 

         У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову 

частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у 

забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, 

предмет і продукт праці. 

       Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування 

виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), 

естетичні, виховні та інші функції і підлягають державній охороні. Усі ліси на території 

України становлять її лісовий фонд.                    

       Загальна площа лісового фонду ДП «Тетерівський лісгосп» - 35 692,7 гектарів , в тому 

числі вкриті лісовою рослинністю землі 32 168,3 гектарів(90,1%), із яких 24262,8га (67,9%) 

штучно створені ліси (лісові культури).  

        Не вкриті лісовою рослинністю землі – 2523,6га (7%), це в основному не зімкнуті лісові 

культури 1 391,0га (3,8%), лісові шляхи та просіки – 581,3 га (1,6%), зруби -357га (1,0%)і 

біогалявини -88,9га (0,2%). 

 Таким чином загальна площа лісових земель в лісгоспі становить 34 691,9 гектарів (97,1%). 

        Нелісові землі – 1000,8га(2,9%) представлені, в основному,  болотами -758,4 га (2,1%), 

та трасами електромереж, газових ліній тощо – 203,8 га (0,5%). 

        В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в 

залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, розташування та 

виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії 

лісів. 

        Згідно матеріалів базового лісовпорядкування 2014 року,  площа лісових земельних 

ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:      

 

   Таблиця 1      

№ 

п.п. 

Категорії лісів  Площа лісових ділянок в т.ч. вкриті лісовою 

рослинністю землі 

га %% га %% 

 Усього лісів:  34 691,9 100 32 168,3 100 

 із них можливих для 

експлуатації 

26 368,3 67,3 26368,3 81,9 



 4 
1 Ліси природоохоронного, 

наукового, історико-

культурного призначення, у 

тому числі: 

730,9 2,1 715,6 2,2 

 - розташовані в межах 

природо-заповідного фонду 

(заказники) 

726,6 2,2 711,3 2,2 

 -ліси наукового 

призначення (генетичний 

резерват) 

4,3 - 4,3 - 

2 Рекреаційно-оздоровчі ліси, 

у тому числі: 

1604,4 4,6 1512,1 4,7 

 -у межах населених пунктів, 10,2 - 10,2  

 -у лісах зелених зон 

навколо населених пунктів 

485,1 1,3 437,7 1,3 

 - поза межами лісів зелених 

зон 

1109,1 3,1 1064,2 3,3 

 Усього рекреаційно-

оздоровчих лісів можливих 

для експлуатації 

236,6 0,6 236,6 0,7 

3 Захисні ліси, у тому числі: 8829,3 25,1 8261,1 25,6 

 -що прилягають до смуг 

відведення залізниць та 

автомобільних доріг, 

державного значення 

1812,4 5,2 1700,3 5,2 

 - уздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та 

інші 

7016,4 20,2 6560,8 20,3 

 Усього захисних лісів 

можливих для експлуатації 

6596,7 19,0 6596,7 20,5 

4 Експлуатаційні ліси 23527,3 67,8 21679,5 67,3 

 Із них можливі для 

експлуатації 

19535,0 56,3 19535,0 60,7 

 
        Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає 

господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування 

лісгоспу і не планується до перегляду. 

Таблиця 2 

Розподіл загальних запасів деревостанів за панівними породами та групами віку.                                                             
Порода Усього  Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3 

Молодняки Середньовікові 

      

Пристигаючі Стиглі і 

 перестійні 

Разом: 8964,52 991,31 3567, 71 3009,14 1396,36 

В т.ч. 

Сосна 

8287,87 958,77 3283,56 2864,45 1181,09 

Модрина 0,45    0,45 

Ялина 7,61 0,32 0,61 2,11 4,57 

Дуб 241,22 10,17 121,08 61,41 2,09 

Ясен 0,41 0,01 0,4 - 2,23 

Граб 5,95 0,10 2,01 1,61 - 

Клен 0,17 0,09 0,06 0,01 - 

Акація 

біла 

0,61 0,03 0,08 0,17 0,33 

Береза 213,68 14,26 103,17 33,82 62,43 

Осика  15,58 2,45 4,48 0,87 7,78 

Вільха 190,97 5,11 52,26 44,68 88,92 

 

        Переважають по запасу соснові насадження (92,4%), із яких середньовікові – 36,6%, 

пристигаючі – 32,0%. 
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       Для оцінки стану лісових ресурсів використовують такі показники, як: лісистість 

території та питомі запаси деревини на душу населення. 

        Відсоток лісистості в зоні розташування ДП «Тетерівський лісгосп» (39,4%) вища від  

Київської області (20,4%)  на 19 відсотків. 

        Питомий загальний запас деревини в Бородянському районі (з урахуванням ДП 

«Клавдієвський лісгосп» та інших лісокористувачів) на душу населення становить близько 

150 м3 

        
3. Система управління лісовими ресурсами. 

        Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням 

вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями. 

        Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс 

України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення 

лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України 

«Про охорону навколишнього природного середовища». 

         Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   

агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України), 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів  

України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   

центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у 

сфері лісового та мисливського господарства. 

       Державне підприємство «Тетерівське лісове господарство» (скороченл ДП 

«Тетерівський лісгосп») підпорядковане Київському обласному та по м. Києву управлінню 

лісового та мисливського господарства, яке є територіальним органом, Держлісагенства 

України. 

       У структуру ДП «Тетерівський лісгосп» входить  вісім лісництв, нижній склад деревини 

(НС), транспортний цех, ремонтно-механічний цех (РМЦ) і пожежно-сторожова охорона 

(ПСО). 

      Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво. 

           Лісництва знаходяться  на території 3-х районів Київської області, а саме: 

 Бородянський  район (21 348,1га): 

- Мирчанське лісництво    – 3898,9 га; 

- Поташнянське лісництво – 4768,5 га; 

- Тетерівське  лісництво     - 4740,2 га; 

- Пісківське    лісництво     -  3823,9 га; 

- Мигалківське  лісництво     - 4116,6 га. 

Іванківський  район (9417,6га): 

  -    Кухарське лісництво     - 5313,7 га; 

  -    Блідчанське лісництво     - 4103,9 га; 

Макарівський  район (4927,0га): 

   -   Кодрянське лісництво      - 4927,0 га; 

 

        Лісництво очолює лісничий і помічник лісничого і воно в свою чергу поділяється на 

дільниці, загальна кількість яких  в лісгоспі 28. Середня площа дільниці 1280 га і їх 

очолюють старші майстри лісу. На кожній дільниці працює майстер лісу і 

підпорядковується  старшому майстру лісу. Майстер лісу і старший майстер лісу є 

матеріально відповідальними особами. 

        Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 01.01.2019р. - 218 чоловік.          

         Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і 

достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все 

необхідне для ведення лісового господарства. 

        Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності 

фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової 

продукції. 
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      На господарську діяльність  в 2019 році плануються  кошти в сумі   155,05 млн. грн. в 

тому числі на лісове господарство 75,6 млн. грн.  Заплановані обсяги робіт і витрати на їх 

проведення по видах робіт відображені в Техпромфінплані на 2019 рік, який знаходиться  в 

плановому відділі підприємства та Київському обласному та по м. Києву управлінні 

лісового та мисливського господарства (скорочено Київське ОУЛГ) 

 
4. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки. 

         Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в 

порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного 

власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з 

принципів безперервності  використання лісових ресурсів. 

          Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Тетерівський лісгосп» 

обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням 

(УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з 

Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 вересня 2000 року та 

затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105. 

         Експлуатаційний фонд при базовому лісовпорядкуванні 2014 року виявлений на площі 

2376,9 га із стовбуровим запасом 890,86 тис.м3. 

      Розрахункова лісосіка прийнята другою лісовпорядною нарадою в розмірі 91,15 тис.м3 

ліквідної деревини, в тому числі по господарствах: 

          -хвойне  - 87,22 тис. м3 (сосна) 

          -м’ягколистяне – 3,93 тис.м3 

               в т.ч.   березова           – 2,49 тис.м3 

                           чорно-вільхова – 1,13 тис.м3, 

                            осикова             - 0,31 тис.м3 

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів: 

  захисні ліси                          - 18,97 тис.м3 

 експлуатаційні ліси              - 72, 18 тис.м3 

         Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі 

панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ». 

        По відношенню до попередньої, остання розрахункова лісосіка зменшилась на 11,66 

тис.м3, в тому числі по: - хвойному господарству на 8,99 тис.м3, 

                                          - твердолистяному                 1,94 тис.м3, 

                                          - м’ягколистяному                 0,73 тис.м3. 

Розрахункова лісосіка зменшилась по категоріях лісів на: 

- рекреаційно-оздоровчі ліси  -1,68 тис.м3, 

- захисні ліси                             -0,64 тис.м3, 

- експлуатаційні ліси                -9,34 тис.м3. 

 

Зменшення  рубок головного користування обумовлене зменшенням площі лісів, можливих 

для експлуатації (510 га) за рахунок збільшення особливо захисних ділянок, які були 

додатково виявленими при базовому лісовпорядкуванні 2014 року (ділянки лісів з 

наявністю рідкісних та зникаючих видів, соціально значимі ліси, тощо). 

Обґрунтування розміру розрахункової лісосіки з 2015 по 2024 роки базується на даних 

таблиці 3. 

 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного 

користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас 

експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і 

стиглих насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2015р). 
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Таблиця 3 
Порода Усього 

вкри-

тих .., 
га 

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га Запас 

стиглих 

і пере-
стійних  

тис.м3 

Серед. 

запас 

експл. 
Фонду 

на 

1га/м3 

Загаль-

на 

серед. 
зміна 

запасу 

тис.м3 

Площа насадж. 

Через 10 років, га 

Моло- 

дняки 

Середньовікові Пристигаючі Стиглі і 

перестій-
ні 

Присти-

гаючих 

Стиг-

лих Усього в т.ч. 
включ 

в 

розра-
хунок      

Усього в т.ч. 
остан-

нього 

класу 

Із них 
остан 

нього 

п’яти-
річчя 

Разом: 26368,3 8561,9 8862,4 5061,3 6567,3 2385,9 1112,2 2376,9 890,86 375 142,25 8524,3 2095,8 

В т.ч. Сосна 23992,1 7875,5 7696,8 4359,8 6263,6 2170,7 1052,6 2156,2 836,14 388 132,75 7837,7 1848,9 

Ялина 17,7 8,0 3,2 0,2 3,1 2,7 1,5 3,4 1,43 421 0,11 0,6 6,1 

Дуб 678,0 217,8 330,9 269,1 119,4 31,5 6,1 9,9 3,31 334 2,55 253,8 41,4 

Ясен 0,5 0,5            

Граб 27,0 1,2 18,6 15,7 4,9 4,9 4,7 2,3 0,61 265 0,09 15,7 7,2 

Береза 1150,9 303,2 591,1 271,3 115,0 115,0 32,0 141,6 32,45 229 4,41 271,3 130,6 

Осика  88,2 39,8 24,2 24,2 2,9 2,9 2,3 21,3 5,68 267 0,51 24,2 11,2 

Вільха 413,3 115,3 197,6 121,0 58,2 58,2 13,0 42,2 11,24 266 1,83 121,0 50,4 

Примітка: В зв’язку зі значним обсягом табличного  матеріалу визначення розрахункової лісосіки на період з 

2015 по 2024 роки,  приводяться загальні дані  по підприємству та  в розрізі панівних порід.  

 

        Прийнята  по підприємству лісосіка рівномірного користування. 

       Заготівля деревини та її вивезення на 2019 рік планується у повній відповідності з 

розрахунковою лісосікою. 

 
5. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового 

фонду. 

        Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення 

лісовпорядкування, при якому виконується суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок. 

         Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, 

при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за 

поточний рік. 

         При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз 

таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. 

Показники можливих змін приводяться в таблиці 4. 

Таблиця 4. 

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2019 рік та їх вплив на динаміку лісових 

земель. 
№ 

п.п. 

Назва запланованих на 2015р. основних 

лісогосподарських заходів 

Обсяги робіт 

Од. вим. Об’єм  

(Запас деревини - тис.м3: чисельник – 

загальний, знаменник – лік від) 

1. Суцільні рубки:   

1.1  рубки головного користування га 

тис. м3 

187 

74 / 65,9 

1.2 санітарні  га 

тис.м3 

30 

10,5 / 9,3 

2, Поступові рубки головного користування га 

тис. м3 

34,0 

4,5 / 4,1 

3  Рубки формування та оздоровлення лісів і 

інші рубки 

га 

тис. м3 

3050 

153,0 / 115,7 

4 Лісовідновлення:   

4.1 Створення лісових культур 

 

га 

 

240 

 

4.2 Сприяння природному оновленню га 29 

5 Переведення  у вкриті лісовою рослинністю 

землі: 

  

5.1 не зімкнуті лісові культури га 220 

5.2 природне поновлення га 20 

Примітка: Запас деревини: чисельник - загальна маса / знаменник – ліквідна. 



 8 
        Обсяги заготівлі ліквідної деревини, становитимуть 195  тис. м3, із яких   64% - рубки 

формування та оздоровлення лісів. 

        Загальний запас стовбурової деревини, який буде вирубатись в 2019 році при рубках 

головного  користування та рубках формування і оздоровлення лісів та інших рубках 

поділяється на запас ростучої деревини та сухостій. 

Таблиця 5 

Загальний запас стовбурової деревини, який планується зрубати при проведенні рубок 

головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів. 
№ 

пп 

Вид рубки Запас деревини стовбурний, що вирубається, тис.м3 Відсоток (%) 

сухостою в 

загальному 

об’ємі 

стовбурної 

деревини, що 

планується до 

вирубки 

ростучої 

деревини 

сухостійної Разом 

1 2 3 4 5 6 

1 Рубки головного користування 

(суцільні і поступові) 

47,0 31,5 

 

78,5 35 

2 Рубки догляду:  

освітлення, прочищення 

 

9,3 

 

- 

 

9,3 

 

- 

 проріджування, прохідні, інші 50,2 22,0 72,2 30 

3 Вибіркові санітарні рубки 6,1 54,9 61,0 90 

4 Суцільні санітарні рубки 1,1 9,4 10,5 90 

Разом: 113,7 117,8 231,5 38 

        При проведенні рубок догляду і вибіркових санітарних рубок планується рубання ростучих пошкоджених 

та 4 категорії санітарного стану дерев, а на ділянках з кореневою губкою – 3 категорії.  

Таблиця 6         

Очікувані зміни в лісовому фонді після проведення запроектованих заходів. 
№ 

п.п. 

Показники Фактичні 

станом на 

01.01.2019р. 

Очікувані 

станом на 

01.01.2020р. 

Різниця 

+ - % 

1 Загальна площа земель 

лісогосподарського 

призначення, га 

35692,7 35692,7 - - - 

2 Лісові ділянки – усього, з них: 34679 34679 - - - 

2.1 Вкриті лісовою рослинністю 

землі, га 

31759 31782 23  0,1 

2.2 Не вкриті лісовою рослинністю 

землі, га 

2920 2868 52  1,7 

 із них:          -зруби 427 375  52 -12,2 

 -незімкнуті лісові культури 1757 1777 20  1,1 

4 Загальний запас деревостанів, 

тис. м3 

9215,9 9379,4 163,5  15,0 

 в т.ч. стиглих і перестійних, із 

них:  -можливих для 

експлуатації 

1083,2 

 

 

495,4 

1009,2 

 

 

421,4 

- 

 

 

- 

74,0 

 

 

74,0 

-6,8 

 

 

-14,9 

5 Загальна середня зміна запасу, 

тис.м3 

165,7 163,5 0,5  0,3 

6  Середня зміна запасу на 1га, 

вкритих лісовою рослинністю 

земель, м3 

5,2 5,3 0,1  0,2   

7  Середня зміна запасу на 1га 

лісових ділянок, м3 

4,8 4,9 0,1  0,2 

8 Обсяги усіх видів рубок (лік від) 

на 1 га лісових ділянок , м3 

Разом:  

в т.ч. сухостій 

 

 

4,3 

 

 

5,6 

3,4 

  

 

0,4 

 

 

- 6,4 
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         На кінець року передбачається незначне збільшення площі вкритих лісовою 

рослинністю земель. Збільшуються  обсяги рубок формування і оздоровлення лісів.     

        Щодо зміни таксаційних показників, передбачається незначна їх зміна, тобто зміни 

відбудуться в  сталих межах. 

        Обсяг рубок головного користування планується на 23% меншим від розрахункової 

лісосіки, в зв’язку з значними обсягами санітарних рубок. 

6. Використання результатів моніторингу у плануванні. 

Таблиця 7  

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності  

 
№ 

пп 

Результати моніторингу Назва документу, 

що підтверджує 

моніторинг 

Заплановані заходи відповідно 

результатам моніторингу 

Показники проведеного 

моніторингу 

Од. 

вим. 

Обсяг Назва заходів Од. 

вим. 

Обсяг 

1. Лісопатологічне 

обстеження: із них 

деревостани потребують: 

проведення санітарно 

оздоровчих заходів: 

га 

 

7000 Акти 

обстеження. 

План санітарно-

оздоровчих заходів: 

  

- суцільні сан. рубки га 30 

- вибіркові сан. рубки га 1200 

2 Обстеження  не вкритих 

лісовою рослинністю 

ділянок (зрубів), із них 

потребують заходів: 

га 

 

 

га 

269 

 

 

249 

Проект лісових 

культур ,  

проект 

природного 

відновлення  

Створення лісових 

культур 

Сприяння 

природному 

поновленню 

га 

 

га 

240 

 

29 

3 Обстеження не зімкнутих 

лісових культур, 

потребують доповнення 

га 

 

га 

1757,3 

 

150 

Матеріали 

інвентаризації 

лісових культур 

Доповнення лісових 

культур 

га 150 

4 Ключових біотопів і 

об’єктів на лісосіках РГК 

2019 року;  

 

 

га 

 

 

230 

Картки ключових 

біотопів і 

об’єктів 

Збереження. охорона  

ключових біотопів і 

об’єктів 

га 

 

230 

5 Особливо цінні для 

збереження ліси (ОЦЗЛ). 

потребують задодів 

га 3040 

 

908,2 

Матеріали 

обстеження і 

відводів 

Рубки формування і 

оздоровлення в ОЦЗЛ 

Ствренн ліс.культ 

га 

 

га 

851 

 

57,5 

        

 

        Вибіркові санітарні рубки згідно матеріалів лісовпорядкування заплановано в обсязі 

1225га,  але в результаті проведеного моніторингу спеціалістами лісгоспу за участю 

спеціалістів Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Київлісозахист» 

було встановлено, що  1230 га деревостанів потребують проведення санітарно-оздоровчих 

заходів,  в тому числі вибіркових санітарних рубок 1200 га і суцільних санітарних рубок 

30га. 

        Керівництвом підприємства було прийнято рішення внести корективи в план і 

провести вибіркові санітарні рубки  в 2019 році на площі 1200 га. і суцільні санітарні рубки 

на площі 30 га. 

          Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, їх 

таксаційний опис, Акти лісопатологічного і санітарного обстежень насаджень, в яких 

заплановані заходи поліпшення санітарного стану лісів, перелік заходів з поліпшення 

санітарного стану лісів і інші матеріали, які стосуються обстежень знаходяться в офісі 

підприємства. 

 

7. Природоохоронні заходи щодо  охорони довкілля. 

        План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з 

Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, 

використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими 

діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності. 
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Таблиця 8 

Комплекс природоохоронних заходів запланованих на 2019 рік. 

№ 

пп 

Назва природоохоронного заходу Місце розташування, 

обсяги, тощо. 
1 2 3 

1. У сфері поводження з відходами 
1.1 Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і 

передачу відходів для утилізації та розміщення 

Господарський двір ДП 

«Тетерівський лісгосп» 

1.2. Отримати дозвіл на відходи (комунальні, змішані, в тому числі сміття, 

відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані 

акумулятори, лампи ), у зв’язку з закінченням терміну. 

1.3. Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців 

щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих 

територіях 

Всі підрозділи, при 

проведені комплексних 

ревізій і цільових 

перевірках  в кількості 10 

2. Охорона водних ресурсів 
2.1. Утримувати свердловину на території виробничого комплексу за 

рахунок підприємства 

Територія виробничого 

комплексу ДП 

«Тетерівський лісгосп». 

План щорічних витрат –  

40 тис.грн. 

2.2. Обслуговувати водоочисні споруди згідно з регламентом, щоквартально 

відбирати проби води до і після очищення та передавати відібрані проби 

на аналіз у ліцензовану лабораторію. 

Виробничий комплекс. 

Щоквартально. 

2.3. Утримувати площадку для миття техніки в належному стані. Виробничий комплекс. 

Постійно. 2.4. Утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно 

регламенту та Плану ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС). 

2.5. Забезпечити наявність достатньої кількості абсорбентів для видалення 

проливів нафтопродуктів в разі їх утворення. 

3. Охорона атмосферного повітря. 
3.1 Проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР) на 

відповідність встановлених гранично допустимих викидів (ГДВ) 

Виробничий комплекс. 

1 раз в рік 

3.2. Провести моніторинг стану атмосферного повітря на межі санітарно-

захисної зони. 

4. У сфері ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів. 
4.1 Дотримання Проекту організації і розвитку лісового господарства, як  

системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і 

захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх 

відтворення , оцінку лісових ресурсів та моніторингу. 

 Лісовий фонд ДП 

«Тетерівський лісгосп», 

площею 35 692,7га 

4.1.1 Проведення аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, 

спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності  ведення 

лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних 

міжнародним стандартів (Принципи і Критерії FSC) 

4.2. Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного 

використання (впровадження групово-поступових рубок з наступним 

природним відновленням лісу, створення та формування змішаних за 

складом високопродуктивних,корінних деревостанів тощо) 

4.3. Проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на 

поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх 

продуктивності. 

3050 га 

4.3.1 В тому числі заходи, спрямовані на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ  908,5 га 

4.4. Відновлення лісів. 269га 

4.5. Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб  на всій площі лісів 

4.5.1  Охорона оселищ рідкісних та зникаючих видів тваринного світу та 

охоронних зон навколо них 

1555,5 га 

4,6. Ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення та інші 

допоміжні лісогосподарські роботи 

50км. 

4.7. Перед проведенням лісогосподарських і лісозаготівельних робіт 

проводити оцінку потенціального впливу на навколишнє природне 

середовище (ОВНС) 

 

Всі підрозділи 
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4,8 При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт 

дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного 

впливу на навколишнє середовище, відображених в Акті ОВНС та 

інших нормативних документах і зберегти біотопи на площі, 

в кількості 

 

Всі підрозділи 

 

 

160,2га 

800 ростучих дерев 

 

4,9 З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти ліси 

високої природоохоронної цінності та лишати ключові біотопи і об’єкти 

при проведенні лісосічних робіт. 

Лісництва 

5,0 Збільшити площу лісів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за рахунок 

створення  в Тетерівському лісництві кв. 83 заказника місцевого 

значення «Вільховий» на площі 52 га 

Тетерівське лісництво, 

кв.83 

 

8.  План виявлення цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) та заходів щодо поліпшення 

 їх ознак 

 

Таблиця 9 

План заходів з поліпшення ознак ОЦЗЛ  на 2019 рік 
площа, га 

Назва заходу Лісництва Разом 

Кух Бл Тет Мирча Поташ Піскі Миг Кодра 

1.  Проведення 

рубок догляду:  

-освітлення: 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

18 

-прочищення 20 18 31 14 3 8 1 2 97 

-проріджування 6 11 13 8 13 9 11 17 88 

-прохідна рубка 15 59 40 34 44 26 11 66 295 

2. Вибіркова 

санітарна рубка 

38 40 45 30 48 40 48 60 349 

3. Суцільна с.р. 2 1 1      4 

Разом 83 137 130 90 111 83 71 146 851 

4. Створення 

лісових культур 

13,1 5,8 12,6 1,2 4,0 3,8 2,1 14,9 57,5 

        Заходи з поліпшення ознак ОЦЗЛ заплановані на 2019 рік на площі 908,5 га. 

Найбільші їх обсяги в Кодрянському, Блідчанському,Тетерівському і Поташнянському 

лісництвах. Близько 38% це вибіркові санітарні рубки. 

        Заходи з поліпшення ознак ЛВПЦ розподіляються по типах  ОЦЗЛ наступним чином:  

Тип ОЦЗЛ 1.2 ( в насадженнях з наявністю рідкісних та зникаючих видів) – 2%. Заходи 

проводяться в зимовий період. 

Тип ОЦЗЛ 1.3 (ключові сезонні місця знаходження тварин – відтворювальні ділянки)– 64%. 

Заходи проводяться на протязі року, за винятком «сезону тиші». 

Тип ОЦЗЛ 4 ( лісові території, що виконують особливо захисні функції)  - 13%. 

Тип  ОЦЗЛ 5 ( лісові території необхідні для забезпечення основних потреб громад) – 21%. 

 

9. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин 

            Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, 

організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, 

спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу. 
        Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені 

ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону 

України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону 

України «Про Червону книгу України». 

        Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній 

книзі України (ЧКУ). 
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Таблиця 10. 

План 

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. 
№ 

пп 

Назва заходу Заходи щодо збереження 

і відтворення поауляцій 

рідкісних і зникаючих 

видів 

Хто 

проводить 

1 Створення ландшафтного заказника місцевого 

значення «Вільхове болото» в ділянках зростання та 

мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин, Тетерівське лісництво, кв 83. 

 Охоронне зобов’язання - 

59 га. 

Рубки не проводити. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

зацікавлені 

сторони 

2 Створення ландшафтного заказника місцевого 

значення  «Требухівський» в ділянках зростання та 

мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин, Пісківське лісництво, кв 134, 135. 

«-« «-« 

3 Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни та їх 

моніторинг (лелека чорний, голуб-синяк,  сови і інші 

птахи). 

Охорона. 

Створення охоронних зон 

навколо гнізд. 

Заходи, які є джерелом 

шуму не проводити. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

зацікавлені 

сторони,  

Волонтери 

4 Виготовлення і розвішування штучних гніздівель  для 

синиць 

Виготовлення і 

розвішування  

320 шт. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

зацікавлені 

сторони,  

Волонтери 

5 Проведення обстеження земельних лісових ділянок при 

відводах і таксації лісосік рубок головного 

користування та рубок формування і оздоровлення 

лісів на площі близько 3 тис. га. 

При виявленні, виділити ключові біотопи і об’єкти, 

згідно переліку ключових біотопів та ключових 

об’єктів 

Збереження ключових 

біотопів і об’єктів. При 

виявленні гнізда (діаметром 

0,4м і більше),по 

визначенню спеціаліста,  

виділяти охоронні зони. 

Спеціалісти 

лісгоспу, 

лісничі,  

зацікавлені 

сторони 

6 Проведення картування місць зростання та мешкання 

популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни 

для забезпечення їх збереження при здійсненні 

господарської діяльності; 

 

На картах-схемах по 

лісництвах наносяться 

рідкісні та зникаючі видів і 

біотопи 

Спеціалісти 

лісгоспу. 

7 Залучення зацікавлених сторін та науковців до 

виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин 

Проведення консультацій Адміністрація 

лісгоспу 

8 Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті підприємства 

 

Колективне обговорення 

матеріалів для публікації 

Працівники 

підприємства 

 

        Рішенням Київської обласної ради від 07.02.2012р. № 285-15-У1 затверджено Список 

рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Київській області. 

      Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується 

шляхом заходів: 

- установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання, 

- врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого 

рівня, 

- системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного 

спостереження за станом популяцій, 

- пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та 

інших об’єктів, що особливо охороняються, 

 

- створення банків їх генофонду, розведення у спеціальних умовах (розсадниках, 

ботанічних садах, дендропарках тощо), 

- урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, 

ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, 
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розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної 

експертизи. 

           

        Ведення Списку покладається на Державне управління охорони навколишнього 

середовища в Київській області.    
 

10. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та 

устаткування. 

        Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від 

рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів. 

        Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як 

перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де 

проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо 

лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання. 

        Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або 

обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається 

лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках 

зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових 

біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки. 

   Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку 

до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов 

відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта 

вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення 

на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання 

лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, 

їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення 

місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та 

природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і 

об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт оцінки впливу запроектованих 

заходів на навколишнє природне середовище, в якому відображені заплановані заходи щодо 

мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище (Акт ОВНС).    

       Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею 

лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в 

радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць 

розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні 

дерева.  

        Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на 

стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.     

        Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.  

          

  

        Всі лісосічні роботи виконуються у відповідності з вимогами карти технологічного 

процесу розробки лісосік. 

        Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні: 

- технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи 

сортиментний), 

- площа лісосіки, 

- об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці, 

-  розташування, грунти і рельєф, 

- відстань трелювання і вивезення деревини, 

- спосіб очищення лісосік від порубкових решток. 

 

        На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який дає 

змогу використовувати колісні трактори та машини. 
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        Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти 

проводиться бензопилами Хускварна або Штиль. 

        Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами 

різних модифікацій МТЗ – 80 та МТЗ-82 «Беларусь», обладнаних кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 

        Марка двигуна тракторів МТЗ – 80 та МТЗ-82 –   Д –240/ 243, двигуни дизельні 

чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом -4,75л.  та 

номінальною частотою обертів 2200 об/іс.. 

Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) – 59,25 (80), МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 

                                                                                                                          Таблиця 11. 
  

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 

Показники Одиниця  

виміру 

Трактори 

МТЗ-80 МТЗ-82 

Габаритні 

розміри: довжина 

               ширина 

                висота 

 

м 

 

3,82 

1,97 

2,47 

 

3,93 

1,97 

2,47 

Дорожний 

просвіт (кліренс), 

мінімальний під 

заднім мостом 

см 47 47 

Конструктивна 

вага 

тонна 3,00 3,20 

Колія трактора 

регульована  

см 

в межах 

передні колеса 120-180 

задні колеса     135-180 

 

Витрати палива г/кВт год. 

 

238  

4-7 літрів за год.  

230 (від 220 до260) 

    

Ємкість паливного баку – 130л. 

        Фактичні витрати дизпалива на трелювання 1 м3 деревини становлять 0,625 і масла І-

20 – 0,024 літрів. 

        Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які оснащені 

різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно 

сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо. 

         Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до 

гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і 

пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі  

 

впливають на грунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих 

дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на 

лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість 

підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний 

підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні грунту. 

         Рубки головного користування проводяться, головним чином, в соснових деревостанах 

з загальним запасом деревини близько 400 м3/га, при середній площі лісосіки 1,8 га., і 

середньому об’ємі стовбура в корі близько 1м3 (діаметр 34 см). 

        Рельєф лісосік рівнинний. Переважають дерново-підзолисті глинисто-піщані та 

дерново-підзолисті супіщані або суглинисті свіжі та зволожені грунти, на яких  

багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) навіть після літніх опадів не 

впливає на прохідність і не призводить до значного пошкодження грунту. Такі лісосіки 

можливо освоювати на протязі року. 
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        Незначний обсяг лісосік на торфино-підзолистих вологих грунтах та лісосік на 

 торфяно - болотних і торфянисто – перегнійно - глеєвих сирих і мокрих грунтах, які мають 

підвищену вологість, на протязі всього теплого періоду року, де трактори МТЗ -80, 82 

швидко порушують рослинний покрив і утворюють глибоку колію на волоках  або зовсім не 

мають можливості проїзду, освоюються в зимовий період при замерзанні грунту. 

В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон заготівлі. На основі Акту 

обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони літньої і зимової заготівлі і 

вивозки. 

        На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь 

комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану 

роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік 

деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух ісо продукції. 

        Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення 

лісосіки від порубкових залишків. 

     В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі 

способи очищення лісосік: 

   - збирання порубкових решток використання на паливо і для промислової переробки, 

   - збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання, 

   - збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням. 

         Спалювання забороняється проводити в пожежно-небезпечний період.   

         Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться 

сортиментами,  автомобілями Кр АЗ  255 Б1 та Кам АЗ 4310 на яких установлені 

гідроманіпулятори ЛВ  190-06 та ВЕЛМАШ ПЛ 70-01, ПЛ – 70-04. 

Таблиця 12. 
Коротка характеристика автомобілів, які застосовуються на вивезенні сортиментів. 

Показники Одиниця  

виміру 

Автомобілі 

Кр АЗ 255 Б1 Кам АЗ 4310 

Двигун  ЯМЗ – 238 М2, 

дизель Y-об, 8цил. 

740,10-210 

дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 14860 10850 

потужність к.с. 240 при 2100 об./хв.. 210 при 2600 об./хв.. 

Габарити: довжина, 

                      ширина, 

                      висота 

см 864 

275 

318 ! 

790 

250 

345 ! 

Споряджена маса кг 11 170 8 745 

Вантажопідйомність кг 8020 6 000 

Маса причепу з 

вантажем (по всіх 

видах доріг і місцевості) 

кг 10 000 7 000 

Максимальна 

швидкість 

км/год. 70 85 

Контрольна 

витрата палива 

при швид. 

60 км/год. 

л/100км 

35,3 30 

 

 

Вантажник лісу (гідроманіпулятор) ПЛ-70-01, ПЛ-70-04 

Виготовлені ЗАТ ВЕЛМАШ (Великолукський машинобудівельний завод). Застосовуються 

для навантаження і розвантаження сортиментів та підтягування їх і штабелювання. 

Встановлені за кабінами автомобілів. 
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Лісовий гідроманіпулятор ЛВ 190-06. 

        Виготовлений ВАТ «Майкопський машинобудівельний завод». Застосовується для 

перевезення довгомірних сортиментів та інших довгомірних вантажів. 

 

Таблиця 13. 
Технічна характеристика маніпуляторів, які використовуються на підприємстві. 

Показники Одиниця  

виміру 

Гідроманіпулятори: 

ПЛ-70-01 ПЛ-70-04 ЛВ 190-06 

Вантажний момент кНм 70 70 150 

Максимальний виліт 

стріли 

м 7,3 8,5 7,5 

Вантажопідйомність при: 

максимальному вильоті, 

мінімальному 

 

кг 

 

900 

1410 

 

710 

2000 

 

1870 

3800 

Найбільший кут 

повороту 

град. 400 400 380 

Маса з ротором кг 2100 2240 2200 

Маса робочого органу кг 215 255 - 

Номінальний тиск в 

гідросистемі 

МПа 20 20 20 
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Держлісагентство 
КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТА ПО М. КИЄВУ УПРАВЛІННЯ 

ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
вул. Святошинська, ЗО, м. Київ, 03115, тел. 451-20-00, Е-шаіІ: іпіс>@куІУІІ5.§ОУ.иа 

Код ЄДРПОУ 35278561 1 

.09.2019 № 0 4 - 4 5 / Н а № ^ 9 8 від 26.07.2019 

Г Щодо надання інформації г Д П "Тетерівський лісгосп" 

Київське обласне та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства (далі - Управління) розглянуло лист ДП "Тетерівський лісгосп" 
від 26.07.2019 №01-603 щодо надання інформації та повідомляє. 

На території державного лісового фонду, постійним лісокористувачем 
якого є ДП «Тетерівський лісгосп» обліковуються місця гніздування хижих 
птахів, занесених до Червоної книги України та чорного лелеки, а саме: змієїда 
{Сігсаеіиз §а11ісиз) - кв. З вид. 9, кв. 8 вид. 9, кв. 9 ізид. 1, кв. 18 вид. 6, кв. 40 
вид. 21 Мирчанського лісництва, підорлика малого (Адиііа ротагіпа) - кв. 104 
вид. 38 Поташнянського лісництва, лелеки чорного (Сісопіа пщга)- кв. 29 
вид. 7, кв. 47 вид. 15, кв. 48 вид. З Мирчанського лісництва, кв. 52 вид. 11 
Поташнянського лісництва, кв. 82 вид. 11 Пісківського лісництва. 

В лісових масивах підприємства виділено ділянки для відтворення 
мисливських тварин (відтворювальні ділянки) загальною площею 4233 га. До 
них відносяться кв. 38 - 43, 54 - 59 Блідчанського лісництва, кв. 42, 55, 56, 68, 
59, 81, 82, 96, 97, 110, 111, 115, 116, 119, 120, 122, 126 -167, 171 - 173 
Кодрянського лісництва, кв. 61 - 64, 78 - 81, 95 - 97 Кухарського лісництва, 
кв. 66 - 69 Мирчанського лісництва, кв. 10, 11, 20, 21, 30, 31, 82 
Поташнянського лісництва, кв. 1 - 9, 26, 37, 49, 8^ Тетерівського лісництва. 
Крім того до шляхів міграції диких тварин віднесено територію кв. 5, 16, 17, 
27, 28 Блідчанського лісництва площею 251 га. На території перерахованих 
кварталів протягом періоду тиші з 01 квітня по 15 червня не проводяться усі 
види рубок лісу та інші роботи, які можуть слугувати джерелом підвищеного 
шуму та неспокою. 

На території ДП «Тетерівський лісгосп» розташовані ландшафтні 
заказники місцевого значення «Яхнівський» площею 414 га. розміщений у 
кв. 1 - 3 , 1 4 - 1 6 , 1 8 - 2 0 Кухарського лісництва та «Бурковиця» площею 349 га. 
розміщений на території 31 - 33, 46 - 48 кв. Мирчанського лісництва. 
Ботанічні пам'ятки природи «Сосново-дубові насадження» кв. 63 вид. 2 
Тетерівського лісництва площею 7,1 га., «Соснові насадження» кв. 63 вид. 11 
Тетерівського лісництва площею 5,5 га., «Сосново-^убові насадження» кв. 63 
вид. 16 Тетерівського лісництва площею 1,0 га., «Дубові насадження» кв. 63 
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вид. 17 Тетерівського лісництва площею 2,3 га., «Дуби» кв. 14 вид. 5 
Пісківського лісництва площею 0,8 га., «Соснові насадження» кв. З вид. 5 
Мигальського лісництва площею 0,5 га. і 

не виявлені. 
Мисливські угіддя лісгоспу передані в користування наступним 

користувачам: ТОВ «Мисливський та спортивний клуб «Кампа», ТОВ 
«Мисливський та спортивний клуб «Кампа-1», ТОВ «Мисливський та 
спортивний клуб «Кампа-2», ТОВ «Мисливський клуб СКС», ТОВ «Поле-
Вовк», ГО «Клуб мисливців і рибалок «Кречет». 

Праліси і старовікові насадження на території планованої діяльності 

Заступник 
начальника управлінні В. Гринь 

Євгеній Ляшенко 451 -20-00 
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Відтворювальні ділянки та шляхи міграції диких тварин 
 

Назва  
господарства 

Місцезнаходження відтворювальних 
ділянок 

Площа 
відтворювальних 

ділянок, га 

Примітка 

лісництво квартал 
КАМПА Блідчанське 

Тетерівське 
Поташнянське 

38-43, 54-59 
26, 37, 49 
10, 11, 20, 21, 30, 31 

630,1 
167,0 
345,0 

 

Разом:   1142,1  
КАМПА 1 Кухарське 

Тетерівське 
61-64, 78-81, 95-97 
1-9, 84 

491,0 
559,2 

 

Разом:   1050,2  
КАМПА 2 Мирчанське 

Поташнянське 
66-69 
82 

206,4 
36,0 

 

Разом:   242,4  
КМР «Кречет» Блідчанське 5, 16, 17, 27, 28 251,0 Шляхи міграції 

Поле- Вовк    Відтворювальні 
ділянки 3870 га на 
території 
Макарівського 
району. 

СКС Кодрянське  42, 55, 56, 68, 69, 
81, 82, 96, 97, 110, 
111, 115, 116, 119, 
120, 122, 126-167, 
171-173 

1798,3 Відтворювальні 
ділянки 1864,7 га 
на території 
Макарівського 
лісгоспу.(Забуянсь-
ке лісництво) Всього::   4 484,0 

        Відтворювальні ділянки площею 4233 га та шляхи міграції диких тварин 251 га 
віднесені до лісів високої природоохоронної цінності, в яких з 1 квітня по 15 червня, 
лісокористування і інші лісогосподарські роботи не проводяться. 
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Рідкісні та зникаючі види флори і фауни взяті під охорону, в тому числі види занесені 
до Червоної книги України. 

 
          У межах Київської області до Червоної  книги України включено 129 видів флори, з 
них:  судинні рослини -97, мохоподібні -6, водорості – 9, лишайники – 1, гриби -16. 
         На території ДП «Тетерівський лісгосп» на площі 426,6 га виявлено наступні рідкісні, 
вразливі, зникаючі та ендемічні види рослин та такі, що занесені до Червоної книги 
України: 
1.  Баранець звичайний Huperzia selago (L.), 
2.   Булатка дволиста Cephalanthera longifolia (L.), 
3.  Гніздівка звичайна Neottia nidus – avis (L.),Rich. 
4. Діфазіаструм сплюснутий (зелениця сплюснута) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub  
5. Плаун річний Lycopodium annotium (L.), 
6. Лілія лісова Lilium martagon (L.) 
7. Зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса) Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo 
8. Зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний) Dactylorhiza incarnatа (L.)  
9 Зозульки Траунштейнера (пальчатокорінник Траунштейнера) Dactylorhiza traunsteineri 
(Saut. ex Rchb.) Soo  
10. Коручка чемерникоподібна (коручка широколиста) Epipactis helleborine (L.) Crantz  
11. Любка дволиста,   Platanthera bifolia (L.) Rich. 
12. Береза темна Betula obscura A. Kotula  
13. Журавлина дрібноплода Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. 
14. Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill.  
15. Цибуля ведмежа (черемша) Allium ursinum (L.). 
 
        При лісовпорядкуванні лісові  ділянки, де виявлені рідкісні та зникаючі види були  
віднесені до особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД). 
        За результатами проведеного моніторингу спеціалістами лісгоспу, 
лісовпорядкуванням і іншими зацікавленими сторонами, популяції видів рослин , за 
винятком цибулі ведмежої, незначні і мають поодинокий і груповий характер.  
        В 2018 році виявлено Червонокнижні рослини на площі 45,6  га, а саме: Поташнянське 
лісництво:  
- лілія лісова в кв.59, вид.35 -  2,9 га, 
- любка дволиста кв. 87, вид.28  -  0,5 га,  
- коручка  кв.98, вид.24 – 0,8 га. 
Пісківське лісництво: 
- гніздівка звичайна, кв.135, вид. 8 – 0,7 га, вид. 11 -  1,6 га,   
- гніздівка звичайна, коручка,  кв.133, вид. 9 – 0,7 га, кв.134, вид. 13 – 1,4 га , кв. 143, вид.1 
-  9,8 га, 
- коручка, кв.120, вид.4 – 8,3  га, кв.134, вид.1 – 1,5 га,  вид. 3 – 3,5 га, кв.135, вид.14 – 1,0 
га, вид. 19 – 2,0 га,  
- лілія лісова, кв. 135, вид. 2 – 1,5 га,  
- любка дволиста, коручка, кв. 104, вид.6 – 5,0 га, кв.110, вид.11 – 3,3 га, 
Мигальське лісництво: 
- гніздівка звичайна, кв. 121, вид. 20 – 1,1 га 
Популяції рослин одиничні. 
        Занесені до Червоної книги України види рослин виявлено в ділянках віднесених при 
бвзовому лісовпорядкуванні 2014 року до особливо захисних лісових ділянках (ОЗЛД), які 
вже відносяться до лісів особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і в переважній 
більшості своїй знаходяться в берегозахисних лісах. 



        Окрім того спостерігали рогача звичайного, кв.134, вид. 3 – 3,5 га ОЗЛД (Пісківське 
лісництво). та підорлика  кв.110, вид.18 – 2,4га  ОЗЛД (Мигальське лісництво). 
         Цибуля ведмежа на території підприємства зростає лише в Кодрянському лісництві 
(кв.129, вид.12, 23 і частково 21 та в кв. 131, вид.6, 7). В квітні місяці 2017 року було 
проведено координатну зйомку території зростання черемші, площа якої становить 27317 
м2. Покриття території коливається в межах від 50 до 80 відсотків. Площа зростання 
збільшується в північно-західному напрямку вздовж  річки. 
        Ділянки з наявністю рідкісних та зникаючих видів рослин відносяться до особливо 
цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і рубки головного користування в них не проводяться.  
В ділянках, де рідкісні та зникаючі види рослин зростають на незначній території, 
зберігаються ключові біотопи з охоронними зонами.  
        Підприємство залучає зацікавлені сторони до виявлення рідкісних і зникаючих видів 
рослин та тварин, і проектування заходів щодо їх збереження та покращення умов 
існування. 
        Згідно Наказу ДП «Тетерівський лісгосп» від 16.11.2016 року № 193 навколо місць 
гніздувань рідкісних та таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів птахів, 
занесених до Червоної книги України, виділені охоронні зони в радіусі 1 км навколо гнізд 
лелеки чорного і 0,3-0,5 км, навколо гнізд інших видів. Загальна площа оселищ і охоронних 
зон навколо них становить 1955,5 га. 
       Місця оселищ і охоронні зони навколо них нанесено на карту лісів ОЦЗЛ.  
       Ділянки лісового фонду з наявністю рідкісних та зникаючих видів флори і фауни,  в 
тому числі види занесені до Червоної книги України підприємством взято під охорону. 
       Місцезнаходження гніздувань в даному Звіті не приводяться в цілях безпеки 
збереження видів. 
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Заходи з пом’якшення негативного впливу на довкілля лісогосподарської діяльності 
        При проведенні лісогосподарських заходів, на кожній ділянці були враховані і 
застосовані заходи з пом’якшення негативного впливу на довкілля. 

 
Основні заходи з пом’якшення негативних впливів лісогосподарської діяльності 

Потенційні негативні впливи Заходи з пом’якшення впливу 
Лісозаготівлі 

Грунти: 
Ущільнення і пошкодження та винос 
поживних речовин з порушених 
грунтів. 
Різке збільшення температури 
поверхні після видалення лісового 
намету, висушування поверхні та 
знищення організмів в грунті.  
Погіршення структури грунту в 
результати його ущільнення, 
зниження аерації та водопроникності 
до коренів. 

Розроблення лісосік в мокрих, сирих та дуже вологих 
місцях проводиться в зимовий період. 
Мінімізується кількість волоків. 
Контролюється проведення рубок у відповідності з 
Картою технологічного процесу (площа з пошкодженою 
поверхнею грунту, включаючи волоки, навантажувальні 
майданчики, дороги тощо, не перевищує  15% площі 
ділянки). 
Не використовується заготівельна техніка вагою понад 10 
тон.  
Навантажувальні майданчики розміщуються в легко 
доступних місцях біля доріг. 
На лісосіках з низьким рівнем поживних речовин 
залишаються на перегнивання порубкові залишки. 
Після проливних та затяжних дощів, чи після весняного 
танення снігу при перезволоженні верхнього шару землі, 
на таких ділянках лісозаготівельні роботи 
призупиняються. 

Гідрологічні умови – вода: 
Збільшення поверхневого стоку в 
результаті погіршення інфільтрації в 
грунт та зниження водо утримуючої 
здатності грунтів на вирубках. 
Зміна русел водотоків, заболочення 
та збільшення температури води 
водойм, що змінює їх біологічні 
властивості. 

При проведенні лісовпорядкування, вздовж річок і 
навколо водойм були виділені особливо захисні лісові 
ділянки, виключені із розрахунку рубок головного 
користування. 
При відводі і таксації лісосік, вздовж боліт, водойм, 
струмків, по руслах тимчасових водотоків спеціалістами 
лісгоспу виділяються ключові біотопи і об’єкти, які не 
підлягають вирубуванню. 
Трелювання і вивезення деревини через водотоки і в 
буферних зонах водних об’єктів  не проводяться.. 

Рослинність: 
Знижується видовий склад 
біорізноманіття. 
Суцільні вирубки лісу призводять до 
появи на лісових ділянках бур’янів, 
які перешкоджають природному 
поновленню й створенню лісових 
культур. 

Максимально можливо застосовуються поступові і 
вибіркові системи рубок. 
При таксації лісосік виявляються рідкісні і зникаючі види 
рослин. В натурі на деревах позначається межа зростання 
виду з буферною зоною, тобто виділяються ключові 
біотопи, чи об’єкти, які не підлягають рубанню та  
заносяться в Карту технологічного процесу. 
Крім того на лісосіках залишається: життєздатний підріст, 
вікові дерева дуба і сосни, необхідна кількість насінних 
дерев, яблуня, груша, липа і інші згідно Переліку 
ключових біотопів і об’єктів. 
Переміщення лісозаготівельної техніки на лісосіках з 
наявністю підросту і інших дерев, які повинні бути 
збереженими, здійснюється лише за завчасно 
підготовленими маршрутами і по підготовлених волоках. 

Дикі тварини: 
Руйнування середовищ існування, 
місць розмноження та міграції 

Визначення середовищ існування, місць розмноження та 
міграції диких тварин, встановлення в них з 1 квітня по 15 
червня «сезону тиші» (площа 16 937,7га). 



Лісогосподарські заходи з 01.04. по 15.05. 2017р. на 
ділянках «Сезону тиші» не проводились. 
Виявлення оселищ рідкісних і зникаючих видів тварин, 
занесених до Червоної книги України, та встановлення 
охоронних зон навколо них, заборонивши проведення 
будь-яких рубок на площі 1955,5 га. 
Збереження дерев з дуплами, гніздами, навколо 
мурашників і нір. 
Виготовлення і розвішування штучних гніздівель. 
Проведення лісогосподарського заходу в безпечний 
сезон. 
Лісовідновлення 

Вільхові і березові зруби в сирих і 
мокрих лісорослинних умовах на 
торф’яних грунтах. 
Недостатнє природне поновлення 
головної породи, яке вчасно не 
дозволяє заліснити площу.  
Лісовідновлення на увігнутих і 
опуклих формах рельєфу шляхом 
створення лісових культур, де 
своєчасне природне поновлення 
неможливе 

Не застосовується вогневий метод очистки лісосік,  
порубкові рештки залишаються на перегнивання. 
 
Вживались заходи із сприяння природному поновленню 
(рихлення підстілки, підсів насіння бажаних порід). 
 
Висаджування сіянців головної породи в короткий термін  
після рубання. 
Підготовка грунту паралельно горизонталям. 
Безвідвальне рихлення грунту. 
Висаджування сіянців головної породи без підготовки 
грунту. 

Забруднення довкілля 
При всіх видах робіт, забруднення 
довкілля паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ), виробничими 
відходами та побутовим сміттям 

Систематичний контроль. 
ПММ зберігається у спеціально відведеному місці, з 
необхідним облаштуванням і з наявністю абсорбенту. 
Утилізація відходів проводиться допустимими засобами. 
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Моніторинг лісів 1 рівня. 
        Починаючи з 2004 року на території ДП «Тетерівський лісгосп» проводиться 
моніторинг лісів першого рівня. Згідно з наказом Державного агентства лісових ресурсів 
від 30.03.2011 року за № 60 спеціалісти лісогосподарських підприємств залучаються до 
проведення спостережень на ділянках моніторингу. 
        Моніторинг проводиться у відповідності з Методичними рекомендаціями з проведення 
польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 рівня, розроблених Українським науково-
дослідним інститутом лісового господарства та агролісомеліорації ім..Г.М.Висоцького 
(УкрНДІЛГА), які схвалені Вченою Радою (протокол №8 від 08.07.2011 р.).  Ці 
Рекомендації узгоджені з методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу 
забруднення повітря на ліси європейської Економічної Комісії організації Об’єднаних 
Націй. 
        Польові роботи проводяться у період з 15 липня по 15 вересня і матеріали обстеження 
надсилаються в ВО «Укрдержліспроект», який формує базу даних моніторингу лісів у 
проекті Field-Map і надсилає зібрану інформацію в лабораторію моніторингу і сертифікації 
лісів УкрНДІЛГА для систематизації, оцінки та аналізу. 
        В таблиці  приводиться перелік моніторингових  ділянок на території підприємства. 

Перелік моніторингових ділянок по ДП «Тетерівський лісгосп» 
Адміністративний 

район 
№ 

монітор. 
ділянки 

Назва  
лісництва 

№ кв. № вид. Площа 
вид., га 

Тип лісу 

Іванківський 540224 Кухарівське 36 6 11,8 А2С 
 540236 «-« 108 17 3,3 А2С 
 540205 Блідчанське 42 6 26,1 В2ДС 
 540223 «-« 33 1 14,0  В2ДС 
Бородянський 554512 Тетерівське 11 2 4,5 В2ДС 
 554513 «-« 53 1 18,0 С3ГДС 
 540235 «-« 62 11 12,0 В2ДС 
 540230 Поташнянське 49 13 10,5 С2ГДС 
 540234 «-« 102 20 3,7 В2ДС 
 540231 Мирчанське 10 14 7,4 В3ДС 
 540305 Мигальське 99 6 3,4 С2ГДС 
 540300 «-« 26 10 2,7 С2ГДС 
 540306 «-« 1 27 5,9 С2ГДС 
Макарівський 540304 Кодрянське 160 6 3,4 С2ГДС 
 540331 «-« 79 11 2,6 В2ДС 

        На території ДП «Тетерівський лісгосп»  знаходиться 15 моніторингових ділянок, 
статус яких – постійні, тобто це такі ділянки, на яких вже проводились спостереження і 
будуть проводитись у наступному році. 
        По результатах моніторингу, дефоліація крони (величина, що характеризує загальну 
нестачу листової маси дерева) на моніторингових ділянках слабка (до 25%). Дехромація 
крон (величина, що вказує на відносну кількість листя/хвої, колір яких відхиляється від 
нормального забарвлення), в основному, знаходиться в межах до 10%. Зустрічаються  на 
одиничних деревах до 50%, що свідчить про захворювання, пошкодження комахами, 
посухою, старінням листя/хвої тощо. 
        За 12 років спостережень найбільша кількість заміни облікових дерев відбулася на 
пробі № 540234 (Поташнянське лісництво) в кількості 19 дерев, в результаті їх всихання від 
пониження грунтових вод і пошкодження вторинними шкідниками, та на пробі № 540306 
(Мигальське лісництво) в кількості 12 дерев, в результаті захворювання кореневою губкою. 
        В цілому, оцінка ступеня дефоліації і дехромації крон, слабка. Зміни параметрів інших 
показників, порівняно з попереднім роком, відбулися в природних межах. 
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Перелік 

ключових біотопів та об’єктів в лісах  ДП  «Тетерівський лісгосп» 
Перелік ключових біотопів та об’єктів, їх опис і заходи по  збереженню.  

Шифр 

біотопа 

Назва біотипів Опис Заходи по їх збереженню 

Ключові біотопи 

1 Болота і окраїни боліт  

  

Ділянки  боліт, галявини та 

чагарники в сирих і мокрих 

умовах, як з наявністю 

дерев до повноти 0,3, так і 

без них. Окраїни боліт 

шириною 10-25м, з 

природним контуром 

ландшафту 

Рубка не проводиться в 

зоні 10-25 м навколо 

болота. Ділянки лісосіки з 

даними умовами, рубці не 

підлягають і при їх площі 

більше 0,1га 

виключаються із 

експлуатаційного фонду. 

 

Рубка не проводиться в 

зоні 10-25 м навколо та 

вздовж них. 

Шляхи проходження 

техніки не повинні 

пересікати біотопи. 

 

2 Ділянки лісу вздовж 

струмків, тимчасових 

водотоків та навколо 

тимчасових водних 

об’єктів, які не 

віднесені лісовпоряд-

куванням до ОЗЛД 

Русла тимчасових 

водотоків і тимчасових 

водоймищ.  

Ділянки лісу вздовж 

тимчасових водотоків, 

водоймищ, навколо 

джерел. 

3 

 

Ділянки, які 

відрізняються по 

умовах зволоження. 

 

Заболочені ділянки лісу в 

безстічних пониженнях, де 

відсутній стік води. 

Місця виходу підземних 

вод на поверхню. 

Ділянки з проточною 

вологістю. 

Затоплювані ділянки в 

долинах річок, струмків, 

тимчасових водотоків. 

Рубка не проводиться в 

межах біотопів. Межі 

визначаються згідно 

природного контуру. 

 

4 Ділянки на різних 

елементах рельєфу 

Ліси на підвищеннях, 

горбах,  ярах та долинах. 

Лісові ділянки  на 

проваллях та в 25-ти  

метровій смузі навколо 

них. Ділянки на крутих 

схилах (20гр. і більше). 

Не допускати 

стоянки та проходження 

техніки  

Забезпечити зберігання 

рослинності. 

5 Ділянки, які 

відрізняються по 

складу рослинності, 

віку , грунтовому 

покриву та з видами, 

занесених до Червоної 

книги України 

Куртини молодняку або 

середньовікового лісу 

природного походження 

площею до 0,3га  серед 

стиглих насаджень. 

Куртини і групи 

життєздатного підросту. 

Фрагменти старої осики. 

Лісові ділянки з наявністю 

рідкісних чагарників та 

трав’янистої рослинності, а 

Рубка не проводиться в 

межах біотопу. 

Його межі визначаються у 

відповідності з 

природним контуром 

ландшафту.  

Навколо місця 

знаходження видів, 

занесених до Червоної 

книги України, 

виділяється  буферна  



також видів, занесених до 

Червоної книги України. 

зона шириною не менше 

25м., де рубка також не 

проводиться. 

 

Ключові об’єкти (елементи) 

6 Дерева і групи дерев 

важливі для фауни 

Дерева навколо нір, 

мурашників. 

Дерева з дуплами, 

 гніздами та буферні 

дерева навколо них. 

Не допускати 

пошкодження відмічених 

дерев, гнізд, нір та 

мурашників. 

Дерева з великими 

гніздами (діаметром 0,4м і 

більше) мають бути 

обстежені спеціалістами.* 

(див. примітку) 

7 Вікові дерева дуба 

звичайного і сосни 

звичайної 

Дерева дуба 

звичайного діаметром 

більше 80 см, сосни 

звичайної діаметром  

більше 60см. 

Зберегти при проведенні 

рубок та інших 

господарських заходів 

8 Дерева, які рідко 

зустрічаються в 

насадженні, або мають 

кормову цінність для 

фауни. 

Груша лісова, яблуня 

лісова, липа 

дрібнолиста, в’яз, 

черемуха звичайна, 

горобина, верба, глід. 

Зберегти при проведенні 

рубок та інших 

господарських заходів 

9 Інші дерева і чагарники Насінники. 

Дерева з дуже великою 

кроною, або 

оригінальної форми не 

типової для даної 

породи. 

Дерева, які є дуже 

старими.  

Перестійні дерева 

осики. 

Дерева і чагарники по 

межі з безлісними 

просторами. 

Життєздатний підріст і 

молодняк до 20см на 

1,3м 

Зберегти при проведенні 

рубок та інших 

господарських заходів 

10 Стремпи Пні природного 

походження 

Залишаються  на місці. 

11 «Вальож» Лежачі на землі дерева, 

різного степеня 

розкладу деревини 

Залишаються на місці, за 

винятком випадків, коли 

вони заважають 

трелюванню, тоді їх  

допускається перемістити  

Повністю зберігаються ділянки лісу площею до 3 га серед боліт 

Примітка: Біотоп 6. У випадку коли гніздо (діаметром 0,4м і більше) по визначенню 

спеціаліста  заселено, тоді  в радіусі 500 м навколо гнізда  деревостан зберігається і 

керівництвом лісгоспу приймається рішення щодо господарської діяльності в даній 

охоронній зоні. 
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