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Зміст 
 

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) 

5 

1.2. Цілі планованої діяльності 8 
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) 

 

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) 

32 

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 

49 

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) 

87 

3. Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та 
опис його ймовірної зміни без провадження планованої 
діяльності в межах того, наскільки природні зміни від базового 
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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). 

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 

104 

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 

149 



4 
 
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 
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) 

172 

7. Опис передбачених заходів, спрямованих на 
запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення 
значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за 
можливості) компенсаційних заходів 

175 

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. 

184 

9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, 
відсутності достатніх технічних засобів або знань), виявлених у 
процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

187 

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) 

188 

11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо 
впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності, 
а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу 

209 

12. Резюме нетехнічного характеру інформації, зазначеної 
у підпунктах 1-11 цього пункту, розраховане на широку 
аудиторію 

215 

13. Список посилань із зазначенням джерел, що 
використовуються для описів та оцінок, що містяться у звіті з 
оцінки впливу на довкілля 

220 
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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 “Коростенське лісомисливське господарство” 

Житомирського обласного управління розташоване на території 
Коростенського та Володар-Волинського (Хорошівського) адміністративних 
районів. Загальна площа лісового фонду становить 29846 га, з них вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок 25406 га. Коростенський лісгосп був 
організований в 1940 році за рахунок лісів державного лісового фонду та лісів 
місцевого значення. До 1940 року лісові масиви Шершнівського і 
Турчинецького лісництв входили до складу Малинського лісгоспу, а лісові 
масиви Ушомирського і Омелянівського лісництв – до складу Лугинського 
лісгоспу. Бехівське лісництво відносилось до Коростенського райлісгоспу. 

У зв’язку з утворенням Житомирського обласного управління лісового 
господарства та з метою приведення у відповідність Статуту і найменування 
підприємства до Господарського кодексу України і наказу Державного 
комітету з питань регуляторної політики та підприємства України від 
26.06.2004 р. № 792/9391 „Про затвердження вимог, щодо написання 
найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу згідно наказу 
Держкомлісгоспу України від 23.02.2005 р. № 188 Коростенський держлісгосп 
був перейменований у Державне підприємство "Коростенське лісомисливське 
господарство” скорочена назва ДП "Коростенське ЛМГ”. 

Загальна площа 29846 га з них вкрита лісом 25406 га, із них штучного 
походження 10039 га. Запас на 1 га вкритої лісом площі 240 м3. Загальний 
запас деревини складає 6087 тис.м3. 

Розрахункова лісосіка по головному користуванню на 2010-2018 роки 
становила 63830 м3, з них: 

по хвойному господарству 37220 м3; 
по твердолистяному господарству 12900 м3; 
з них по дубовій госпсекції 12900 м3. 
Рубки формування  та оздоровлення лісів проводяться на площі біля 

720 га з масою 11.7 тис. м3. Вирощування посадкового матеріалу понад  
1,2 млн. сіянців. Лісовідновлення щорічно проводяться на площі 150 га. 
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Для виконання природоохоронних та естетичних функцій лісу в межах 
території ДП “Коростенське ЛМГ” розташовані об?єкти природно – 
заповідного фонду. 

До складу ДП “Коростенське ЛМГ” входить 5 лісництв, 
автотранспортний цех, лісопромисловий комплекс та нижній склад на ст. 
Нова-Борова. 

Шершнівське лісництво - площа лісництва 6221 га, знаходиться в 
Південно-Східній частині Коростенського району. 

Загальна площа – 6221 га, покриті лісом – 5205,5 га, з них: 
- захисні ліси – 255,8 га; 
- рекреаційно-оздоровчі ліси – 2687,6 га; 
- експлуатаційні ліси – 2262,1 га. 
Ушомирське лісництво - площа лісництва 7069,4 га, знаходиться в 

Центральній частині Коростенського району. 
Лісові землі - 6664,7 га: 
- вкриті лісовою рослинністю – 6180,2 га: - в т.ч. лісові культури – 

1894,8 га; 
- не вкриті лісом землі 484,5 га: - в т.ч. незімкнуті лісові культури – 

316,8 га;  
- лісові розсадники, плантації – 3,3 га; зруби - 45,1 га;  
- галявини і пустирі – 18,6 га;  
- лісові шляхи, просіки, пожрозриви – 96,0 га;  
- згарища, загиблі насадження – 4,7 га. 
Нелісові землі – 404,7 га: 
- в т.ч. сільгоспугіддя - 47,6 га; 
- води – 6,3 га; 
- болота – 290,8 га; 
- садиби, споруди – 13,0 га; 
- траси – 46,6 га; 
- інші нелісові землі – 0,4 га. 

Омелянівське лісництво - площа лісництва 5363,6 га, знаходиться в 
Західній частині Коростенського району 

Турчинецьке лісництво - площа лісництва 3590 га, знаходиться в 
Центральній частині Коростенського району 

Загальна площа лісництва - 3590,0 га, в т.числі покрита лісом - 2773,0 га. 
Бехівське лісництво - площа лісництва 7602 га, знаходиться в Північній 

частині Коростенського району 
Площа земель лісового фонду лісництва - 7602 га. 
Згідно середніх таксаційних  показників  середній  вік  насаджень 

50  років, середній  клас бонітету  - 1,6, середня  повнота 
0,69,  середній  запас  на 1 га вкритих  лісовою  рослинністю  лісових  ділянок 
194 м2; середня  зміна  запасу  на 1 га - 3, 7 м3;  запас на 1 га  стиглих  насаджень 
291 м3. 

Плани лісонасаджень в розрізі лісництв наведено у Додатку № 1. 
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Статтею 13 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» визначено, що планування територій на регіональному рівні 
здійснюється шляхом розроблення схем планування областей та районів. 

Схеми планування області та районів де ДП “Коростенське ЛМГ” буде 
здійснювати плановану діяльність наведені у Додатку № 2. 
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1.2. Цілі планованої діяльності. 
 
Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових 

ресурсів шляхом проведення суцільних 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. 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного користування та 
суцільних санітарних рубок в розрізі (чисельник – площа, га; знаменник – 
запас ліквідної деревини, тис. м3): 

 
 

Вид рубок 
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о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Рубки 
головного 

користування 
- - - - 1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 - 0,8 

0,13 
2,7 
0,77 

Суцільні 
санітарні 

рубки 
- - - - 6,7 

1,08 
1,3 
0,25 - 8,0 

1,33 
2,1 
0,22 - - 2,1 

0,22 

 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 

Вид рубок 
 

Експлуатаційні ліси Разом 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Рубки 
головного 

користування 

97,0 
32,21 

60,7 
14,20 

45,5 
10,12 

203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 

Суцільні 
санітарні 

рубки 

17,9 
2,34 - 3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 
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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 "Коростенське ЛМГ" в ході провадження планованої діяльності 
передбачається застосування суцільної систем рубок. 

 
Запроектовані щорічні обсяги суцільних рубок головного користування 
(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 
 

Вид рубок 
 

Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-

культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси 

Захисні ліси 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Рубки 
головного 

користування 
- - - - 1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 - 0,8 

0,13 
2,7 
0,77 
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Вид рубок 
 

Експлуатаційні ліси Разом 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Рубки 
головного 

користування 

97,0 
32,21 

60,7 
14,20 

45,5 
10,12 

203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 

 
Щорічний обсяг рубок головного користування: 

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-
таційний 
фонд (чи-
сельник – 
площа,га; 

знамен-ник 
– 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 
пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

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

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ- всього 23,4 

8,01 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 17.8 
5,89 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

-ялинова похідна 5,6 
2,12 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ - всього 

139,5 
34,78 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

136,0 
33,88 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

-грабова 3,5 
0,90 - - - - - - -  

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

309,6 
76,93 19,4 4,83 4,27 1,77 19,4 4,83 4,27 1,77 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

7,8 
1,64 

 
- - - - - - - - 

-березова 205,9 
50,37 14,3 3,50 3,10 1,24 14,3 3,50 3,10 1,24 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

4,4 
1,11 - - - - - - - - 

-осикова 13,5 
3,61 0,8 0,21 0,20 0,08 0,8 0,21 0,20 0,08 

-вільхова 74,7 
19,41 4,3 1,12 0,97 0,45 4,3 1,12 0,97 0,45 

-тополева 3,3 
0,79 - - - - - - - - 
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Разом за спосо – 
бом  рубки 

472,5 
119,72 34,6 8,77 7,79 3,54 34,6 8,77 7,79 3,54 

Захисні  ліси 
Господарська частина – захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ –всього 23,8 

9,01 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова 22,9 

8,57 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

-ялинова похідна 0,9 
0,44 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ – всього 

1,8 
0,38 - - - - - - - - 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

0,6 
0,13 - - - - - - - - 

-дубова 
низькостовбурна 

1,2 
0,25 - - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

23,1 
4,75 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 1,2 

2,00 - - - - - - - - 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

1,8 
0,52 - - - - - - - - 

-осикова 2,3 
0,57 - - - - - - - - 

- вільхова 17,0 
3,24 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

48,7 
14,14 2,7 0,86 0,77 0,52 2,7 0,86 0,77 0,52 

 Експлуатаційні ліси 
Господарська частина - – експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ-всього 1243,4 

458,81 97,0 35,83 32,21 23,07 97,0 35,83 32,21 23,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1141,4 
425,98 91,1 34,00 30,57 22,01 91,1 34,00 30,57 22,01 

-соснова в осер.  
кор.губки 

1,2 
0,58 - - - - - - - - 

-ялинова похідна 56,5 
19,56 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

Твердолистяне – 
всього 

995,0 
267,93 60,7 16,35 14,20 6,97 60,7 16,35 14,20 6,97 

в тому числі за госпсекціями: 
-дубова 
високостовбурна 

946,5 
256,26 57,2 15,49 13,42 6,71 57,2 15,49 13,42 6,71 

-дубова 
низькостовбурна 

23,7 
5,00 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 19,2 
5,89 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

495,0 
125,34 45,5 11,37 10,12 4,01 45,5 11,37 10,12 4,01 
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в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 161,5 

39,74 20,2 4,97 4,41 1,85 20,2 4,97 4,41 1,85 

-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

43,4 
7,51 3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

11,7 
7,27 1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 171,5 
48,01 11,9 3,33 3,03 1,09 11,9 3,33 3,03 1,09 

-вільхова 104,6 
27,07 8,5 2,20 1,91 0,76 8,5 2,20 1,91 0,76 

-тополева 2,3 
0,74 - - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

2733,4 
852,08 203,2 63,55 56,53 34,05 203,2 63,55 56,53 34,05 

Усього  по  підприємству: 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            - 
всього 

1290,6 
475,83 100,7 37,14 33,39 23,90 100,7 37,14 33,39 23,90 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1227,6 
453,71 94,8 35,31 31,75 22,84 94,8 35,31 31,75 22,84 

-ялинова похідна 63,0 
22,12 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ -всього 

1136,3 
303,09 74,1 19,69 17,18 8,36 74,1 19,69 17,18 8,36 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова висо-
костовбурна 

1083.1 
286.27 70.6 18.83 16.40 8.10 70.6 18.83 16.40 8.10 

-дубова низько-
стовбурна 

24.9 
5.25 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 22,7 
6,79 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - -  

МЯКОЛИС-ТЯНЕ 
- всього 

827,7 
207,02 65,7 16,35 14,52 5,85 65,7 16,35 14,52 5,85 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц. 

 
51,2 
9,15 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-березова 369,4 
90,53 34,5 8,47 7,51 3,09 34,5 8,47 7,51 3,09 

-осикова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц.  

 
17,9 
8,90 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 187,3 
47,19 12,7 3,54 3,23 1,17 12,7 3,54 3,23 1,17 

-вільхова 196,3 
49,72 13,6 3,47 3,01 1,28 13,6 3,47 3,01 1,28 

-тополева 5,6 
1,53 - - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

3254,6 
985,94 240,5 73,18 65,09 38,11 240,5 73,18 65,09 38,11 
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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 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: 
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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). 
Окрім того, в ході провадження планованої діяльності  

ДП "Коростенське ЛМГ" передбачається застосування суцільних санітарних 
рубок. 
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Запроектовані щорічні обсяги суцільних санітарних рубок: 

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

Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-

культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси 

Захисні ліси 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Суцільні 
санітарні 

рубки 
- - - - 6,7 

1,08 
1,3 
0,25 - 8,0 

1,33 
2,1 
0,22 - - 2,1 

0,22 
 

Вид рубок 
 

Експлуатаційні ліси Разом 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Суцільні 
санітарні 

рубки 

17,9 
2,34 - 3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 

 

               
Групи порід 

Фонд рубок 
Тер-
мін 

вико-
нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

площа,  
га 

запас, що вирубується, 
тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-вої 
дере-
вини 

росту-
чої дере-

вини 

сухо-
стою 

2.Суцільні санітарні рубки 
Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 24,2 0,32 0,32 5,10  8,00 1,80 1,33 0,97 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні 20,1 0,14 0,14 4,20 3 6,7 1,44 1,08 0,86 
Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90 3 1,3 0,36 0,25 0,11 

Захисні ліси 
Разом 2,1   0,32  2,1 0,32 0,22 0,19 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  2,1   0,32 1 2,1 0,32 0,22 0,19 

Експлуатаційні ліси 
Разом 57,0 0,59 0,59 9,78  21,2 3,66 2,49 1,05 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  53,7 0,59 0,59 9,47 3 17,9 3,35 2,34 0,96 
М’яколистяні 3,3 - - 0,31 1 3,3 0,31 0,15 0,09 
Усього по ЛМГ: 83,3 0,91 0,91 15,20  31,3 5,78 4.04 2,21 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  75,9 0,73 0,73 13,99  26,7 5,11 3.64 2,01 
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Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90  1,3 0,36 0,25 0,11 
М’яколистяяні 3,3 - - 0,31  3,3 0,31 0,15 0,09 
 

Cуцільні санітарні рубки передбачаються для поліпшення санітарного 
стану лісів ДП "Коростенське ЛМГ". 

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, 
територіальним органом Держлісагентства, постійним лісокористувачем –  
ДП "Коростенське ЛМГ" 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 „Коростенське ЛМГ” Житомирського обласного управління 
лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів 
України (Пояснювальна записка) наведений у Додатку № 3. 

Остаточні 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 „Коростенське ЛМГ” 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 «Коростенське 
лісомисливське господарство» застосовуватиме технології, які дають змогу 
максимально зберігати дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, 
підлісок, трав’яний покрив та ґрунти. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#n230
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12#n230
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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. 

Для визначення характеристики насаджень ДП „Коростенське ЛМГ”  
рівномірно закладатимуться кругові пробні площі постійного або змінного 
радіуса (реласкопічні), кількість яких буде визначена відповідно до 
нормативних документів з таксації лісу.  

Пробні площі на місцевості будуть закріплюватись пікетними кілками із 
зазначенням порядкового номера, а також схематично будуть нанесені на план 
лісової ділянки. 

Результати обстежень на пробних площах будуть оформлені у 
відповідній картці пробних площ обстеження санітарного стану насаджень. 

Доцільність призначення суцільних санітарних рубок визначатимуться 
комісією, утвореною за рішенням ДП „Коростенське ЛМГ”. 

Про утворення такої комісії буде повідомлено територіальні органи 
Держекоінспекції. 

До складу комісії буде включено представника територіального органу 
Держлісагентства, органу місцевого самоврядування, на території якого 
зростають насадження, що потребують суцільної санітарної рубки, 
державного спеціалізованого лісозахисного підприємства, а також 
представника ДП „Коростенське ЛМГ”. 

За результатами обстеження будуть складені акти обстеження 
насаджень, що потребують суцільної санітарної рубки, в якому 
зазначатиметься: 

- категорія лісів; 
- таксаційна характеристика насаджень за матеріалами 

лісовпорядкування; 
- причини їх пошкодження, всихання; 
- обґрунтування необхідності проведення суцільної санітарної рубки та 

строків її проведення;  
- пропозиції щодо способів і строків лісовідновлення; 
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- заходи щодо оздоровлення, запобігання зараженню або пошкодженню 
суміжних насаджень. 

Пропозиції щодо проведення суцільної санітарної рубки будуть 
оприлюднені ДП „Коростенське ЛМГ” на офіційному веб-порталі 
господарства:  http://korostenlis.com.ua. 

Під час проведення суцільних санітарних рубок першочерговому 
вирубуванню підлягають дерева IV-VI категорій стану: 

Категорія 
стану дерев 

Ознаки стану дерев 

хвойних листяних 

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 
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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 
(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 „Коростенське ЛМГ” 
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:  
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- 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:  
- 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 „Коростенське 
ЛМГ” передбачається удосконалення транспортної мережі в лісових масивах 
господарства, включаючи оптимізацію шляхів первинного транспортування 
деревини. 

В ході провадження планованої діяльності передбачається 
використовуються існуючих лісогосподарських грунтових  доріг і доріг 
загального користування з твердим покриттям. 

Одними із основних показників, що характеризують технологічний 
процес в ДП „Коростенське ЛМГ”, 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.  
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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 
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 „Коростенське ЛМГ”, 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 „Коростенське ЛМГ” 
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 
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порядку до 10 м, то при застосуванні цих машин віддаль між волоками 
встановлюється не більше 20 м. 

Для збереження життєздатного підросту ДП „Коростенське ЛМГ” 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 
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 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 „Коростенське ЛМГ” 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 
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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. 

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 „Коростенське ЛМГ” 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 „Коростенське ЛМГ” у відповідності із прийнятою технологічною схемою 
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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.  

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 „Коростенське ЛМГ” 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 



26 
 
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 „Коростенське ЛМГ” біля лісових автодоріг і квартальних просік на 
прогалинах, галявинах та інших не вкритих лісом землях. За їх 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 „Коростенське ЛМГ” 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. 
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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 
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 „Коростенське ЛМГ” 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 „Коростенське ЛМГ” 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. 
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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 
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 



29 
 
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. 

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. 

Інформація про наявність правовстановлюючих документів на земельні 
лісові ділянки ДП «Коростенське ЛМГ» наведена в Додатку № 5. 

 
Розподіл площі лісництв ДП «Коростенське лісомисливське 

господарство» по адміністративних районах  в межах сільських, селищних 
рад та обєднаних територіальних громад 

 
Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Коростенський район: 
Берестовецька сільська 
рада 

Бехівське 57, 59, 60, 62-64, 66, 67  403,3 

Бехівська сільська рада  137 0,6 
Васьковицька сільська 
рада 

-//- 118-120, 125, 126, 132 544,6 

Дідковицька сільська 
рада 

-//- 75-81 355,1 

Кожухівська сільська 
рада 

-//- 19-23, 28-50 1243,3 

Коростенська міська 
рада  138 0,4 

Мединівська сільська 
рада 

-//- 99-113 662,3 

Межиріцька сільська 
рада 

-//- 51-55 249,9 

Михайлівська сільська 
рада 

-//- 1-18, 24-27, 114-117, 121-
124, 127-131, 133-136 

2828,5 

Сарновицька сільська 
рада 

-//- 82-98 744,9 

Сингаївська сільська 
рада 

-//- 56,58,61,65 208,5 

Ходаківська сільська 
рада 

-//- 68-74 361,1 
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Разом по лісництву: -//-  7602,5 
Білківська сільська рада Омелянівське 9-11, 26-28 501,0 
Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 20-25 158,0 

Новинська сільська рада -//- 59, 60, 63 247,1 
Сушківська сільська 
рада 

-//- 12-16, 29-33, 37-41, 55-57 1564,1 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-8,17-19,34-36, 42-54, 58, 
61,62,64- 66 

2893,3 
 

Разом по лісництву:   5363,5 
Ковалівська сільська 
рада 

Турчинецьке 1-6 343,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 10 12,5 

 Разом по лісництву:   355,5 
 Ушомирське   
Веселівська сільська 
рада 

-//- 59-69 917,5 

Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 51-55 426,7 

Лісівщинська сільська 
рада 

-//- 44, 56, 57, 70 356,8 

Ставищенська сільська 
рада 

-//- 38-43, 45-50 1334,2 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-37,58 4028,2 

Разом по лісництву:   7063,4 
Веселівська рада Шершнівське 24,25,29,30,33,34,37 486,0 
Хотинівська сільська 
рада  

-//- 1-13 660,1 

Холосненська сільська 
рада 

-//- 14-23 305,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 26-28, 31, 32, 35, 36, 38-81 4463,2 

Разом по лісництву: -//-  5914,3 
Разом по району:   26299,2 

Хорошівський: 
Новоборівська 
селищна ОТГ 

Турчинецьке 7-9,19, 24-44 2185,0 

Іршанська селищна 
ОТГ 

-//- 11-18,20-23 902,0 

Разом по лісництву: -//-  3087,0 
Разом по району:   3087,0 
Усього по лісомисливському господарству: 29386,2 
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Поділ лісів на категорії за даними базового лісовпорядкування, 
приведений в таблиці: 

Категорії лісів  
Площа за даними 

лісовпорядкування 
га % 

Ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного 
призначення 3269,1 11,1 

в тому числі:   
Заказники 3170,7 10,8 
Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 98,4 0,3 
Рекреаційно-оздоровчі ліси 8539,0 29,1 
в тому числі:   
Лісопаркова частина лісів зелених зон 770,1 2,6 
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 7471,9 25,5 
Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 297,0 1,0 
Захисні ліси  1000,5 3,4 
в тому числі:    
Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. 1000,5 3,4 
Експлуатаційні ліси 16577,6 56,4 
Всього по  ЛМГ: 29386,2 100 

 
Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність до 

„Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок” по ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ  ГОСПОДАРСТВО» 
Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства 
наведено 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. 
 

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 шляхом розроблення схем планування областей та районів. 

Схеми планування області та районів де ДП “Коростенське ЛМГ” буде 
здійснювати плановану діяльність наведені у Додатку № 2. 
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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. 

Характеристика рівня інтенсивності ведення лісового господарства і 
виробнича потужність висвітлюється в таблиці: 

Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності 
ведення  лісового господарства 

 

Найменування показників Одиниця 
вимірювання 

За проектом 
минулого 

лісовпорядку-
вання  

За проектом 
нинішнього 

л/в 

1. Річний обсяг лісокористування 
(ліквід) – усього тис. м3 70,81 93,27 

в т.ч. від рубок головного 
користування тис. м3 63,83 65,09 

2. Середній обсяг лісокористування з  
1 га вкритих лісовою рослинністю 
лісових ділянок 

м3 2,8 3,7 

3. Річний обсяг робіт з відтворення 
лісів:    

–створення лісових культур га 218,2 332,3 
–сприяння природному поновленню га 0,5 - 
 

Показники річного обсягу користування, середнього обсягу 
лісокористування на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, 
річного обсягу з лісовідновлення вказують на середню інтенсивність ведення 
лісового господарства. Ступінь використання середньої зміни запасу 
стовбурної деревини на 1 га становить 97,8%. 

Технічне і транспортне забезпечення не достатнє для виконання 
виробничих планів. Ступінь забезпечення транспортними засобами становить 
90%. Виробничим фондом підприємство забезпечено на 100%, житловим на 
100%. Кадрами постійних робітників підприємство забезпечено на 100%. Для 
виконання ряду лісогосподарських робіт ЛМГ використовує сезонних та 
тимчасових робітників (бригади приватних підприємців в кількості десяти 
чоловік). 

Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 3254,6 га 
із стовбурним запасом  985,94 тис.м3. 
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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 

446,8 58,9 16,65 2913,2 156,3 43,35  
в т.ч. а) включено в розрахунок 

- - - - - -  
         б) виключено із розрахунку 

446,8 58,9 16,65 2913,2 156,3 43,35  
З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25  
2.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4 - -  
3.Ліcові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 

- - - 16,7 10,0 3,10  
Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Усього 
7530,8 742,7 189,72 7212,3 652,2 172,01  

в т.ч. а) включено в розрахунок 
5755,0 572,8 148,17 5650,0 472,5 119,72  

         б) виключено із розрахунку 
1775,8 169,9 41,55 1562,3 179,7 52,29  

З них за видами:  1. Лісопаркова частина лісів зелених зон 
639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10  

2.Берегозахисні лісові ділянки 
240,5 50,0 12,78 230,7 69,1 21,52  

3.Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 
66,6 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26  

4.Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 
264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82  

5.Ліcові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення 
318,0 36,0 8,84 50,1 49,4 15,86  

6. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій 
16,9 - - 20,4 7,7 2,61  

7. Лісові ділянки на рекультивованих землях 
229,8 - - 289,6 1,0 0,12  

 Захисні ліси 
Усього  

1082,4 47,2 10,93 860,4 93,1 26,88  
в т.ч. а) включено в розрахунок 

606,7 25,4 6,19 469,4 48,7 14,14  
         б) виключено із розрахунку 

475,7 21,8 4,74 391,0 44,4 12,74  
З них за видами:                        1. Берегозахисні лісові ділянки         

418,6 21,8 4,74 365,6 44,4 12,74  
2. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

22,1 - - 25,4 - -  
3. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

34,3 - - - - -  
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4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 
0,7 - - - - -  

Разом лісів з особливим режимом лісокористування 
Усього  

9060,0 848,8 217,3 10985,9 901,6 242,24  
в т.ч. а) включено в розрахунок 

6361,7 598,2 154,36 6119,4 521,2 133,86  
         б) виключено із розрахунку 

2698,3 250,6 62,94 4866,5 380,4 108,38  
З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25  
2.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4 - -  
3.Лісопаркова частина лісів зелених зон 

639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10  
4. Берегозахисні лісові ділянки 

659,1 71,8 17,52 596,3 113,5 34,26  
5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82  
6. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення  

318,7 36,0 8,84 66,8 59,4 18,96  
7. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

16,9 - - 20,4 7,7 2,61  
8. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

100,9 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26  
9. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

251,9 - - 315,0 1,0 0,12  
Експлуатаційні ліси 

Усього  
16346,2 2625,2 838,12 13999,1 3456,2 1086,36  

в т.ч. а) включено в розрахунок 
14793,9 1967,4 635,7 12570,9 2733,4 852,08  

         б) виключено із розрахунку 
1552,3 657,8 202,42 1428,2 722,8 234,28  

З них за видами:  1. Берегозахисні лісові ділянки         
299,2 115,5 31,69 284,3 148,5 44,28  

2. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 
40,8 8,7 2,67 37,9 30,4 12,16  

3.Лісові ділянки на рекультивованих землях 
115,8 - - 113,6 - -  

4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 
878,5 496,4 156,79 767,6 448,7 146,68  

5.Лісові ділянки навколо камянистих розсипів 
- - - 0,5 - -  

6. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій 
- - - 3,5 3,5 0,92  

7. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 кі/кв.км 
219,0 37,2 11,27 220,8 91,2 30,12  

Разом по ЛМГ: 
Усього  

25406,2 3474,0 1055,42 24985,0 4357,8 1328,6  
в т.ч. а) включено в розрахунок    

21155,6 2565,6 790,06 18690,3 3254,6 985,94  
         б) виключено із розрахунку 

4250,6 908,4 265,36 6294,7 1103,2 342,66  
З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25 «Порядок поділу лісів 
на категорії та 
виділення особливо 
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захисних діля-нок», 
додаток 5,п.16 

2. Берегозахисні лісові ділянки 
958,3 187,3 49,21 880,6 262,0 78,54 -*- 

додаток 5,п.3 
3.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4   «Порядок 
спеціального 
використання лісових  
ресурсів» пункт 4 

4.Лісопаркова частина лісів зелених зон 
639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10 -*- 

5. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення  
1197,2 532,4 165,63 834,4 508,1 165,64 «Порядок поділу лісів 

на категорії та 
виділення особливо 
захисних діля-нок», 
додаток 5,п.6 

6. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 
16,9 - - 23,9 11,2 3,53 -*- 

додаток 5, п.6додаток 
5, п.12 

7. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 
40,8 8,7 2,67 37,9 30,4 12,16 -*- 

додаток 2, п.1,2 
8. Лісові ділянки навколо камянистих розсипів 

   0,5 - - -*- 
додаток 3, п.10 

9. Лісові ділянки на рекультивованих землях 
366,7 - - 428,6 1,0 0,12 -*- 

додаток 3, п.3 
10. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

100,9 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26 -*- 
додаток 5, п.13 

 11. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 кі/кв.км 
219,0 37,2 11,27 220,8 91,2 30,12 -*- 

додаток 5, п.15 
12. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82 Порядок спеціального 
використання лісових  

ресурсів» пункт 4 
 

Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок 
 

Господарство, 
господарська секція 

Експлуа-
таційний 
фонд (чи-
сельник – 
площа,га; 
знаменни
к – запас, 

тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 
лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 
пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

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

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ- всього 23,4 

8,01 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 17.8 
5,89 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 
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-ялинова похідна 5,6 
2,12 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ - всього 

139,5 
34,78 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

136,0 
33,88 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

-грабова 3,5 
0,90 - - - - - - -  

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

309,6 
76,93 19,4 4,83 4,27 1,77 19,4 4,83 4,27 1,77 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

7,8 
1,64 

 
- - - - - - - - 

-березова 205,9 
50,37 14,3 3,50 3,10 1,24 14,3 3,50 3,10 1,24 

-осикова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

4,4 
1,11 - - - - - - - - 

-осикова 13,5 
3,61 0,8 0,21 0,20 0,08 0,8 0,21 0,20 0,08 

-вільхова 74,7 
19,41 4,3 1,12 0,97 0,45 4,3 1,12 0,97 0,45 

-тополева 3,3 
0,79 - - - - - - - - 

Разом за спосо – бом  
рубки 

472,5 
119,72 34,6 8,77 7,79 3,54 34,6 8,77 7,79 3,54 

Захисні  ліси 
Господарська частина – захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ –всього 23,8 

9,01 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова 22,9 

8,57 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

-ялинова похідна 0,9 
0,44 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ – всього 

1,8 
0,38 - - - - - - - - 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

0,6 
0,13 - - - - - - - - 

-дубова 
низькостовбурна 

1,2 
0,25 - - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

23,1 
4,75 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 1,2 

2,00 - - - - - - - - 

-осикова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

1,8 
0,52 - - - - - - - - 

-осикова 2,3 
0,57 - - - - - - - - 

- вільхова 17,0 
3,24 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

Разом за спосо – бом  
рубки 

48,7 
14,14 2,7 0,86 0,77 0,52 2,7 0,86 0,77 0,52 

 Експлуатаційні ліси 
Господарська частина - – експлуатаційні ліси на рівнині 
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Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ-всього 1243,4 

458,81 97,0 35,83 32,21 23,07 97,0 35,83 32,21 23,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

                                                
-соснова 

1141,4 
425,98 91,1 34,00 30,57 22,01 91,1 34,00 30,57 22,01 

-соснова в осер.  
кор.губки 

1,2 
0,58 - - - - - - - - 

-ялинова похідна 56,5 
19,56 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

Твердолистяне – 
всього 

995,0 
267,93 60,7 16,35 14,20 6,97 60,7 16,35 14,20 6,97 

в тому числі за госпсекціями: 
-дубова 
високостовбурна 

946,5 
256,26 57,2 15,49 13,42 6,71 57,2 15,49 13,42 6,71 

-дубова 
низькостовбурна 

23,7 
5,00 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 19,2 
5,89 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

495,0 
125,34 45,5 11,37 10,12 4,01 45,5 11,37 10,12 4,01 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 161,5 

39,74 20,2 4,97 4,41 1,85 20,2 4,97 4,41 1,85 

-березова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

43,4 
7,51 3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-осикова в над-мірно 
зволожених 
умовах місцезрос. 

11,7 
7,27 1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 171,5 
48,01 11,9 3,33 3,03 1,09 11,9 3,33 3,03 1,09 

-вільхова 104,6 
27,07 8,5 2,20 1,91 0,76 8,5 2,20 1,91 0,76 

-тополева 2,3 
0,74 - - - - - - - - 

Разом за спосо – бом  
рубки 

2733,4 
852,08 203,2 63,55 56,53 34,05 203,2 63,55 56,53 34,05 

Усього  по  підприємству: 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            - 
всього 

1290,6 
475,83 100,7 37,14 33,39 23,90 100,7 37,14 33,39 23,90 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова в над-мірно 
зволоже-них умовах 
місц. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1227,6 
453,71 94,8 35,31 31,75 22,84 94,8 35,31 31,75 22,84 

-ялинова похідна 63,0 
22,12 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ -всього 

1136,3 
303,09 74,1 19,69 17,18 8,36 74,1 19,69 17,18 8,36 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова висо-
костовбурна 

1083.1 
286.27 70.6 18.83 16.40 8.10 70.6 18.83 16.40 8.10 
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-дубова низько-
стовбурна 

24.9 
5.25 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 22,7 
6,79 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - -  

МЯКОЛИСТЯНЕ - 
всього 

827,7 
207,02 65,7 16,35 14,52 5,85 65,7 16,35 14,52 5,85 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в надмірно 
зволожених умовах 
місц. 

 
51,2 
9,15 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-березова 369,4 
90,53 34,5 8,47 7,51 3,09 34,5 8,47 7,51 3,09 

-осикова в над-мірно 
зволожених умовах 
місц.  

 
17,9 
8,90 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 187,3 
47,19 12,7 3,54 3,23 1,17 12,7 3,54 3,23 1,17 

-вільхова 196,3 
49,72 13,6 3,47 3,01 1,28 13,6 3,47 3,01 1,28 

-тополева 5,6 
1,53 - - - - - - - - 

Разом за способом  
рубки 

3254,6 
985,94 240,5 73,18 65,09 38,11 240,5 73,18 65,09 38,11 

 
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 ревізійний період лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного 
відведення, виконаного ЛМГ, 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). 

На ревізійний період по лісництвах складені відомості рубок головного 
користування, в які внесені з групуванням за п’ятиріччями виділи (частина 
виділів) стиглих і перестійних деревостанів, можливих для експлуатації.  

Впродовж ревізійного періоду, крім зазначених у відомості лісових 
ділянок в рубку, можуть надходити і інші можливі для експлуатації ділянки 
лісу, які на рік рубки досягнуть  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.  
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Розподіл проекту рубок головного користування за способами рубок, 
господарствами і господарськими секціями в цілому по лісгоспу наведені в 
таблиці: 

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       472.5   119.72  360.7    91.02    80.99 
 в тому числі:                                                 
    хвойні              23.4     8.01   18.3     6.27     5.67 
   із них                                                      
        сосна           17.8     5.89   18.3     6.27     5.67 
        ялина            5.6     2.12                          
    твердолистяні      139.5    34.78  136.0    33.88    30.35 
    із них                                                     
        дуб            136.0    33.88  136.0    33.88    30.35 
        граб             3.5     0.90                          
    м`яколистяні       309.6    76.93  206.4    50.87    44.97 
    із них                                                     
        береза         213.7    52.01  149.6    36.63    32.49 
        осика           17.9     4.72    9.7     2.47     2.30 
        вільха          74.7    19.41   47.1    11.77    10.18 
                                                               
Разом по господарській частині і категорії лісів               
                       472.5   119.72  360.7    91.02    80.99 
 в тому числі:                                                 
    хвойні              23.4     8.01   18.3     6.27     5.67 
   із них                                                      
        сосна           17.8     5.89   18.3     6.27     5.67 
        ялина            5.6     2.12                          
    твердолистяні      139.5    34.78  136.0    33.88    30.35 
    із них                                                     
        дуб            136.0    33.88  136.0    33.88    30.35 
        граб             3.5     0.90                          
    м`яколистяні       309.6    76.93  206.4    50.87    44.97 
    із них                                                     
        береза         213.7    52.01  149.6    36.63    32.49 
        осика           17.9     4.72    9.7     2.47     2.30 
        вільха          74.7    19.41   47.1    11.77    10.18 
                                                               
                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          
                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      
   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    
  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        48.7    14.14   28.3     8.96     7.97 
 в тому числі:                                                 
    хвойні              23.8     9.01   19.4     7.38     6.63 
   із них                                                      
        сосна           22.9     8.57   19.4     7.38     6.63 
        ялина            0.9     0.44                          
    твердолистяні        1.8     0.38                          
    із них                                                     
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        дуб              1.8     0.38                          
    м`яколистяні        23.1     4.75    8.9     1.58     1.34 
    із них                                                     
        береза           2.0     0.42                          
        осика            4.1     1.09                          
        вільха          17.0     3.24    8.9     1.58     1.34 
                                                               
Разом по господарській частині і категорії лісів               
                        48.7    14.14   28.3     8.96     7.97 
 в тому числі:                                                 
    хвойні              23.8     9.01   19.4     7.38     6.63 
   із них                                                      
        сосна           22.9     8.57   19.4     7.38     6.63 
        ялина            0.9     0.44                          
    твердолистяні        1.8     0.38                          
    із них                                                     
        дуб              1.8     0.38                          
    м`яколистяні        23.1     4.75    8.9     1.58     1.34 
    із них                                                     
        береза           2.0     0.42                          
        осика            4.1     1.09                          
        вільха          17.0     3.24    8.9     1.58     1.34 
                                                               
                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      
                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      
                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 
  СУЦІЛЬНІ РУБКИ      2733.4   852.08 2124.7   666.37   593.34 
 в тому числі:                                                 
    хвойні            1243.4   458.81 1016.4   376.60   338.82 
   із них                                                      
        сосна         1186.9   439.25  992.3   368.36   331.42 
        ялина           56.5    19.56   24.1     8.24     7.40 
    твердолистяні      995.0   267.93  635.7   170.63   148.53 
    із них                                                     
        дуб            970.2   261.26  622.1   166.45   144.57 
        граб            19.2     5.89   13.6     4.18     3.96 
    м`яколистяні       495.0   125.34  472.6   119.14   105.99 
    із них                                                     
        береза         204.9    47.25  247.4    58.76    52.03 
        осика          183.2    50.28  137.8    37.35    33.93 
        вільха         104.6    27.07   87.4    23.03    20.03 
                                                               
Разом по господарській частині і категорії лісів               
                      2733.4   852.08 2124.7   666.37   593.34 
 в тому числі:                                                 
    хвойні            1243.4   458.81 1016.4   376.60   338.82 
   із них                                                      
        сосна         1186.9   439.25  992.3   368.36   331.42 
        ялина           56.5    19.56   24.1     8.24     7.40 
    твердолистяні      995.0   267.93  635.7   170.63   148.53 
    із них                                                     
        дуб            970.2   261.26  622.1   166.45   144.57 
        граб            19.2     5.89   13.6     4.18     3.96 
    м`яколистяні       495.0   125.34  472.6   119.14   105.99 
    із них                                                     
        береза         204.9    47.25  247.4    58.76    52.03 
        осика          183.2    50.28  137.8    37.35    33.93 
        вільха         104.6    27.07   87.4    23.03    20.03 
                                                               
                                                               
  Усього              3254.6   985.94 2513.7   766.35   682.30 
 в тому числі:                                                 
    хвойні            1290.6   475.83 1054.1   390.25   351.12 
   із них                                                      
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        сосна         1227.6   453.71 1030.0   382.01   343.72 
        ялина           63.0    22.12   24.1     8.24     7.40 
    твердолистяні     1136.3   303.09  771.7   204.51   178.88 
    із них                                                     
        дуб           1108.0   295.52  758.1   200.33   174.92 
        граб            22.7     6.79   13.6     4.18     3.96 
    м`яколистяні       827.7   207.02  687.9   171.59   152.30 
    із них                                                     
        береза         420.6    99.68  397.0    95.39    84.52 
        осика          205.2    56.09  147.5    39.82    36.23 
        вільха         196.3    49.72  143.4    36.38    31.55 
                                                               
     Із загальних даних по підприємству                        
  СУЦІЛЬНІ  РУБКИ     3254.6   985.94 2513.7   766.35   682.30 
 в тому числі:                                                 
    хвойні            1290.6   475.83 1054.1   390.25   351.12 
   із них                                                      
        сосна         1227.6   453.71 1030.0   382.01   343.72 
        ялина           63.0    22.12   24.1     8.24     7.40 
    твердолистяні     1136.3   303.09  771.7   204.51   178.88 
із них                                                     
        дуб           1108.0   295.52  758.1   200.33   174.92 
        граб            22.7     6.79   13.6     4.18     3.96 
    м`яколистяні       827.7   207.02  687.9   171.59   152.30 
    із них                                                     
        береза         420.6    99.68  397.0    95.39    84.52 
        осика          205.2    56.09  147.5    39.82    36.23 
        вільха         196.3    49.72  143.4    36.38    31.55 
 

 

               
Групи порід 

Фонд рубок 
Тер-
мін 

вико-
нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

пло-ща,  
га 

запас, що вирубується, 
тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-вої 
дере-
вини 

росту-
чої дере-

вини 

сухо-
стою 

Суцільні санітарні рубки 
Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 24,2 0,32 0,32 5,10  8,00 1,80 1,33 0,97 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні 20,1 0,14 0,14 4,20 3 6,7 1,44 1,08 0,86 
Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90 3 1,3 0,36 0,25 0,11 

Захисні ліси 
Разом 2,1   0,32  2,1 0,32 0,22 0,19 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  2,1   0,32 1 2,1 0,32 0,22 0,19 

Експлуатаційні ліси 
Разом 57,0 0,59 0,59 9,78  21,2 3,66 2,49 1,05 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  53,7 0,59 0,59 9,47 3 17,9 3,35 2,34 0,96 
М’яколистяні 3,3 - - 0,31 1 3,3 0,31 0,15 0,09 
Усього по ЛМГ: 83,3 0,91 0,91 15,20  31,3 5,78 4.20 2,21 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  75,9 0,73 0,73 13,99  26,7 5,11 3.64 2,01 
Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90  1,3 0,36 0,32 0,11 
М’яколистяяні 3,3 - - 0,31  3,3 0,31 0,24 0,09 
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Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок    
 (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 

 

Види рубок 

Ліси природоохо-
ронного, наукового, 

історико-культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздорочі  
ліси Захисні ліси Експлуатаційні ліси Разом 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
ли

ст
ян

е 

м’
як

ол
ис

тя
не

 

Ра
зо

м 

Х
во

йн
е 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м’
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
ли

ст
ян

е 

м’
як

ол
ис

тя
не

 

Ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
ли

ст
ян

е 

м’
як

ол
ис

тя
не

 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
ли

ст
ян

е 

мя
ко

ли
ст

ян
е 

Ра
зо

м 

І. Рубки головного 
   користування     1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 - 0,8 

0,13 
2,7 

0,77 
97,0 

32,21 
60,7 

14,20 
45,5 

10,12 
203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 

2. Суцільні  санітарні 
       рубки     6,7 

1,08 
1,3 

0,25 - 8,0 
1,33 

2,1 
0,22 - - 2,1 

0,22 
17,9 
2,34 - 3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 
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Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини,  % 

Види рубок, господарство, 
госпсекція 

Досягнутий в 
середньому за 
минулі роки 

Запроектовано 
лісовпорядку-

ванням 

Прийнято 2-ою 
л/в нарадою 

% ліквіду 
від 

стовбур-
ного 

запасу 

% 
діло-

вої від 
ліквід-
ного 

запасу 

% лікві-
ду від 

стовбур
-ного 
запасу 

% діло-
вої від 
ліквід-
ного 

запасу 

% 
лікві- 
ду від 

стовбур
-ного 
запасу 

% діло- 
вої від 
ліквід- 
ного 

запасу 

1.Рубки головного користування       
– соснова 90 72 90 72 90 72 
– ялинова похідна 88 70 88 70 88 70 
– дубова високостовбурна 87 50 87 50 87 50 
– дубова низькостовбурна 80 35 80 35 80 35 
– грабова 80 31 80 31 80 31 
-березова 85 40 85 40 85 40 
– осикова 84 36 84 36 84 36 
– вільхова 85 40 85 40 85 40 
 2.Освітлення       
–хвойні - - - - - - 
–твердолистяні - - - - - - 
–м’яколистяні - - - - - - 
3.Прочищення       
–хвойні 5 - 5 - 5 - 
–твердолистяні 33 - 33 - 33 - 
–м’яколистяні 11 - 11 - 11 - 
4.Прорідження       
–хвойні 85 26 85 26 85 26 
–твердолистяні 85 10 85 10 85 10 
–м’яколистяні 80 10 80 10 80 10 
5.Прохідні рубки       

–хвойні 90 50 90 50 90 50 
–твердолистяні 90 20 90 20 90 20 
–м’яколистяні 90 20 90 20 90 20 
6.Санітарні рубки                
вибіркові 

      

–хвойні 72 54 72 54 72 54 
–твердолистяні 70 36 70 36 70 36 
–м’яколистяні 58 26 58 26 58 26 
 6.Суцільні рубки санітврні                      
–хвойні 71 55 71 55 71 55 
–твердолистяні 89 35 89 35 89 35 
–м’яколистяні 77 35 77 35 77 35 
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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 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), 
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- 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. 
Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами МТЗ – 82, обладнаних кліщовим захватом.  
Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 
Марка двигуна тракторів МТЗ – 82 – Д – 243, двигуни дизельні 

чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим 
об’ємом -4,75л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 
 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 
Трактори 
МТЗ-82 

Габаритні розміри: довжина 
               ширина 
                висота 

 
м 

3,93 
1,97 
2,47 

Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний 
під заднім мостом 

см 47 

Конструктивна вага тонна 3,20 
Колія трактора регульована  см 

в межах 
передні колеса 120-180 
задні колеса     135-180 

 
Витрати палива г/кВт 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 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. 
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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 - 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 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 ЗіЛ-131, УРАЛ-4420, КАМАЗ 4310 та 
трактором МТЗ-1025 

 
Коротка характеристика автомобіля ЗіЛ-131 

Довжина 7040 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2480 мм 

Кліренс 330 мм 

Передня колія 1820 мм 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
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Задня колія 1820 мм 

Вага 6135-6400 кг 

Найвища швидкість 80 км/год 

Місткість бака 2х175 л 

 
Коротка характеристика УРАЛ-4420 

Колісна база 3525+1400 мм 

Довжина 7366 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2715 (з тентом 3005) мм 

Кліренс 400 мм 

Передня колія 2000 мм 

Задня колія 2000 мм 

Вага 8400 кг 

Найвища швидкість 85 км/год 

Місткість бака 300+60 л 

 
Коротка характеристика КамАЗ 4310 

Показники Одиниця  
виміру 

КамАЗ 4310 

Двигун  740,10-210 
дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 10850 
потужність к.с. 210 при 2600 об./хв.. 
Габарити: довжина, 
ширина,  висота 

см 790 
250 

345 ! 
Споряджена маса кг 8 745 
Вантажопідйомність кг 6 000 
Маса причепу з вантажем 
(по всіх видах доріг і 
місцевості) 

кг 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 85 
Контрольна витрата 
палива 

при 
швид. 60 
км/год. 
л/100км 

30 

 
Коротка характеристика МТЗ-1025 

1. Довжина (по крайніх точках) 4200 мм; 
2. Ширина 1970 мм; 
3. Висота 2820 мм; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
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4. Колія, створювана передніми колесами - від 1445 до 1990 мм; 
5. Колія створювана задніми колесами - від 1430 до 2100 мм; 
6. Мінімальний кліренс трактора - 465 мм; 
7. Мінімально можливий радіус розвороту 4,1 м; 
8. Максимальна маса (з противагами) - 7500 кг. 
 
привід 
• Двигун Д-245 чотиритактний чотирициліндровий (деякі модифікації 
комплектуються дизелями DEUTZ); 
• Середня витрата палива 171 г/л.с.ч; 
• Паливний бак - 154 літрів; 
• Охолодження - рідинне. 

 
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. 

Дозвіл на спеціальне водокористування №388/ЖТ/49д-19 від 05.07.2019 
наведений у Додатку № 7. 

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 
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) тощо. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 
сортименти проводиться бензопилами Хускварна. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 
сортименти проводиться бензопилами Хускварна. 

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 
тракторами МТЗ – 82, обладнаних кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 
Марка двигуна тракторів МТЗ – 82 – Д – 243, двигуни дизельні 

чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим 
об’ємом - 4,75 л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 
 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 
Трактори 
МТЗ-82 

Габаритні розміри: довжина 
               ширина 
                висота 

 
м 

3,93 
1,97 
2,47 

Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний 
під заднім мостом 

см 47 

Конструктивна вага тонна 3,20 
Колія трактора регульована  см 

в межах 
передні колеса 120-180 
задні колеса     135-180 

Витрати палива г/кВт год.  230 (від 220 до260) 
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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 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 - 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 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, 
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- 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 ЗіЛ-131, УРАЛ-4420, КАМАЗ 4310 та 
трактором МТЗ-1025 

 
Коротка характеристика автомобіля ЗіЛ-131 

Довжина 7040 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2480 мм 

Кліренс 330 мм 

Передня колія 1820 мм 

Задня колія 1820 мм 

Вага 6135-6400 кг 

Найвища швидкість 80 км/год 

Місткість бака 2х175 л 

 
Коротка характеристика УРАЛ-4420 

Колісна база 3525+1400 мм 

Довжина 7366 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2715 (з тентом 3005) мм 

Кліренс 400 мм 

Передня колія 2000 мм 

Задня колія 2000 мм 

Вага 8400 кг 

Найвища швидкість 85 км/год 

Місткість бака 300+60 л 

 
Коротка характеристика КамАЗ 4310 

Показники Одиниця  
виміру 

КамАЗ 4310 

Двигун  740,10-210 
дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 10850 
потужність к.с. 210 при 2600 об./хв.. 
Габарити: довжина, 
ширина,  висота 

см 790 
250 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
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345 ! 
Споряджена маса кг 8 745 
Вантажопідйомність кг 6 000 
Маса причепу з вантажем (по всіх 
видах доріг і місцевості) 

кг 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 85 
Контрольна витрата палива при швид. 60 

км/год. 
л/100км 

30 

 
Коротка характеристика МТЗ-1025 

1. Довжина (по крайніх точках) 4200 мм; 
2. Ширина 1970 мм; 
3. Висота 2820 мм; 
4. Колія, створювана передніми колесами - від 1445 до 1990 мм; 
5. Колія створювана задніми колесами - від 1430 до 2100 мм; 
6. Мінімальний кліренс трактора - 465 мм; 
7. Мінімально можливий радіус розвороту 4,1 м; 
8. Максимальна маса (з противагами) - 7500 кг. 
 
привід 
• Двигун Д-245 чотиритактний чотирициліндровий (деякі модифікації 
комплектуються дизелями DEUTZ); 
• Середня витрата палива 171 г/л.с.ч; 
• Паливний бак - 154 літрів; 
• Охолодження - рідинне. 

 
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 196100  літрів на рік 
(Додаток № 8), 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.   
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3. "Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов". Новороссийск, 
2000г. 

 
Орієнтовні 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 135,273 75164 

Дизельне 216,507 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 

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 26,9 0.1716 14,8 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид 
азоту (діоксид азоту) 

0.03388 2,915 0.1488 12,8 

Діоксид сірки 0.001569 0,11 0.02038 1,76 
Неметанові леткі сполуки 0.04468 3,85 0.03866 3,35 
Метан 0.001005 0,087 0.001185 0,10 
Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 0.00005482 0,0047 0.0005704 0,0495 
Аміак 0.00006274 0,0054 - - 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (сажа) 

0,0 0,0 0.01825 1,584 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 4.994 433,2 4.994 433,2 
Бенз(а)пірен 0.0001537 0,01333 0.0001537 0,0133 
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Валовий викид від роботи усієї техніки наведено в таблиці  
Забруднююча речовина т/рік 
Оксид вуглецю 41,7 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 15,7 
Діоксид сірки 1,87 
Неметанові леткі сполуки 7,2 
Метан 0,187 
Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,05 
Аміак 0,0054 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 1,584 
Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 866,4 
Бенз(а)пірен 0,0266 

 
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 Житомирській області. 

Планована діяльність – рубки головного користування (суцільні рубки) та 
суцільні санітарні рубки. Запроектований загальний щорічний обсяг 
користування лісом від усіх видів рубок  складає 69,13 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.   
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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) 9678 
Об’єм решток, що підлягають спалюванню. (м³) 483 
Маса 1  м³ порубкових решток, кг/м³ 151 
Загальна маса решток, що підлягають спалюванню, кг 72933 

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 

72933 12,30 897,075 
 
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 0,171 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту 
(діоксид азоту) 200 0,1794 

Неметанові леткі сполуки 45 0,04037 
Метан 5 0,004 
Азоту (1) оксид (NO) (оксид діазоту) 4 0,0035 
Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 28130 9,196 
Речовини у вигляді суспендованих  твердих 
частинок  0,255 
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Розрахунок викидів забруднюючих речовин при спалюванні деревини  
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,  72,9 т.      
 

 
 

 нижча робоча теплота згорання деревини, 12,30 МДж/кг     
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 Викиди оксидів азоту 

 Викиди діоксидів азоту            
Показник емісії оксидів азоту  
 

  , г/ГДж, з урахуванням заходів скорочення викиду  
розраховується за формулою:              

   
 

          

             

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: 

 

 

 
 

       72,9 = 0,1794152 т/рік      

            0,249188 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:   

   

 

 
 

       72,9 = 0,003588304 т/рік  
              0,0049838 г/сек  
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 Викиди оксиду вуглецю СО             

Показник емісії оксиду вуглецю визначається за формулою:    

      

 

 
 

    (1 – q4/100) ,        

де                      

 

 

 
 

  - узагальнений показник емісії СО при відсутності         

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:  
                      

  

 

 
 

       72,9 = 0,171 т/рік    

                      

             0,238 г/сек    

 Викиди твердих речовин            

Специфічний показник емісії речовини у вигляді суспендованих   
твердих частинок розраховується за формулою: 
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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: 

    

 

 
 

      72,9 = 0,255266 т/рік   

                      

              0,3545 г/сек   

 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: 

   

 

 
 

       72,9 = 9,196 т/рік   

              12,773 г/сек   

 Викиди метану СН4              

Узагальнений показник емісії метану kCH4 =5,0 таблиця Д.22-а для 
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 відходів деревини. 
Валовий викид метану розраховується за формулою 1: 

    

 

 
 

     72,9 = 0,004485 т/рік   

                      

             0,006230 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: 

    

 

 
 

      72,9 = 0,04037 т/рік  
              0,05607 г/сек  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів 
В процесі провадження планованої діяльності очікується утворення 5 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 «Коростенське лісомисливське господарство» 
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 «Коростенське лісомисливське господарство» використовує інформацію про 
утворення відходів за рік, що минув. Ця інформація міститься в актах здачі 
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відходів на 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. 

 
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. 

На території розташування лісомисливського господарства протікають  
річки басейну Дніпра: Уж, Ірша, Жерев. 

   Живлення рік змішане – атмосферне (опади) і підземне (ґрунтові води і 
глибинні джерела). Переважає атмосферне – дощові та снігові опади. 

 
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, м 
згідно 

нормативів фактична 

р. Уж р. Прип’ять 256 400 400 
р. Ірша р. Тетерів 136 400 400 

р. Жерев р. Уж 105 400 - 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486 
«Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 



65 
 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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 
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.  
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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. 

 
ВІДОМОСТІ 

щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 

Річки, озера, 
водоймища 
та інші водні 
об’єкти, 
уздовж 
берегів яких 
виділяються 
смуги лісів  

Загальна 
довжина 
річки, 
кілометрів  

Ширина смуг 
лісів, обчислена 
за 
нормативами, 
метрів  

Площа смуг 
лісів, 
обчислена за 
нормативами, 
гектарів  

Фактична 
площа 
існуючих 
смуг лісів, 
гектарів  

Площа смуг 
лісів, які 
виділяються 
додатково, 
гектарів  

р. Уж  256 400 743,5 743,5 - 
р. Ірша  136 400 257,0 257,0 - 
Разом   1000,5 1000,5 - 

 
 
 
 
 
 
 



67 
 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
щодо площі особливо захисних лісових ділянок 

Найменування та ознаки 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Нормативи виділення 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, обчислена за 
нормативами, гектарів 

1.Лісові ділянки уздовж 
берегів річок, суднохідних і 
магістральних каналів, 
навколо озер та водоймищ 
(берегозахисні лісові 
ділянки)  

Лісові ділянки шириною 
200 м, але не більше 
ширини виділеної смуги 
лісів уздовж берегів річок і 
шириною 150 м - де смуги 
лісів не виділено  

900,3 

 
 
 

Назва лісництва, категорія 
лісів, (підкатегорія),номер 
кварталу (виділу) 

Загальна 
площа, 
га 

Площа вкрита 
лісовою 
рослинністю, га 

Загальний 
запас 
деревостанів, 
тис. куб м 

Стиглі і 
перестійні 
деревостани 
площа,  
га 

запас,  
тис. 
куб м 

.ЗАХИСНІ ЛІСИ 
ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. 
Омелянівське лісництво       
кв. 1 (вид. 1-29, 46-47), 2 
(вид. 1-2, 29-30), 4 (вид. 1-9, 
38-40), 5 (вид. 1-15, 39-40), 6 
(вид. 1-19, 44-45), 7 (вид. 1-
21, 34-36), 8 (вид. 1-12, 19-
21), 9 (вид. 1-15, 33), 10 (вид. 
1), 17 (вид. 1-25, 38-39, 43-
45), 18 (вид. 1-13, 34-35), 35 
(вид. 4-20), 36 (вид. 1-18, 42-
44), 44 (вид. 1-10, 25-27), 45 
(вид. 1-20, 46-47) 

535,7 439,4 133,76 57,8 18,11 

Бехівське лісництво      
кв. 75 (вид. 1-10), 76 (вид. 1-
7), 82 (вид. 1-16), 83 (вид. 1-
15), 84 (вид. 1-14), 85 (вид. 1-
11) 

105,8  87,6 24,85 6,5 2,2 

Турчинецьке лісництво       
кв. 9 (вид. 24-42), 10, 24 (вид. 
1-11, 31)  

109,5 107,4 23,37 4,5 1,42 

Ушомирське лісництво       
- - - - - - 

Шершнівське лісництво       
кв. 38, 39 (вид. 1-13), 40 (вид. 
1-17),41(вид. 1-26), 42 (вид. 
1-8), 43 (вид. 1-25), 44 (вид. 1-
10) 

249,5 226 49,39 24,3 5,15 

Всього 1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88 
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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 «Коростенське ЛМГ» 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 низький (від 0,05 до 0,1) та дуже 
низький (менше 0,05).  

Карта-схема стійкості поверхневих вод додається. 
 

 
 
Для забезпечення виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб 

робітників під час провадження планованої діяльності буде використовуватись 
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привізна вода з артезіанської свердловини № 2, що розташована у місті 
Коростень. 

Дозвіл на спеціальне водокористування наведений у Додатку № 7. 
Враховуючи зазначене та при дотриманні вимог чинного 

природоохоронного законодавства під час провадження планованої діяльності 
вплив планованої діяльності ДП «Коростенське лісомисливське господарство» 
на водні ресурси можливо охарактеризувати як допустимий. 
 

Оцінка забруднення ґрунту  
Ґрунти на території лісомисливського господарства відносяться до зони 

дерново-підзолистих ґрунтів різної ступені підзолистості і різного механічного 
складу.  

Найбільш поширеними і переважаючими типами ґрунтів є дерново-
середньо-підзолисті. Домінують супіщані та глинисто-піщані відмінності. 
Піщані дерново-підзолисті ґрунти зустрічаються рідко. Ступінь підзолистості 
ґрунтів обумовлюється, головним чином, умовами вимивання. На вершинах 
горбів, в умовах інтенсивного бічного стоку вод, розвинуті дерново-
слабопідзолисті, на схилах дерново-середньопідзолисті ґрунти.  

Ерозійні процеси на території розташування господарства розвинуті в 
слабкому ступені. Порівняно невелика пересіченість місцевості, досить висока 
лісистість, запобігає виникненню та розвитку ерозійних процесів. 

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 
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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 «Коростенське лісомисливське 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 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). 
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Для захисту лісових земель і ґрунтів від пошкодження технікою  
ДП «Коростенське лісомисливське господарство» 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 
Рельєф Коростенського району тісно пов'язаний з геологічною будовою. 

В зв'язку з тим, що територія району розташована в північно-західній частині 
Українського кристалічного щита, вона займає досить високе гіпсометричне 
положення порівняно з іншими районами Поліської низовини, тому на його 
території місцями поширені вузькі, глибоковрізані річкові долини, і поверхня 
менш заболочена ніж в цілому на Поліссі. 

Територія району за характером рельєфу входить до складу 
Коростенської моренної рівнини з чергуванням моренних, плоских і горбистих 
ділянок. 
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Вплив природних геоморфологічних процесів на зміну сучасного рельєфу 
незначний. В розрізі загальнотектонічних процесів Землі територія району має 
тенденцію до повільного підняття (1-3 мм на рік). Подекуди мають місце 
просадкові та ерозійні процеси. 

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 «Коростенське лісомисливське господарство» 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.  

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: 
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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. 

 

 

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

шуму від роботи техніки та обладнання. 
Джерелами шуму під час провадження планованої діяльності будуть: 

 
№ п/п марка Кількість  

1 Бензопили марки ХУСКВАРНА  11 
2 Трактор трелювальний МТЗ 82 5 
3 Автомобіль ЗІЛ – 131/ЛТ-25 3 
4 Автомобіль Урал - 4420/ЛТ-25 1 
5 Автомобіль ЗІЛ-131 з гідроманіпулятором 3 
6 АвтомобіліУрал, Камаз з гідроманіпулятором 9 
7 Трактор МТЗ-1025 з причепом «Веймер» 3 

 
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 «ХУСКВАРНА» 5 100 

Автомобіль ЗІЛ 2 75 

Автомобіль КАМАЗ  1 90 
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Сумація шумів різних рівнів шуму здійснюється за формулою: 

 

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

«ХУСКВАРНА» (5 од.), автомобілів ЗІЛ (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 
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забезпечені засобами індивідуального захисту (взуття, рукавиці та ін.). 

- 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 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, 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


78 
 

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: 

 
№ п/п марка Кількість  

1 Бензопили марки ХУСКВАРНА  11 
2 Трактор трелювальний МТЗ 82 5 
3 Автомобіль ЗІЛ – 131/ЛТ-25 3 
4 Автомобіль Урал - 4420/ЛТ-25 1 
5 Автомобіль ЗІЛ-131 з гідроманіпулятором 3 
6 АвтомобіліУрал, Камаз з гідроманіпулятором 9 
7 Трактор МТЗ-1025 з причепом «Веймер» 3 

 
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. 
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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. 

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 «Коростенське лісомисливське 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   |    -     | 
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|------------------------------------------+----------+----------| 
|- 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   |    -     | 
|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. 

Висновки вимірювальної лабораторії радіології Поліського філіалу 
УкрНДІЛГА наведені у Додатку №  22. Згідно представлених висновків 
перевищення вмісту цезію-137 та стронцію-90 в деревині не спостерігається. 

Територія ДП «Коростенське лісомисливське господарство»  на 90,6% 
знаходиться в зоні радіаційного забруднення. Найбільша її частина 
приходиться на 3А зону. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства  
ДП «Коростенське лісомисливське господарство» (Додаток № 3) 
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представлений розподіл площі земель лісогосподарського призначення за 
зонами радіаційного забруднення станом на 1.01.2019 р:  

 
Зона,  

підзона 

Щільність радіо- 
активного забруд-

нення, ki/km2 

Площа,  
га Номери кварталів 

Бехівське лісництво 
3А 1.01 - 2.00 257.2 42, 68, 89, 91, 92, 93, 94 

3Б 2.01 - 5.00 2541.5 

5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19,  20, 21, 28, 29, 31, 
32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 65, 67, 69, 
70, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 90, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113. 

2А 5.01 - 7.00 1446.2 
7, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 36, 
39, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 66, 
71, 72, 73, 75, 76 

2Б 7.01 - 10.00 766.6 2, 3, 4, 8, 9, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 
64, 96 

2В 10.01 - 15.00 230.0 62, 95, 97, 98 
Омелянівське лісництво 

3А 1.01 - 2.00 2050.3 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 36, 37, 40, 42 , 44, 46, 47, 52, 
53, 54, 56, 57 

3Б 2.01 - 5.00 2976.1 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 38, 39, 41, 43,45, 48, 49, 50, 51, 
55, 58, 59, 60, 61,62, 65 

Турчинецьке лісництво 

3А 1. 01 - 2.00 3440.0 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ,9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44 

3Б 2.01 - 5.00 150.0 7, 35 
Ушомирське лісництво 

3А 1.01 - 2.00 3667.6 

5 , 6, 7,  10, 12,  13, 15, 17, 18, 19, 24, 27, 28, 
29, 33, 34, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 ,66 ,67 ,69, 
70 

3Б 2.01 - 5.00 2538.8 8, 11, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 
37, 39, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 55, 63, 68 

2А 5.01 - 7.00 210.0 9, 20 

2Б 7.01 - 10.00  
 265.0  14, 38 

Шершнівське лісництво 

3А 1.01 - 2.00 4773.0 

8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 52, 53, 56, 57,  58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81 

3Б 2.01 - 5.00 962.0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 30, 36, 48, 70, 71 
Також в проекті організації та розвитку лісового господарства  

ДП «Коростенське лісомисливське господарство» вказано режим ведення 
господарства в радіаційно забруднений лісах. 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
щодо площі особливо захисних лісових ділянок 

 

Найменування та ознаки 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Нормативи  виділення 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, 
обчислена за 
нормативами, 

гектарів 
Радіоактивно забруднені лісові 
ділянки 

Лісові ділянки із щільністю 
забруднення грунту більш як  
10   кі 
     кв.км 

 
229,4 

 
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. 



84 
 

 
 



85 
 

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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське господарство» при експлуатації тракторів, 
автомобілів та бензопил буде використовувати пальне, що відповідає  

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
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ДСТУ 4839:2007 «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.  
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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. 

 
Технічна альтернатива 1. 
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Коростенське ЛМГ"  

дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим 
способом на базі бензомоторних пил  та тракторів з трелювальними пристроями, 
яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 
розкряжуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними 
пристроями на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи 
виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 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 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, 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 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.  

https://www.stihl.ua/
https://www.stihl.ua/
https://www.husqvarna.com/ua/
https://www.husqvarna.com/ua/
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Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду  
ДП "Коростенське ЛМГ" на території Шершнівського, Ушомирського, 
Омелянівського, Турчинецького та Бехівського лісництв. 

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 "Коростенське ЛМГ" в межах структурних підрозділів (лісництв) – 
Шершнівське, Ушомирське, Омелянівське, Турчинецьке та Бехівське, 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. 

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. 
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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 Житомирської 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. 

Територія розташування лісомисливського господарства розміщена на 
двох адміністративних районах: Коростенському та Хорошівському. Основна 
територія ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” розташована в Коростенському районі 
(89,5%). 

Район розташування лісомисливського господарства відноситьтся до 
числа аграрно-промислових районів області з  розвинутим сільським 
господарством.  

 
Адміністративно-організаційна структура лісомисливського 

господарства наводиться в таблиці  
 

Бехівське, кв.137 вид.1 Коростенський 7602,1 
м.Коростень 0,4 

Разом по лісництву:  7602,5 
Омелянівське, кв.7 вид.12 Коростенський 5363,5 
Турчинецьке, кв.43 вид.9 Коростенський 355,5 

Хорошівський 3087,0 
Разом по лісництву:  3442,5 
Ушомирське, кв.14 вид.4 Коростенський 7063,4 
Шершнівське кв.57 вид.54 Коростенський 5914,3 

Всього по ЛМГ:  29386,2 
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в тому числі по адміністративних районах:  

 Коростенський 26298,8 
Хорошівський 3087,0 

 м. Коростень 0,4 
 
 
Віднесення лісів до органів місцевої влади наведено  в таблиці: 

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 
Коростенський район: 

Берестовецька 
сільська рада 

Бехівське 57, 59, 60, 62-64, 66, 67  403,3 

Бехівська сільська 
рада 

 137 0,6 

Васьковицька сільська 
рада 

 
-//- 

118-120, 125, 126, 132 544,6 

Дідковицька сільська 
рада 

-//- 75-81 355,1 

Кожухівська сільська 
рада 

-//- 19-23, 28-50 1243,3 

Коростенська міська 
рада  138     0,4 

Мединівська сільська 
рада 

-//- 99-113 662,3 

Межиріцька сільська 
рада 

-//- 51-55 249,9 

Михайлівська сільська 
рада 

-//- 1-18, 24-27, 114-117, 
121-124, 127-131, 133-
136 

2828,5 

Сарновицька сільська 
рада 

-//- 82-98 744,9 

Сингаївська сільська 
рада 

-//- 56,58,61,65 208,5 

Ходаківська сільська 
рада 

-//- 68-74 361,1 

Разом по лісництву: -//-  7602,5 
Білківська сільська 
рада 

Омелянівське 9-11, 26-28 501,0 

Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 20-25 158,0 

Новинська сільська 
рада 

-//- 59, 60, 63 247,1 

Сушківська сільська 
рада 

-//- 12-16, 29-33, 37-41, 55-
57 

1564,1 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-8,17-19,34-36, 42-54, 
58, 61,62,64- 66 

2893,3 
 

Разом по лісництву:   5363,5 
Ковалівська сільська 
рада 

Турчинецьке 1-6 343,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 10 12,5 

 Разом по лісництву:   355,5 
 Ушомирське   
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Веселівська сільська 
рада 

-//- 59-69 917,5 

Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 51-55 426,7 

Лісівщинська сільська 
рада 

-//- 44, 56, 57, 70 356,8 

Ставищенська 
сільська рада 

-//- 38-43, 45-50 1334,2 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-37,58 4028,2 

Разом по лісництву:   7063,4 
Веселівська рада Шершнівське 24,25,29,30,33,34,37 486,0 
Хотинівська сільська 
рада  

-//- 1-13 660,1 

Холосненська сільська 
рада 

-//- 14-23 305,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 26-28, 31, 32, 35, 36, 38-
81 

4463,2 

Разом по лісництву: -//-  5914,3 
Разом по району:   26299,2 

Хорошівський: 
Новоборівська 
селищна ОТГ 

Турчинецьке 7-9,19, 24-44 2185,0 

Іршанська селищна 
ОТГ 

-//- 11-18,20-23 902,0 

Разом по лісництву: -//-  3087,0 
Разом по району:   3087,0 
Усього по лісомисливському господарству: 29386,2 

 
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське 

районування України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова 
думка», 1981)  територія лісгоспу відноситься до лісорослинної зони Полісся 
та входить до складу Західно- та Центрально Поліського  лісогосподарського 
округу. 

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з 
м’якою зимою і теплим літом з достатньою кількістю опадів, необхідних для 
вегетації лісової рослинності і благополучний для ведення сільського 
господарства. 

Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної 
території є – сонячна радіація, циркуляція повітряних мас, частково лісистість 
і заболоченість. 

Середня річна температура повітря становить 6,00C тепла.  Абсолютний 
мінімум температури повітря  - 21,0 0С ; абсолютний максимум температури 
повітря +31,0 0С . 

Вегетаційний період ( із середніми добовими температурами повітря +5 
0С  і вище) три-ває 170 -245 днів. 
           Середня кількість опадів за рік  становить 600 мм. найбільше їх випадає 
в літні місяці - близько 240 мм, найменше в зимові - близько 80 мм. Сталий 
сніговий покрив утворюється не раніше середини грудня, а сходить в середині 
березня. Сніговий покрив, як правило, утворю-ється неодночасно та залягає 
вкрай нерівномірно. Протягом року на території району перева-жають 
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північно-західні, західні, північні вітри. За рік буває 8-10 днів, коли сила вітру 
переви-щує 15-20 метрів за секунду. Число днів з атмосферною посухою ї 
суховіями коливається за роками в межах від 3 до 40 днів на рік. 
           Відносна вологість повітря  впродовж року коливається в межах 70-95%, 
а середньо-річна - близько 85%. В умовах району кількість безхмарних днів 
протягом року буває приб-лизно 80-85, найбільше їх в липні-серпні, найменше 
в листопаді-грудні. Перехід від однієї пори року до другої відбувається 
поступово. Початок зими припадає на другу половину листопада. Зима м'яка, з 
частими відлигами, сходженням і повторним утворенням снігового покриву. 
Головними причинами нестійкої погоди взимку є чергування впливу 
атлантичних циклонів і арктичних повітряних мас, а часом нентальних 
азіатських циклонів. 

Із несприятливих кліматичних явищ спостерігаються хуртовини, 
ожеледь, туман в холодний період року, грози з градом, пізні весняні та ранні 
осінні заморозки, суховії. 

Однак, в зв’язку з рідкими повторюваннями таких факторів, їх 
негативний вплив на ріст і розвиток лісових насаджень незначний. 

В цілому клімат району розташування лісгоспу цілком сприятливий для 
ведення лісового господарства і вирощування насаджень із 
високопродуктивних цільових деревних порід таких як сосна звичайна, дуб 
звичайний, ясен звичайний.  

Коростенський район розташований на Поліській низовині, і її поверхня 
має рівнинний характер з незначними коливаннями висоти від 150 метрів над 
рівнем моря в районі хутора Тартак до 223 метрів - в районі села Ришавка. 
Таким чином, загальне коливання висот на території району складає всього 73 
метри. В зв'язку з цим відносні коливання висот незначні, тому рельєф району 
майже плоский. Загальний похил поверхні з південного заходу на північний 
схід. 
           Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для 
лісового господарства, приведена в таблиці: 

Найменування показників 
Один. 

вимірю-
вання 

Значення Дата 

1. Температура повітря: 
  - середньорічна градус +6,0оС  
   - абсолютна максимальна градус +31оС  
   - абсолютна мінімальна градус -21оС  
2. Кількість опадів на рік мм 600  
3 Тривалість вегетаційного періоду днів 170-245  
4. Пізні заморозки весною   друга декада травня 
5. Перші  заморозки восени   друга декада вересня 
6. Середня дата замерзання рік   третя декада грудня 
7. Середня дата початку паводку   перша декада березня 
8. Сніговий покрив: 
   - товщина см 20,0  
   - час появи   третя декада листопада 
   - час сходження у лісі   перша декада березня 
9. Глибина промерзання ґрунту см 57  
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Район розташування лісомисливського господарства характеризується 

добре розвинутою мережею шляхів транспорту загального користування. 
Основними транспортними магістралями в лісомисливському господарстві є: 
автомобільна дорога міжнародного значення: Київ-Ковель-Ягодин (на м. 
Люблін) (М-07), загальною протяжністю в межах підприємства – 28 км; 
автомобільна дорога регіонального значення: Васьковичі-Шепетівка (Р-49), 
загальною протяжністю в межах підприємства – 45,0 км; автомобільна дорога 
територіального значення: Коростень через Кожухівку (Т-06-13), загальною 
протяжністю в межах підприємства – 9,3 км; автомобільна дорога 
територіального значення: Коростень – Народичі (Т-06-04), загальною 
протяжністю в межах підприємства – 9,0 км. 

По території розташування лісомисливського господарства проходить 
Південно-західна залізниця загальною протяжністю в межах підприємства – 
106,0 км. 

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 609,9 
км, із них автомобільні дороги з покриттям 55,1 км, удосконалені лісові дороги 
4,3 км, грунтові лісові дороги 550,5 км. 

Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 га 
площі складає 23,9 км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів (36,0 
км)  складає 66,4%.  

Більшість лісових доріг має невисокий технічний стан, на них відсутні 
паспорти, час експлуатації раніше збудованих чи поліпшених доріг перевищує 
30 років. Такі дороги потребують капітального ремонту. 

Від густоти дорожньої мережі та від її стану залежить ефективність 
лісогосподарської діяльності, можливість застосування нових машин і 
механізмів, вирішення соціальних питань у віддалених населених пунктах, для 
потреб охорони і захисту лісів, можливість рекреаційного використання, тощо. 

10. Напрям  переважаючих  вітрів   за  сезонами: 
     - зима румб ПнЗ  
     - весна румб ПдС  
     - літо румб З  
     - осінь румб ПдС  
11. Середня швидкість  панівних вітрів за сезонами: 
    - зима м/сек. 3,7  
     - весна м/сек. 3,5  
     - літо м/сек 2,7  
     - осінь м/сек 3,6  
12. Відносна вологість повітря  85  
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Рельєф Коростенського району тісно пов'язаний з геологічною будовою. 
В зв'язку з тим, що територія району розташована в північно-західній частині 
Українського кристалічного щита, вона займає досить високе гіпсометричне 
положення порівняно з іншими районами Поліської низовини, тому на його 
території місцями поширені вузькі, глибоковрізані річкові долини, і поверхня 
менш заболочена ніж в цілому на Поліссі. 

Територія району за характером рельєфу входить до складу 
Коростенської моренної рівнини з чергуванням моренних, плоских і 
горбистих ділянок.  

Вплив природних геоморфологічних процесів на зміну сучасного 
рельєфу незначний. В розрізі загальнотектонічних процесів Землі територія 
району має тенденцію до повільного підняття (1-3 мм на рік). Подекуди мають 
місце просадкові та ерозійні процеси. 

Ґрунти на території лісомисливського господарства  відносяться до зони 
дерново-підзолистих ґрунтів різної ступені підзолистості і різного 
механічного складу. 

Найбільш поширеними і переважаючими типами ґрунтів є дерново-
середньо-підзолисті. Домінують супіщані та глинисто-піщані відмінності. 
Піщані дерново-підзолисті ґрунти зустрічаються рідко. Ступінь підзолистості 
ґрунтів обумовлюється, головним чином, умовами вимивання. На вершинах 
горбів, в умовах інтенсивного бічного стоку вод, розвинуті дерново-
слабопідзолисті, на схилах дерново-середньопідзолисті ґрунти. 
           Ерозійні процеси на території розташування  господарства розвинуті   в 
слабкому ступені. Порівняно невелика пересіченість місцевості, досить висока 
лісистість, запобігає виникненню та розвитку ерозійних процесів. 

   На території розташування лісомисливського господарства протікають  
річки басейну Дніпра: Уж, Ірша, Жерев. 

Найменування рік  та 
водоймищ Куди впадає ріка 

Загальна 
протяжність, 

км; 
площа водой-

мищ, га 

Ширина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, м 
згідно 

нормативів фактична 

р.Уж р.Прип’ять 256 400 400 
р.Ірша р.Тетерів 136 400 400 
р.Жерев р.Уж 105 400 - 

   Живлення рік змішане – атмосферне (опади) і підземне (ґрунтові води і 
глибинні джерела). Переважає атмосферне – дощові та снігові опади. 
           За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих та 
вологих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 
1779,6 га або 7,1% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. 
Болота займають площу 1172,8 га. На території підприємства є 10,9 га 
зволожених сіножатей та 102,9 га заболочених зрубів та 20,0 га інших земель. 

Ступінь дренування району гідрографічною сіткою в цілому 
задовільний. Гідромеліоративні роботи на території лісомисливського 
господарства  не проводились. 
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Існуючий поділ лісів на категорії ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ» 
затверджений наказом Державного комітету лісового господарства України № 
303 від 10.11.2009 р. «Про віднесення до відповідних категорій лісів 
Житомирської області, що знаходяться в постійному користуванні 
підприємств Держкомлісгоспу». 

В зв’язку з тим, що площа лісомисливського господарства за ревізійний 
період зменшилась на 459,8 га, із них за рахунок уточнення площ контурів, 
згідно виготовлених державних актів на право постійного користування 
земельними ділянками на 309,8 га та 150,0 га переданих Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1098-р та №1099-р «Про 
вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною 
цільового призначення» у постійне користування акціонерному товариству 
«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в існуючий поділ лісів на категорії 
внесені  зміни,  які потребують перегляду існуючого поділу лісів на категорії.  

Площа лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення збільшилась на 2736,3 га за рахунок новоствореного 
ландшафтного заказника місцевого значення «Полігон» площею 2293,3 га, 
збільшенням площі гідрологічного заказника місцевого значення «Волосне» 
на 251,0 га, збільшенням площі гідрологічного заказника місцевого значення 
«Сукачове» на 192,0 га. Рекреаційно-оздоровчі ліси зменшились на 521,6 га за 
рахунок уточнення меж контурів, новостворених заказників та 150,0 га 
вилучених земель. Захисні ліси зменшились на 259,2 га за рахунок  вилучення 
категорії лісів уздовж смуг відведення автомобільних доріг та віднесення їх до 
новостворених заказників. Експлуатаційні ліси зменшились на 2327,2 га, за 
рахунок новостворених заказників.  

На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись 
Постановою КМ України № 733 від 16 травня 2007 року „Порядок поділу лісів 
на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”(далі - Порядок), 
під час проведення базового лісовпорядкування у 2018-2019 рр. здійснене 
приведення існуючого поділу лісів ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” у 
відповідності до згаданого Порядку.  

До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення віднесені лісові ділянки, що виконують природоохоронні, 
естетичні функції і розташовані в межах території та об’єктів природно-
заповідного фонду загальною площею 3269,1 га: 

 –  заказники місцевого значення – 3170,7 га; 
 – ліси наукового призначення,включаючи генетичні резервати  – 98,4 

га;                                               
До категорії рекреаційно-оздоровчих лісів віднесені лісові ділянки, що 

виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію загальною 
площею  8539,0 га: 

 –  рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон – 297,0 га; 
 – лісопаркова частина лісів зелених зон – 770,1 га; 
 – лісогосподарська частина лісів зелених зон – 7471,9 га; 
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До категорії захисних лісів віднесені лісові ділянки, що виконують 
функцію захисту навколишнього природного середовища та інженерних 
об’єктів від негативного впливу природних факторів загальною площею 
1000,5 га: 

– ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші 1000,5 га; 
До категорії експлуатаційні ліси віднесені лісові ділянки, що не зайняті 

лісами природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, 
рекреаційно-оздо-ровчими та захисними лісами загальною площею 16577,6 га. 

 
Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел забруднення  у 2018 році 
 

 Обсяги викидів, т у % до 2017 р. 
м. Коростень 800,4 139,4 
Коростенський  1147,0 232,0 
Хорошівський  165,8 54,8 

 
За даними обласного центру з гідрометеорології, середньомісячний 

рівень гамма-фону по області у липні становив  13мкР/год, що не перевищує 
нормативних показників та залишається на рівні значень попередніх місяців. 

Найвищий рівень природного гамма-фону зафіксований 
у Коростенському районі – 18 мкР/год. 
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Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими джерелами природного походження 
 

Назва 
адміністрати-

вно-
територіальної 

одиниці 
(область, 
район)* 

 Кількість 
населення, 
осіб 

Радіаційний 
фон на 

території, 
мкЗв/год 

Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг 
цезій-137 
(техноген-

ний)* 

стронцій-90 
(техногенний) 

Радій 
(природний) 

торій 
(природний) 

Калій 
(природний) 

 

с. Берестовець 288  3,5 (129)      
с. Бехи 553  5,1 (188)      

с. Вороневе  166  8,3(305)      
с. Жабче 502  4,8 (179)      

с. Кожухівка  368  4,4 (162)      
м. Коростень 66669  4,4 (164)      

с. Купеч 176  3,8 (139)      
с. Купище 358  4,8 (178)      

с. Немирівка 231  7,4 (274)      
с. Сокорики 242  6,2 (230)      
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Середньорічні концентрації забруднюючих речовин у контрольних створах водних об’єктів регіону  

за звітний рік (мг/л) 
 
 

 Показники складу та властивостей 
Місце спо-
стереження за 
якістю води 

за
ви

сл
і  

ре
чо

ви
ни

  

БС
К

5 
 

мі
не

ра
лі

за
ці

я 
 

су
ль

фа
ти

  

хл
ор

ид
и 

 

ам
он

ій
 с

ол
ьо

ви
й 

 

ні
тр

ат
и 

 

на
фт

оп
ро

ду
кт

и 
 

Х
С

К
  

ро
зч

ин
ен

ий
 к

ис
ен

ь 
 

фо
сф

ат
и 

 

ци
нк

  

ма
рг

ан
ец

ь 
 

фт
ор

ид
и 

 

за
лі

зо
  

ні
тр

ит
и 

 

мі
дь

  

р.Ірша, ліва притока р.Тетерів 
р.Ірша, 93км від 
гирла,  
Іршанське в-ще, 
питний в/з 
смт.Ірша-нська,  
смт. Нова Борова  

54 2,93 241,8  54,2  22,9 0,17 1,2 0,00 31,0 11,50 0,021 0,008 0,102  0,32 0,027 0,012 

р.Ірша,  
31км від гирла,  
Малинське в-ще, 
питний в/з 
м.Малина 

5,4  2,89  289,9  84,5  24,5  0,24  1,6  0,0  29,0  11,37  0,032  0,009  0,390   0,39 0,021 0,013 

р.Уж, права притока р.Прип'ять 
р.Уж,  
172 км від гирла, 
в/з м.Коростеня 

5,2  2,96  212,3  43,8  28,0  0,24  5,3  0,00  30,2  11,48  0,040  0,007  0,15   0,70 0,050 0,011 
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Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) за критерієм екологічної безпеки 
 

Назва адміністративно-
терито-ріальної одиниці 
(область, район)  

Місця видалення 
відходів категорії Г – 
надзвичайно небезпечні  

Місця видалення 
відходів катего-рії В 
– небезпе-чні  

Місця видалення 
відходів катего-
рії Б – помірно 
небезпечні  

Місця видалення 
відходів категорії 
А – малонебе-
зпечні  

діючі, од.  закриті, од.  діючі, од.  закриті, од.  діючі, од.  закриті, од.  діючі, од.  закриті, од.  

Сміттєзвалища 
Хорошівський район - - - - - - 21 - 
Коростенський район - - - - - - 40 - 

Полігони 
м. Коростень - - - - - - 1 - 
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Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод  
 
Назва вод-
ного об’єкта  

Кількість контроль-
них створів, у яких 
здійснювались вимі-
рювання, од.  

Відібрано та 
проаналізо-
вано проб 
води, од.  

Кількість по-
казників, од.  

Кількість 
випад-ків та 
назва речовин з 
перевищенням 
ГДК, од.  усього у тому 

числі з 
перевище-
нням ГДК 

р.Ірша  2 2 24 672 ХСК -24  
БСК5 -24  
Залізо-14  
Марганець-13  

р.Уж 1 1 4 112 ХСК -4  
БСК5 -4  
Залізо-3  
Марганець-3 

 
На Житомирщині зустрічається близько 1500 видів судинних рослин, 

294 види мохоподібних, 240 видів лишайників та ліхенофільних грибів, Серед 
судинних рослин в області першу десятку за кількістю видів утворюють такі 
родини: айстрові (151 вид), злакові (95 видів), осокові (76), губоцвіті (59), бо-
бові (57), ранникові (57), гвоздичні (54), капустяні (52), розові (50), зонтичні 
(50). Список рідкісних видів флори області нараховує 227 видів судинних ро-
слин. На Житомирщині нині відомі єдині в Україні локалітети конюшини 
Спригіна, водяного жовтецю струмкового, глоду дюнного.  

З метою охорони й збереження рослинного світу регіону рішенням 26 
сесії Житомирської обласної ради V скликання від 08.09.10 № 1162 «Про за-
твердження переліку регіонально рідкісних видів судинних рослин Житомир-
щини» затверджено загальний перелік рідкісних і зникаючих видів судинних 
рослин усіх рівнів охорони та Положення про них. 

Житомирський обласний центр з гідрометеорології (Житомирський 
ЦГМ) надав коротку кліматичну характеристику та фонові концентрації 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі Коростенського та 
Хорошівського району Житомирської області (Додаток № 12). 

 
Температура повітря 
Середньомісячна та річна температура повітря (ºС) 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
- 6,0 - 4,6 0,0 7,8 14,2 17,1 18,1 17,4 12,9 7,3 1,8 -2,7 6,9 

 
Абсолютний мінімум температури повітря (ºС) 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
-33,8 -32,6 -28,4 -11,7 -2,8 -0,7 4,9 1,5 -3,9 -9,2 -24,5 -30,1 -33,8 
1950 1929 1929, 

1987 
1929 2007 1950 1944 1984 1986 2001 1965 1997 1950 
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Абсолютний максимум температури повітря (ºС) 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
11,0 15,6 21,7 29,9 31,9 34,5 38,9 37,7 36,0 26,8 20,4 14,2 38,9 
1991 1990, 

2008 
1990 2012 2007 1947 1936 1946 2015 1932 2002 2011 1936 

 
Розрахункові температури повітря (ºС) 
Абсолютний максимум    38,9 
Абсолютний мінімум   - 33,8 
Середня максимальна найбільш спекотного місяця, липень    + 23,6 
Середня температура найбільшхолодного місяця, січень    - 6,0 
 
Вітер 
Середньомісячна та річна швидкість вітру (м/с) 

І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX X XI XII Рік 
4,0 3,7 3,8 3,6 3,0 2,9 2,9 2,9 3,2 3,5 4,1 4,0 3,5 

 

 
Швидкість вітру по середньо багаторічним даним, повторюваність 
перевищення якої складає 5%, м/с            10-11 
Коефіціент, залежний від стратифікації атмосфери    180 
Коефіціент місцевості        1 
 

Фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
Коростенський та Хорошівський райони Житомирської області 

 
№ п/п Інградієнт Величина Примітка 

1 Завислі речовини 0,0500 мг/м.куб  
2 Оксид вуглецю 0,4000 мг/м.куб  
3 Діоксид азоту 0,0080 мг/м.куб  
4 Діоксид сірки 0,0200 мг/м.куб  
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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 

 
 

Наявність різних ландшафтів на території планованої планованої 
діяльності зумовили значну різноманітність фауни, яка представлена ссавцями 
(більше 30 видів), птахами (біля  200 видів), плазунами (7 видів), 
земноводними (10 видів), рибами (18 видів), комахами (біля 500 видів), 
ракоподібними, молюсками. 

З ссавців зустрічаються парнокопитні, хижі звірі, зайцеподібні, гризуни, 
рукокрилі, комахоїдні. 

Серед парнокопитних поширені дикий кабан, благородний олень, 
косуля. Дикий кабан в останні роки набув дуже широкого поширення в зв'язку 
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з тим, що значна частина з них мігрує з Чорнобильської зони відчуження. 
Особливо значною є їх популяція в північно-східній частині господарства. Як 
правило, дикі кабани заселяють лісові нетрі або великі заболочені місцевості. 
В пошуках корму вони долають значні відстані. Живляться в основному 
підземними частинами рослин, жолудями, молодими пагонами і стеблами. В 
нічний час дикий кабан може поласувати картоплею та кукурудзою. Самець 
(вепр) може досягати ваги до 250 кг. 

Справжньою окрасою лісів є лось звичайний (або сохатий). Ця могутня 
тварина має довжину тіла до 3 метрів, висоту в холці до 2,35 метра і вагу до 
570 кг. Живиться лось майже виключно пагонами молодих дерев та 
чагарників. Благородний олень в районі має обмежений ареал 
розповсюдження, в основному мисливське господарство "Ушомирське",  де їх 
нараховується близько 30. Значно більше на території району козуль, які 
розповсюджені повсюдно в лісових масивах, чагарниках. Кількість їх в нашій 
місцевості доходить в окремі роки до 300-400 голів. Косуля невелика 
парнокопитна тварина, вагою 30-50 кг, живиться пагонами кущів, травою, 
ягодами. 

Найбільш поширеними серед хижаків є лисиця, куниця, тхір, ласка. 
Живляться вони дрібними гризунами, птахами. В останні роки на території 
району з'явиляються вовки. Це спритні та сильні хижаки вагою до 70 кг, які 
наносять великої шкоди тваринництву і мисливському господарству, можуть 
нападати на людину. Досить рідкими в місцевості є такі хижаки, як: борсук, 
єнотовидний собака, видра. 

Широко зустрічається на полях, узліссях заєць-русак, який живиться 
трав'янистою рослинністю, корою дерев, в зимовий період часто пошкоджує 
фруктові дерева, навіть в населених пунктах. Зрідка також можна зустріти і 
зайця-біляка, який занесений до Червоної книги України. 

Серед ссавців найбільш чисельними є гризуни. Практично по всіх річках 
лісового господарства трапляється бобер річковий, популяція якого налічує 
понад 300 екземплярів. Річковий бобер має найцінніше хутро з усіх хутрових 
звірів України, лікувальні властивості має його жир. 

Малочисельним жителем лісів є хутровий звір - білка звичайна, також 
соні вовчок і лісова. Інші гризуни досить багаточисельні, це: миша полівка, 
лісова, хатня, жрвтогорла, полівки руда і лісова, водяний щур, сірий пацюк. 

Комахоїдні представлені бурозубками, кротами, їжаками, куторою 
водяною, а рукокрилі - летючими мишами. 

Орнітофауна нараховує близько 200 видів, в тому числі осілими, 
перелітними і сезонними. Птахи - мешканці лісів представлені чорним, 
строкатим, зеленим дятлами, зозулями, берестянками, солов'ями, синицями, 
мухоловками, мали-нівками, дроздами, вільшанками, горихвістками, 
пугачами, кропив'ян-ками, костогризами і лише поодинокими екземплярами 
глухарів, рябчиків, тетеруків. До річок, водойм, боліт "тяжіють" такі птахи, як: 
дикі качки, водяні курочки, очеретянки, плиски, кулики, чайки, деркачі, сіра 
чапля, бекаси, бугаї. 
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Дуже поширеними є горобці, сірі ворони, галки, голуби синяки, граки, 
горлиці, польові жайворонки, ластівки, зяблики, одуди, пищухи, білі лелеки, 
сови, сойки, сороки, шпаки, сорокопуди, шуліки, канюки, яструби, щиглики, 
снігурі та ін. 

Серед плазунів можна виділити черепаху болотну, ящірку прудку, вужа 
звичайного, гадюку звичайну, мідянку. Земноводні поширені біля водних 
об´єктів та боліт, це: жаба ставкова, ропуха зелена, ропуха сіра, жаба 
гостроморда, тритон звичайний, жаба трав'яна. 

У водоймах лісового господарства найчастіше зустрічаються карась 
сріблястий, окунь, плітка, щука, верховодка, пічкур, короп, в'юн. Все рідше 
трапляються сом, сазан, головень, в'язь, линь, міньок, лящ, краснопірка, йорш, 
карась золотистий, густірка. 

Комахи найбільш поширені серед тваринного світу. В господарстві  
найбільш відомі: джмелі, шершні, оси, комарі, мошки, мухи, мурашки, едзі, 
оводи, короїди, хрущі, пильщики, капустянки. 

З метою раціонального використання мисливських угідь лісового 
господарства на території ДП «Коростенське лісомисливське господарство» 
функціонують мисливські господарства: 

Користувачі мисливських угідь яким надано в користування мисливські 
угіддя на теритолрії ДП «Коростенське ЛМГ» 

Користувачі Площа наданої земельної ділянки, га 

ТОВ «СМГ «Ушомир» 7303 

ТОВ «СМГ «Сушки» 5270 

ТОВ «СМГ «Лісомир» 6155 

ТОВ « Призма-3» 728 

Коростенське ТМР 7949,6 

Разом: 27405,6 

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 „Червону книгу”. 
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До основних видів диких тварин в умовах господарства відносяться: 
лось, кабан, козуля, заєць-русак, лисиця, куріпка сіра та рябчик. 

Динаміка чисельності дикого кабана по Коростенському району 2013-
2017 роки 

Мисливське 
господарство 

Роки 

Лютий 2013 Лютий 2014 Лютий 2015 Лютий 2016 Лютий 2017 

Коростенське ТМР 81 80 75 46 51 

ТОВ «СМГ «Ушомир» 82 78 82 73 60 

ТОВ «СМГ «Сушки» 170 171 156 78 39 

ТОВ «СМГ «Лісомир» 53 52 44 16 28 

ТОВ «МГ «Боброва гора» 20 24 28 11 19 

Разом за рік по району 406 405 385 224 197 

 
Карти-схеми з показом меж мисливських господарств наведено у 

Додатку № 14. 
Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на 

території лісгоспу представлені наступними видами: лось, норка вільна, тхір 
чорний і інші. 

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. 

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 
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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. 

Інформація про відтворювальні ділянки наведена у Додатку № 15. 
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 «Коростенське 
лысомисливське 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; 

- 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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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.  

ДП «Коростенське лысомисливське 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 «Коростенське лісомисливське господарство» буде затверджено 
відповідний план виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів 
тварин. 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826  
(Додаток № 13) зазначає, що в межах регіону знаходяться природно-заповідні 
території зоологічсного спрямування: загальнозоологічний заказник 
«Щабель» (72 га) та «Барвенкове» (41,9 га). 

З видів Червоної книги України в регіоні є поселення лелеки чорного, 
під час міграцій зрідка спостерігаються лунь польовий, підорлик малий. Для 
північно-східної частини ключової території відомі знахідки беркута. Вдолині 
р. Уж в осінній період 2008 року відмічена скопа. 

У гніздовий період відмічають територіальні пари журавля сірого.  
З регіонально рідкісних птахів у регіоні відмічені пірникози мала та сірощока, 
чепура велика, лунь лучний, лунь очеретяний, підсоколик великий, тетерук, 
орябок, мартин жовтоногий, мартин сивий, крячок річковий, голуб-синяк та 
жовна сива. 

 
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 

Спеціалісти 
лісгоспу, 
лісничі,  

зацікавлені 
сторони 
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виділяється 
охоронна зона 

2 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 

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 

 
Відповідно до матеріалів «Виявлення та реєстрація рідкісних і 

зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, занесених до 
Зеленої книги України  в лісовому фонді ДП «Коростенське ЛМГ»  
(Додаток № 16) в господарсиві виявлено  наступні рідкісні та зникаючі об´єкти 
фауни: борсук, веретільниця, мідянка звичайна, норка європейська, рись, 
ропуха очеретяна,  соня садова, тхір лісовий, ящірки прудка і зелена, жовна 
зелена, змієїд, кажани, канюк звичайний, лелека чорний, лунь польовий, орел 
карлик, очеретянка прудка, пугач, сич волохатий, сипуха, сови бородата, 
болотяна, сіра (неясить), вухата, сорокопуд сірий, тетерук, шуліки рудий і 
чорний  та інші види. 

Місця гніздування рідкісних видів  хижих птахів і чорного лелеки, 
токовищ глухарів, тетеруків на території планованої діяльності не 
обліковуються (карта схема місць  гніздування рідкісних видів  хижих птахів 
і чорного лелеки, токовищ глухарів, тетеруків додається нижче по тексту). 
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Вплив з боку планованої діяльності на стан флори  
Рослинний світ на території ДП «Коростенське лісомисливське 

господарство» надзвичайно багатий і різноманітний,  налічується близько 600 
видів судинних рослин, мохоподібних - 130 видів, водоростей - 370 видів, 
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лишайників - 140 видів, грибів - 40 видів. Із всього рослинного різноманіття, 
налічується близько 100 видів лікарських рослин. Велика кількість 
медоносних рослин  сприяє розвитку бджільництва. 

Вся ця різноманітність видів рослин складає в нашій місцевості три 
основних типи природних комплексів - ліси, луки, болота. 

Показник залісненості високий, для порівняння по Україні він складає 
тільки 15,6 %, середній по Житомирській області - 32,6 %. Особливістю 
залісненості території району, є те, що ліси розміщені досить рівномірно. 

Компонентами лісів є дерева, кущі, трави, лишайники, мікроорганізми, 
їх сукупність в лісах не випадкова, а залежить від ґрунтових, гідрологічних та 
кліматичних умов, від взаємовпливу рослин одна на одну. В лісі створюється 
свій мікроклімат, свій кругообіг речовин, характерні умови життя тварин, 
організмів, грибів. 

Ліс є не тільки джерелом постачання деревини для господарської 
діяльності, він є основним елементом зеленого покриву нашої Землі, 
позитивно впливає на режим річок, озер, водойм, джерел, захищає грунт  від 
вітрової та водної ерозії, оздоровлює атмосферу, є санітарно-гігієнічним, 
бальнеологічним та естетичним фактором впливу на людину. 

Загальна площа лісів в районі має тенденцію до зростання, але 
відбувається це в основному природним шляхом. В останні роки багато полів, 
які знаходяться поблизу лісу, виведені з господарського користування, і вони 
поступово заліснюються. Але можна навести приклад і планового 
лісовідновлення, як наприклад в Ушомирському лісництві, де щорічно 
висаджується лісу не менше ніж вирубується. 

Середній вік лісонасаджень району становить приблизно 60 років. В 
структурі лісів стиглі та перестиглі займають біля 10%, пристигаючі -20%, 
середньовічні - 30% і молодники - 40%. Базовими розсадниками посадкового 
матеріалу є Шершнівський і Ушомирський. 

Ліси ДП «Коростенське  лісомисливське господарство» досить 
різноманітні за видовим складом: більш 15 видів деревної рослинності і понад 
30 видів чагарникових рослин. Найбільш поширеною є сосна звичайна - понад 
60%, з інших хвойних невеликого поширення набула ялина (наприклад, біля с. 
Субино). Соснові ліси території планованої діяльності відрізняються за віком 
і продуктивністю, від вікових сосен Ушомирського, Шершнівського і 
Берестовецького лісництв до молодих посадок останніх років. Рослинний 
покрив нижнього ярусу цих лісів неоднаковий. Так поблизу с. Сарновичі на 
піщаних грядах під соснами ростуть тільки лишайники. В Шершнівському 
лісництві є мохові соснові бори. 

Твердолисті види дерев на території району займають 15%, серед них 
найбільш поширеним є дуб, а серед м'яколисних з 20% береза займає  
понад 10 %. 

В мішаних лісах дуже добре розвинутий підлісок з крушини, ліщини, 
горобини, черемухи, калини. Наземний покрив мішаних лісів нараховує 
близько 190 видів рослин, найбільш поширені з них чорниця, орляк, конвалія, 
купена, брусниця, костриця, осоки, медунка, тонконіг вузьколистий. 
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Чисто листяних лісів не так багато, серед них переважно березові. 
За характером водного режиму в районі переважають свіжі і вологі ліси. 
В лісах району росте багато рослин, які складають цінні запаси 

лікарської сировини - сосна, береза, вільха, дуб, глід, крушина, багно, черемха 
горобина, калина, верес, шипшина, чорниця, малина, плаун булавовидний, 
хвощ лісовий, конвалія, купена. 

Лісові угіддя мають велике значення для розвитку бджільництва Для 
тваринництва ліс дає гіллячковий корм, вітамінне борошно. Ліс є сировинною 
базою для меблевої, паперово-целюлозної, хімічної промисловості та 
промисловості будівельних матеріалів. 

Лучні комплекси у лісовому господарстві зустрічаються рідко. Вони 
лишилися частково в річкових долинах, навколо боліт, на узліссях і лісових 
галявинах. На підвищеннях сформувалися сухі, або суходільні луки, які в 
зв'язку з недостатністю зволоження мають зріджений, середньої висоти 
травостій. 

На рівних ділянках вододілів сформувалися вологі луки, а в долинах 
річок - заболочені або заливні, тому що під час весняної або літньої повені 
вони повністю заливаються водою. Лучна рослинність господарства  
надзвичайно різноманітна, але найбільш поширені такі рослини, як: кілька 
видів осоки, купальниця європейська, калюжниця болотна, жовтець їдкий, 
гірчак перцевий, смолка, гвоздика трав'яниста, конюшина повзуча і лугова, 
лобазник звичайний, кульбаба, дзвіночки розвидисті та багато інших. 

Загальний перелік рідкісних та зникаючих видів тварин, які  підлягають 
особливій охороні на території Житомирської області, в т.ч. видів 
Європейського червоного списку, Бернської, Боннської та Вашингтонської 
конвенцій, Червоної книги України, регіонально рідкісних видів затверджено 
рішенням Житомирської обласної ради від 19.03.2015  №  1460. 

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 «Коростенське 
лісомисливське 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 
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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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 
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; 

- 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  рідкісних та 

зникаючих видів рослин і грибів, які  підлягають особливій охороні на 
території Житомирської області ДП «Коростенське лісомисливське 
господарство» будуть вжиті заходи передбачені Положенням до переліку  
рідкісних та зникаючих видів тварин, які  підлягають особливій охороні на 
території Житомирської 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 
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книгу України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 
серпня 2002 р. № 1286. 

- об'єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України  
ДП «Коростенське лісомисливське 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.  
Окрім того, в ході провадження планованої діяльності ДП 

«Коростенське лісомисливське 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. 

Спеціалісти 
лісгоспу, 

зацікавлені 
сторони,  

Волонтери 
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Заходи, які є 
джерелом шуму не 

проводити. 
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 

 
Відповідно до матеріалів «Виявлення та реєстрація рідкісних і 

зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, занесених до 
Зеленої книги України  в лісовому фонді ДП «Коростенське ЛМГ»  
(Додаток № 16) в господарсиві виявлено  наступні рідкісні та зникаючі об´єкти 
флори: 

Баранець звичайний 
Береза темна 
Булатки: дволиста, великоквіткова, червона) 
Валеріана лікарська 
Верби (розмаринолиста, лапландська, чорнична, Старка)  
Гніздівка звичайна 
Діфазіаструм сплюснутий (Зелениця ) 
Журавлина дрібноплодна 
Зозулинці: болотний, дрібно крапчастий і інші види 
Зозулині черевички справжні 
Коручки: чемерниковидна, темно-червона 
Лілія лісова 
Любка дволиста 
Любка зеленоквіткова 
Осоки: затінкова, тонкокорневищна, дводомна та інші 
Пальчатокорінники (Зозульки) Фукса, сплюснутий, м/ясо червоний, 

плямистий, Траунштейна 
Плаун річний 
Плаунець заплавний (Лікоподієлла заплавна) 
Смілка литовська 
Сон великий і розкритий 
Сон чорніючий (сон лучний) 
Сфагнум Вульфа, блискучий, м’який, тоненький 
Цибуля медвежа (Черемша) 
Щитолисник звичайний 
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та інші види рослин 
 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської 

облдержадміністрації листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826  
(Додаток № 13) зазначає, що в межах  території планованої діяльності 
зберігаються рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України: 

Група асоціації соснових лісів зеленомохових та чорницевих; 
Група асоціації дубово-соснових лісів ліщинових; 
Асоціації дубових лісів із дуба звичайного ліщиново-

трясучковидновидно осокових і дубових лісів із дуба звичайного крушиново – 
трясучковидноосокових; 

Асоціації грабово-дубових лісів волосистоосокових та грабово-дубових 
лісів яглицевих; 

Формації латаття білого; 
Формації латаття сніжно-білого; 
Формації глечиків жовтих; 
Інформація про види рослин, занесених до Європейського Червоного 

списку в Управлінні екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації відсутня. 

Види рослин, занесені до Додатку І Бернської конвенції: сон розкритий. 
Види рослин, занесені до Червоної книги України:  
Судинні рослини: корючка темно-червона. 
Інші види рослин, які потребують охорони: мучниця звичайна, тирлич 

звичайний, голокучник дубовий, кадило мелісолисте, вужачка звичайна, 
шоломниця висока, купальниця європейська. 

 
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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 
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 таких, що перебувають під загрозою 
зникнення видів рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до 
екологічної мережі. 
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Визначення належності лісових територій ДП «Коростенське 
лісомисливське 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. 

ДП «Коростенське лісомисливське господарство» зазначає, що згідно 
«Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазілісів і 
природних лісів» на території господарства лісових ділянок , які потенційно 
відповідають критеріям належності лісових територій до пралісів, 
квазіпралісів або природних лісів не виявлено (Інформаційна довідка наведена 
у Додатку № 31). 

При реалізації планованої діяльності ДП «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське лісомисливське 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.  
 
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. 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської 
облдержадміністрації листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826  
(Додаток № 13) зазначає, що рішенням двадцять четвертої сесії Житомирської 
обласної ради V скликання від 11.05.2010 № 1030 «Про затвердження 
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регіональної схеми екологічної мережі Житиомирської області» затверджено 
регіональну схему еколгічної мережі Житиомирської області. 

Відповідно до затвердженої схеми до складу Ушомирської ключової 
території  регіонального рівня  входять заказники місцевого значення: 
гідрологічні – «Сукачове» (22 га); «Волосне» (20 га), «Чорний мох» (29 га), 
загальнозоологічні «Щабель» (72 га), «Барвенкове» (41,9 га). 

Межі території пролягають поблизу сіл Білка – Сушки – Ришавка - 
Лісовщина – Веселівка – Поліське – Березівка – Горщик – Ушиця – Білка 
Коростенського району. 

Законом України «Про екологічну мережу України» визначено, що 
ключові території забезпечують збереження найбільш цінних і типових для 
даного регіону компонентів ландшафтного та біорізноманіття. 

Територія планованої діяльності 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. 

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


120 
 

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 
визначити, в тих випадках, коли це допомагає ефективності виконання 
положень даної статті». 

Територія планованої діяльності ДП «Коростенське лісомисливське 
господарство» частково входить до складу об'єкта Смарагдової мережі – 
Slovechanskyi Kriazh - UA0000173 (Area: 956.10 km²), 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. 

EMERALD - STANDARD DATA FORM об'єкта Смарагдової мережі – 
Slovechanskyi Kriazh - UA0000173 (Area: 956.10 km² наведена у Додатку № 17. 
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Вплив на об'єкти природно-заповідного фонду 
Управлiння екологiї та природних ресурсiв Житомирської обласної  

державної адміністрацiї листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826  
(Додаток № 13) повiдомляє, що на територiї планованої дiяльностi  
ДП «Коростенське лiсомисливське господарство» знаходяться наступнi 
об'єкти природно-заповiдного фонду: 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Барвенкоке», 
утворений рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 № 26 на площi 41,9 га i 
знаходиться в кв. 9,10 Ушомирського лiсництва; 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Щабель», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 № 26 на площi 72 га (охоронна зона 
669 га) i знаходиться в кв. 21, вид. 12, 16, 17, 29, кв. 22, вид. 17, 18, 25, 27, 28, 
32, кв.23, вид. 8, 9, 10, 12, 13, кв. 28, вид. 1, 2, 3, кв. 29, вид. 1, 2, 3, 4 
Ушомирського лісництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Волосне», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01. 1982 № 26 на площi 20 га (охоронна зона 
583 га) i знаходиться в кв. 36, вид. 16, 17, 23, 30 Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Мисловичi» утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 № 26 на площi 52 га (охоронна зона 
437 га) i знаходиться в кв. 57, вид. 4, 7, 9, 10, кв. 58, вид. 3, 7, 11, 12, 18 
Омелянiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Сукачове», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 № 26 на площi 22 га (охоронна зона 
344 га) i знаходиться в кв. 69, вид. 19, 21, 22 Ушомирського лiсництва; 
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гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Чорний мох», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 29 га (охоронна зона  
176 га) i знаходиться в кв. 18, вид. 22, кв.22, вид.3 Ушомирського лiсництва; 

лiсовий заказник мiсцевого значения «Забране», утворений рiшениям 
облвиконкому вiд 23.12.1991 №360 на площi 31,7 га i знаходиться в кв. 75,  
вид. 21, кв.80, вид. 1, 2, 3, 4-7 Шершнiвського лiсництва; 

ландшафтний заказник мiсцевого значения «Михайловичi», утворений 
рiшенням  двадцять  сьомої ceciї  Житомирської  обласної ради  V  скликання 
вiд 14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв природно-заповiдного фонду 
мiсцевого значения»     на    площi     139,6    га    i    знаходиться  в  кв.16,   
 вид. 16, 17, 18, кв.17, кв.18, кв.26, кв.27 Бехiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Лозанове», утворений 
рiшенням двадцять сьомої ceciї Житомирської обласної ради V скликання вiд 
14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв природно-заповiдного фонду 
мiсцевого значення» на площi 14,6 га i знаходиться в кв. 117, вид. 14,  кв. 124, 
вид. 2 Бехiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Хвощове болото», 
утворений рiшенням двадцять сьомої cecii: Житомирської обласної ради V 
скликания вiд 14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв природно-заповiдного 
фонду мiсцевого значения» на площi 11,6 га i знаходиться в кв. 123, вид. 2,  
кв. 116, вид. 9 Бехiвського лiсництва; 

ландшафтний заказник мiсцевого значения «Полiгон», утворений 
рiшенням двадцять шостої ceciї Житомирської обласної ради V скликания  
вiд 08.09.2010 № 1163 «Про утворення об'єктiв природно-заповiдного фонду 
мiсцевого значения» на площi 2293,3 га i знаходиться в кв. 114-136 (крiм 
кварталу 116, вид. 19, кв. 11 7, вид. 14, кв. 123, вид.19, кв.124,вид 2). 

Землi, зарезервованi з метою наступного заповiдання, а також такi, що 
мають статус водно-болотних угiдь мiжнародного чи загальнодержавного 
значения, на територi'i ДП «Коростенське ЛМГ», вiдсутнi. 

Площа природно-заповідного фонду ДП „Коростенське лісомисливське 
господарство” складає 3170,7 га або 10,8 % від загальної площі ЛМГ і  
відповідає своєму цільовому призначенню. 

Охоронні зобов´язання на території та об’єкти природно-заповідного 
фонду наведені у Додатку № 18. 

Положення територій та об'єктів природно-заповідного фонду наведені у 
Додатку № 19. 
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Найменування 
об’єктів природно-
заповідного фонду і 

основа для їх 
виділення 

Площа, га Місцезнаход-
ження 

Тип заказника та 
інших об’єктів 

Коротка характеристика та режим ведення господарства 

Заказник місцевого значення 
”Забране” 
Рішення Житомир-
ського облвиконкому  
23.12.91 р. №360 

31,7 Шершнівське 
лісництво, 
кв.80, вид.1-4, 
7; 
кв.75, вид.21 

Лісовий Спадщина Шершнівського корабельного гаю XIX ст. Представ-
лений високопродуктивними 80-90 річними дубовими і дубово-
сосновими насаджен-нями природного насіннєвого походження. 
Деревостани 1-1А бонітету, середня висота 25-27 м, середній діаметр 
32 см, запас – 370 м3 на 1 га . Заборонені рубки головного 
користування, суцільні санітарні рубки, прохідні рубки, лі-
совідновні та поступові рубки, видалення захаращеності. (Закон 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №37, ст.379) 

„Барвенкове” 
Рішення Житомир-
ського облвиконкому   
21.04.1982 р. №26 

41,9 Ушомирське 
лісництво, кв.9, 
вид.29; кв.10  
вид.21-23,26 

загально- 
зоологічний 

Болотний масив є ре-гулятором рівня ґрун-тових вод і водного 
режиму р.Уж та при-ліглих територій. Місце оселення бобрів і 
ондатри. Гніздується багато видів болотних і водоплавних птахів, 
зарості журавлини, брусниці, багна, аїру цінних видів лікарських 
рослин.  
Заборонені рубки головного користування, суцільні санітарні руб-
ки, прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності. (Закон України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, 
№ 37, ст.379) 

„Щабель” 
Рішення Житомир-
ського облвиконкому   
21.01.1982 р. №26 

72,0 Ушомирське 
лісництво,кв.21 
вид.12,16,17,29; 
кв.22 
ид.17,18,25, 27, 
28,32; 
кв.23 вид.8-
10,12,13; кв.28 

загально- 
зоологічний 

Територія болота – одне із унікальних місць оселення бобрів, 
ондатри, видри. Гніздується  багато видів болотних і водо-плавних 
птахів. Є за-рослі валеріани, журавлини, брусниці,  
багна, аїру – цінних видів лікарських рос-лин. Заборонені рубки 
головного користування, суцільні санітарні рубки, прохідні рубки, 
лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності. (Закон 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №37, ст.379) 
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вид.1-3; кв.29 
вид.1-4 

„Волосне” 
Рішення Житомирсь-
кого облвиконкому   
21.01.1982 р. №26 (20 
га). 
Розширено рішенням 
26 сесії обласної 
Ради 5 скликання від 
8.09.10р. №1163 «Про 
Утворення об’єктів 
природно-заповідного 
фонду місцевого 
значення». 

271,0 Ушомирське 
лісництво,  
кв.36, 37  

гідрологічний Сфагново-осокове перехідне болото з осоковими і злаковими 
угрупованнями. Є регулятором рівня ґрунтових вод і водного 
режиму басейну р.Уж. Гніздуються болотні і водо-плавні птахи, 
нараховується близько 10-ти видів рептилій, земно-водних, плазунів. 
Заборонені рубки головного користування, суціль-ні санітарні рубки, 
прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності. (Закон України про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №37, 
ст.379) 

„Сукачове” 
Рішення Житомир-
ського облвиконкому   
21.01.1982 р. №26 
Розширено ріше-нням 
26 сесії обласної 
Ради 5 скликання від 
8.09.10р. №1163 «Про 
Утворення об’єктів 
природно-заповідного 
фонду місцевого зна-
чення».  

214,0 Ушомирське 
лісництво, 
кв.66,69  

гідрологічний Низинне мохово-сфаг-нове болото з осоко-вими і злаковими  уг-
рупуваннями. Є регу-ляторром водного ре-жиму малих річок ба-
сейну р.Уж. Гнізду-ються болотні і водо-плавні птахи, нарахо-
вується більше 10-ти видів рептилій, земноводних, плазу-нів. 
Заборонені рубки головного користування, суцільні сані-тарні рубки, 
прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності. (Закон України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, 
№37, ст.379)  

„Чорний мох” 
Рішення Житомир-
ського облвиконкому  
від 21.01.1982 р. №26 

29,0 Ушомирське 
лісництво, 
кв.18 вид. 19, 
22-24, 27, 37-40 
кв.22 вид. 3-5, 
49 

гідрологічний Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злаковими  
угрупуваннями. Є  регулятором вод-ного  режиму малих річок. 
Заборонені рубки головного користування, суцільні сані-тарні рубки, 
прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності. (Закон України про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, 
№37, ст.379) 

„Мисловичі” 
Рішення  Житомир-
ського облвиконкому 
21.01.1982 р. №26 

52,0 Омелянівське 
лісництво, 
кв.57 
вид.4,7,9,10; 
кв.58 вид.1-3,7, 
11, 12,18 

гідрологічний Низинне мохово-сфагнове болото з осоковими і злако-вими  
угрупуваннями.    
Гніздуються болотні і водоплавні птахи, нараховується більше 10-
ти видів рептилій, земноводних, плазунів. Заборонені рубки 
головного користування, суцільні сані-тарні рубки, прохідні рубки, 
лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності. (Закон 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, №37, ст.379) 

„Полігон” 
Рішення  26 сесії Жи-
томирської обласної 
ради  п’ятого склика-
ння від 08.09.2010 р. 
№1163 

2293,3 Бехівське ліс-
ництво кв.114-
136 (крім 
кв.116 в.19; 
кв.117 в.14; 
кв.123 в.19; 
кв.124 в.2) 

Ландшафтний Зростають червонокнижні види дифазіаструму триколіскового, 
астрагалу піскового, пухирника проміжного, водяного горіха 
плаваючого, норки європейської, міноги української. Регіонально 
рідкісні види мучниці, гвоздики несправжньороз-чепіреної.Види, 
занесені до Європейського Червоного списку (1991 р.) – смілки ли-
товської, козельців українських. 
Заборонені рубки головного користування, суцільні санітарні 
рубки, прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності.  
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017,  
№ 37, ст.379) 

«Михайловичі» 
Рішення 17 сесії 
обласної ради п’ятого 
скликан- 
ня від 14.11.08р. №665 
«Про ут-ворення 
об’єктів природно-
запо-відного фонду 
місцевого зна-чення» 

139,6 Бехівське 
лісництво 

кв.16  
(вид.16-18), 

кв.17,18,26,27 

ландшафтний Статус надано для збереження частини лісового масиву з 
високопродуктивними насадженнями  сосни,  берези тощо. 
Зростають види рослин, занесені до Червоної книги України: лілія 
лісова,  
гніздівка звичайна,  любка дволиста та інші. Є відкрите евтрофне  
болото. Заборонені рубки головного користування, суцільні саніта-
рні рубки, прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, 
видалення захаращеності.  
Закон України про внесення змін до дея-ких законодавчих актів 
України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 37, ст.379) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
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 «Лозанове» 
Рішення 17 сесії 
обласної ради п’ятого 
скликан- 
ня від 14.11.08р. №665 
«Про ут-ворення 
об’єктів природно-
запо-відного фонду 
місцевого зна-чення» 

14,6 Бехівське 
лісництво 

кв.117 в.14, 
кв.124 в.2 

гідрологічний Статус надано для збереження відкритого  мезотрофного болота в 
межиріччі Жереву і Шестеня. Трапляються рідкісні види рослин, 
занесені до Червоної книги України, зокрема: ситник 
бульбистий,  ситник розчепірений,  росичка середня,  верба 
лапландська,  пухирник малий. Заборонені рубки головного 
користування, суцільні санітарні рубки, прохідні рубки, 
лісовідновні та поступові рубки, видалення захаращеності.  
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 37, ст.379) 

«Хвощове 
болото» 
Рішення 17 сесії 
обласної ради п’ятого 
скликан- 
ня від 14.11.08р. №665 
«Про утворення 
об’єктів природно-
запо-відного фонду 
місцевого значе-ння» 

11,6 Бехівське 
лісництво 
кв.123 в.2, 
кв.116 в.19 

гідрологічний Статус надано для збереження відкритого мезотронфного болота. 
Зростають види, занесені до Зеленої книги України: їжача голівка 
мала,  пухирник проміжний,  пухирник малий і сфагнуми, а також 
регіонально рідкісні види та занесені до Червоної книги Украї-
ни: росичка проміжна, осока тонкокореневищна, осока вілюйська та  
ситник розчепірений. 
Заборонені рубки головного користування, суціль-ні санітарні рубки, 
прохідні рубки, лісовідновні та поступові рубки, видалення 
захаращеності. Закон України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, 
№ 37, ст.379) 
 

Разом по ЛМГ: 3170,7    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%87%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%87%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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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 
(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.  

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; 

- 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.  
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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 «Коростенське 
лісомисливське 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) 
 
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. 

Інформація про наявність правовстановлюючих документів на земельні 
лісові ділянки ДП «Коростенське ЛМГ» наведена в Додатку № 5. 

 
Розподіл площі лісництв ДП «Коростенське лісомисливське 

господарство» по адміністративних районах  в межах сільських, селищних рад 
та обєднаних територіальних громад 

 
Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Коростенський район: 
Берестовецька сільська 
рада 

Бехівське 57, 59, 60, 62-64, 66, 67  403,3 

Бехівська сільська рада  137 0,6 
Васьковицька сільська 
рада 

-//- 118-120, 125, 126, 132 544,6 

Дідковицька сільська 
рада 

-//- 75-81 355,1 

Кожухівська сільська 
рада 

-//- 19-23, 28-50 1243,3 

Коростенська міська 
рада  138 0,4 

Мединівська сільська 
рада 

-//- 99-113 662,3 

Межиріцька сільська 
рада 

-//- 51-55 249,9 

Михайлівська сільська 
рада 

-//- 1-18, 24-27, 114-117, 121-
124, 127-131, 133-136 

2828,5 

Сарновицька сільська 
рада 

-//- 82-98 744,9 

Сингаївська сільська 
рада 

-//- 56,58,61,65 208,5 

Ходаківська сільська 
рада 

-//- 68-74 361,1 

Разом по лісництву: -//-  7602,5 
Білківська сільська рада Омелянівське 9-11, 26-28 501,0 
Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 20-25 158,0 
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Новинська сільська рада -//- 59, 60, 63 247,1 
Сушківська сільська 
рада 

-//- 12-16, 29-33, 37-41, 55-57 1564,1 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-8,17-19,34-36, 42-54, 58, 
61,62,64- 66 

2893,3 
 

Разом по лісництву:   5363,5 
Ковалівська сільська 
рада 

Турчинецьке 1-6 343,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 10 12,5 

 Разом по лісництву:   355,5 
 Ушомирське   
Веселівська сільська 
рада 

-//- 59-69 917,5 

Горщиківська сільська 
ОТГ 

-//- 51-55 426,7 

Лісівщинська сільська 
рада 

-//- 44, 56, 57, 70 356,8 

Ставищенська сільська 
рада 

-//- 38-43, 45-50 1334,2 

Ушомирська сільська 
ОТГ 

-//- 1-37,58 4028,2 

Разом по лісництву:   7063,4 
Веселівська рада Шершнівське 24,25,29,30,33,34,37 486,0 
Хотинівська сільська 
рада  

-//- 1-13 660,1 

Холосненська сільська 
рада 

-//- 14-23 305,0 

Шершнівська сільська 
рада 

-//- 26-28, 31, 32, 35, 36, 38-81 4463,2 

Разом по лісництву: -//-  5914,3 
Разом по району:   26299,2 

Хорошівський: 
Новоборівська 
селищна ОТГ 

Турчинецьке 7-9,19, 24-44 2185,0 

Іршанська селищна 
ОТГ 

-//- 11-18,20-23 902,0 

Разом по лісництву: -//-  3087,0 
Разом по району:   3087,0 
Усього по лісомисливському господарству: 29386,2 

 
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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Вплив з боку планованої діяльності на стан грунтів 
Територія планованої діяльності за характером рельєфу входить до складу 

Коростенської моренної рівнини з чергуванням моренних, плоских і горбистих 
ділянок. 

Вплив природних геоморфологічних процесів на зміну сучасного рельєфу 
незначний. В розрізі загальнотектонічних процесів Землі територія району має 
тенденцію до повільного підняття (1-3 мм на рік). Подекуди мають місце 
просадкові та ерозійні процеси.  

Ґрунти на території лісомисливського господарства відносяться до зони 
дерново-підзолистих ґрунтів різної ступені підзолистості і різного механічного 
складу.  

Найбільш поширеними і переважаючими типами ґрунтів є дерново-
середньо-підзолисті. Домінують супіщані та глинисто-піщані відмінності. 
Піщані дерново-підзолисті ґрунти зустрічаються рідко. Ступінь підзолистості 
ґрунтів обумовлюється, головним чином, умовами вимивання. На вершинах 
горбів, в умовах інтенсивного бічного стоку вод, розвинуті дерново-
слабопідзолисті, на схилах дерново-середньопідзолисті ґрунти.  

Ерозійні процеси на території розташування господарства розвинуті в 
слабкому ступені. Порівняно невелика пересіченість місцевості, досить висока 
лісистість, запобігає виникненню та розвитку ерозійних процесів. 

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих та 
вологих. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться  
1779,6 га або 7,1% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота 
займають площу 1172,8 га. На території підприємства є 10,9 га зволожених 
сіножатей та 102,9 га заболочених зрубів та 20,0 га інших земель. 

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 спеціалізованим організаціям для утилізації, відповідно до 
укладених договорів. 

Для захисту лісових земель і грунтів від пошкодження технікою  
передбачається:  
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- 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  
під'їзні  дороги. Земляні вали і водовідводи на волоках розміщуються через 40 
метрів.  

 
Вплив з боку планованої діяльності на водні ресурси 
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. 

На території розташування лісомисливського господарства протікають  
річки басейну Дніпра: Уж, Ірша, Жерев. 

   Живлення рік змішане – атмосферне (опади) і підземне (ґрунтові води і 
глибинні джерела). Переважає атмосферне – дощові та снігові опади. 
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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, м 
згідно 

нормативів фактична 

р. Уж р. Прип’ять 256 400 400 
р. Ірша р. Тетерів 136 400 400 
р. Жерев р. Уж 105 400 - 

 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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 
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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 
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. 

 
ВІДОМОСТІ 

щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 

Річки, озера, 
водоймища 
та інші водні 
об’єкти, 
уздовж 
берегів яких 
виділяються 
смуги лісів  

Загальна 
довжина 
річки, 
кілометрів  

Ширина смуг 
лісів, обчислена 
за 
нормативами, 
метрів  

Площа смуг 
лісів, 
обчислена за 
нормативами, 
гектарів  

Фактична 
площа 
існуючих 
смуг лісів, 
гектарів  

Площа смуг 
лісів, які 
виділяються 
додатково, 
гектарів  

р. Уж  256 400 743,5 743,5 - 
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р. Ірша  136 400 257,0 257,0 - 
Разом   1000,5 1000,5 - 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

щодо площі особливо захисних лісових ділянок 
Найменування та ознаки 

особливо захисних лісових 
ділянок 

Нормативи виділення 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, обчислена за 
нормативами, гектарів 

1.Лісові ділянки уздовж 
берегів річок, суднохідних і 
магістральних каналів, 
навколо озер та водоймищ 
(берегозахисні лісові 
ділянки)  

Лісові ділянки шириною 
200 м, але не більше 
ширини виділеної смуги 
лісів уздовж берегів річок і 
шириною 150 м - де смуги 
лісів не виділено  

900,3 

 
Назва лісництва, категорія 
лісів, (підкатегорія),номер 
кварталу (виділу) 

Загальна 
площа, 
га 

Площа вкрита 
лісовою 
рослинністю, 
га 

Загальний 
запас 
деревостанів, 
тис. куб м 

Стиглі і 
перестійні 
деревостани 
площа,  
га 

запас,  
тис. 
куб м 

.ЗАХИСНІ ЛІСИ 
ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. 
Омелянівське лісництво       
кв. 1 (вид. 1-29, 46-47), 2 
(вид. 1-2, 29-30), 4 (вид. 1-9, 
38-40), 5 (вид. 1-15, 39-40), 6 
(вид. 1-19, 44-45), 7 (вид. 1-
21, 34-36), 8 (вид. 1-12, 19-
21), 9 (вид. 1-15, 33), 10 (вид. 
1), 17 (вид. 1-25, 38-39, 43-
45), 18 (вид. 1-13, 34-35), 35 
(вид. 4-20), 36 (вид. 1-18, 42-
44), 44 (вид. 1-10, 25-27), 45 
(вид. 1-20, 46-47) 

535,7 439,4 133,76 57,8 18,11 

Бехівське лісництво      
кв. 75 (вид. 1-10), 76 (вид. 1-
7), 82 (вид. 1-16), 83 (вид. 1-
15), 84 (вид. 1-14), 85 (вид. 1-
11) 

105,8  87,6 24,85 6,5 2,2 

Турчинецьке лісництво       
кв. 9 (вид. 24-42), 10, 24 (вид. 
1-11, 31)  

109,5 107,4 23,37 4,5 1,42 

Ушомирське лісництво       
- - - - - - 

Шершнівське лісництво       
кв. 38, 39 (вид. 1-13), 40 (вид. 
1-17),41(вид. 1-26), 42 (вид. 
1-8), 43 (вид. 1-25), 44 (вид. 1-
10) 

249,5 226 49,39 24,3 5,15 

Всього 1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88 
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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 «Коростенське ЛМГ» 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. 

Для забезпечення виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб 
робітників під час провадження планованої діяльності буде використовуватись 
привізна вода з артезіанської свердловини № 2, що розташована у місті 
Коростень. 

Дозвіл на спеціальне водокористування наведений у Додатку № 7. 
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип´ять листом  

від 12.08.2019 № 02-1016 зазначає, що згідно чинного законодавства території 
планованої діяльності рубок головного користування та суцільних санітарних 
рубок відносяться до категорії земель лісогосподарського призначення. Частина 1 
статті 5 Лісового кодексу України визначає, що до земель лісогосподарського 
призначення належать лісові землі, зайняті сільскогосподарськими угіддями, 
водами і болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями, 
тощо, які надані в установленому порядку та використовуються для потреб 
лісового господарства. З метою охорони водності малих річок, забороняється 
зменшувати природний рослинний покрив і лісистість їх басейну (пункт 4 статті 
80 Водного кодексу України). 

Копія листа Басейнового управління водних ресурсів річки Прип´ять  
від 12.08.2019 № 02-1016 наведена у Додатку № 20. 

Враховуючи зазначене та при дотриманні вимог чинного 
природоохоронного законодавства під час провадження планованої діяльності 
вплив планованої діяльності ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 
водні ресурси можливо охарактеризувати як допустимий 

При провадженні планової діяльності негативний вплив на водні ресурси 
зведено до мінімуму, так як ДП «Коростенське лісомисливське господарство»  
буде 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». 
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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 
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) тощо. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 
сортименти проводиться бензопилами Хускварна. 

Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на 
сортименти проводиться бензопилами Хускварна. 

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 
тракторами МТЗ – 82, обладнаних кліщовим захватом.  

Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. 
Марка двигуна тракторів МТЗ – 82 – Д – 243, двигуни дизельні 

чотирьохциліндрові чотирьохтактні з безпосереднім вприском і робочим 
об’ємом - 4,75 л.  та номінальною частотою обертів 2200 об/іс. 

Потужність МТЗ – 82, кВт (к.с.) – 60 (81). 
 

Габарити, вага,  ширина колії та витрати палива 
Показники Одиниця  

виміру 
Трактори 
МТЗ-82 

Габаритні розміри: довжина 
               ширина 
                висота 

 
м 

3,93 
1,97 
2,47 
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Дорожний просвіт (кліренс), мінімальний 
під заднім мостом 

см 47 

Конструктивна вага тонна 3,20 
Колія трактора регульована  см 

в межах 
передні колеса 120-180 
задні колеса     135-180 

Витрати палива г/кВт 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 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 - 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 продукції. 

Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться 
очищення лісосіки від порубкових залишків. 
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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 ЗіЛ-131, УРАЛ-4420, КАМАЗ 4310 та 
трактором МТЗ-1025 

 
Коротка характеристика автомобіля ЗіЛ-131 

Довжина 7040 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2480 мм 

Кліренс 330 мм 

Передня колія 1820 мм 

Задня колія 1820 мм 

Вага 6135-6400 кг 

Найвища швидкість 80 км/год 

Місткість бака 2х175 л 

 
Коротка характеристика УРАЛ-4420 

Колісна база 3525+1400 мм 

Довжина 7366 мм 

Ширина 2500 мм 

Висота 2715 (з тентом 3005) мм 

Кліренс 400 мм 

Передня колія 2000 мм 

Задня колія 2000 мм 

Вага 8400 кг 

Найвища швидкість 85 км/год 

Місткість бака 300+60 л 

 
Коротка характеристика КамАЗ 4310 

Показники Одиниця  
виміру 

КамАЗ 4310 

Двигун  740,10-210 
дизель Y-об, 8цил. 

об’єм двигуна см3 10850 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%80
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потужність к.с. 210 при 2600 об./хв.. 
Габарити: довжина, 
ширина,  висота 

см 790 
250 

345 ! 
Споряджена маса кг 8 745 
Вантажопідйомність кг 6 000 
Маса причепу з вантажем 
(по всіх видах доріг і 
місцевості) 

кг 7 000 

Максимальна швидкість км/год. 85 
Контрольна витрата 
палива 

при швид. 60 
км/год. 
л/100км 

30 

 
Коротка характеристика МТЗ-1025 

1. Довжина (по крайніх точках) 4200 мм; 
2. Ширина 1970 мм; 
3. Висота 2820 мм; 
4. Колія, створювана передніми колесами - від 1445 до 1990 мм; 
5. Колія створювана задніми колесами - від 1430 до 2100 мм; 
6. Мінімальний кліренс трактора - 465 мм; 
7. Мінімально можливий радіус розвороту 4,1 м; 
8. Максимальна маса (з противагами) - 7500 кг. 
 
привід 
• Двигун Д-245 чотиритактний чотирициліндровий (деякі модифікації 
комплектуються дизелями DEUTZ); 
• Середня витрата палива 171 г/л.с.ч; 
• Паливний бак - 154 літрів; 
• Охолодження - рідинне. 

 
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 196100  літрів на рік 
(Додаток № 8), 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.   
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3. "Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 
источников в промышленности строительных материалов". Новороссийск, 
2000г. 

 
Орієнтовні 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 135,273 75164 

Дизельне 216,507 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 

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 26,9 0.1716 14,8 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид 
азоту (діоксид азоту) 

0.03388 2,915 0.1488 12,8 

Діоксид сірки 0.001569 0,11 0.02038 1,76 
Неметанові леткі сполуки 0.04468 3,85 0.03866 3,35 
Метан 0.001005 0,087 0.001185 0,10 
Азоту (1) оксид (NO₂) (оксид азоту) 0.00005482 0,0047 0.0005704 0,0495 
Аміак 0.00006274 0,0054 - - 
Речовини у вигляді суспендованих 
твердих частинок (сажа) 

0,0 0,0 0.01825 1,584 

Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 4.994 433,2 4.994 433,2 
Бенз(а)пірен 0.0001537 0,01333 0.0001537 0,0133 

 
Валовий викид від роботи усієї техніки наведено в таблиці  

Забруднююча речовина т/рік 
Оксид вуглецю 41,7 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид азоту (діоксид азоту) 15,7 
Діоксид сірки 1,87 
Неметанові леткі сполуки 7,2 
Метан 0,187 
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Азоту (1) оксид (N20) (оксид азоту) 0,05 
Аміак 0,0054 
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (сажа) 1,584 
Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 866,4 
Бенз(а)пірен 0,0266 

 
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 Житомирській області. 

Планована діяльність – рубки головного користування (суцільні рубки) та 
суцільні санітарні рубки. Запроектований загальний щорічний обсяг 
користування лісом від усіх видів рубок  складає 69,13 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) 9678 
Об’єм решток, що підлягають спалюванню. (м³) 483 
Маса 1  м³ порубкових решток, кг/м³ 151 
Загальна маса решток, що підлягають спалюванню, кг 72933 
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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 

72933 12,30 897,075 
 
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 0,171 
Оксиди азоту у перерахунку на діоксид 
азоту (діоксид азоту) 200 0,1794 

Неметанові леткі сполуки 45 0,04037 
Метан 5 0,004 
Азоту (1) оксид (NO) (оксид діазоту) 4 0,0035 
Вуглецю діоксид (вуглекислий газ) 28130 9,196 
Речовини у вигляді суспендованих  твердих 
частинок  0,255 

 

Вплив з боку планованої діяльності на кліматичні фактори (у тому 
числі зміна клімату та викиди парникових газів) 

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з 
м’якою зимою і теплим літом з достатньою кількістю опадів, необхідних для 
вегетації лісової рослинності і благополучний для ведення сільського 
господарства.  

Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної 
території є – соняч-на радіація, циркуляція повітряних мас, частково лісистість і 
заболоченість.  

Середня річна температура повітря становить 6,00C тепла. Абсолютний 
мінімум температури повітря - 21,0 0С ; абсолютний максимум температури 
повітря +31,0 0С .  

Вегетаційний період ( із середніми добовими температурами повітря +50С 
і вище) три-ває 170 -245 днів.  

Середня кількість опадів за рік становить 600 мм. найбільше їх випадає в 
літні місяці - близько 240 мм, найменше в зимові - близько 80 мм. Сталий 
сніговий покрив утворюється не раніше середини грудня, а сходить в середині 
березня. Сніговий покрив, як правило, утворю-ється неодночасно та залягає 
вкрай нерівномірно. Протягом року на території району перева-жають північно-
західні, західні, північні вітри. За рік буває 8-10 днів, коли сила вітру переви-щує 
15-20 метрів за секунду. Число днів з атмосферною посухою ї суховіями 
коливається за роками в межах від 3 до 40 днів на рік.  
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Відносна вологість повітря впродовж року коливається в межах 70-95%, 
а середньо-річна - близько 85%. В умовах району кількість безхмарних днів 
протягом року буває приб-лизно 80-85, найбільше їх в липні-серпні, найменше в 
листопаді-грудні. Перехід від однієї пори року до другої відбувається поступово. 
Початок зими припадає на другу половину листопада. Зима м'яка, з частими 
відлигами, сходженням і повторним утворенням снігового покриву. Головними 
причинами нестійкої погоди взимку є чергування впливу атлантичних циклонів 
і арктичних повітряних мас, а часом нентальних азіатських циклонів.  

Із несприятливих кліматичних явищ спостерігаються хуртовини, 
ожеледь, туман в холодний період року, грози з градом, пізні весняні та ранні 
осінні заморозки, суховії.  

Однак, в зв’язку з рідкими повторюваннями таких факторів, їх 
негативний вплив на ріст і розвиток лісових насаджень незначний.  

В цілому клімат району розташування лісгоспу цілком сприятливий для 
ведення лісового господарства і вирощування насаджень із високопродуктивних 
цільових деревних порід таких як сосна звичайна, дуб звичайний, ясен 
звичайний. 

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 
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; 
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- 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 «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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. 
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Враховуючи зазначене, планована діяльність ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство» не матиме впливу на матеріальні об'єкти. 

 
Вплив з боку планованої діяльності на архітектурну, археологічну та 

культурну спадщину 
Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 р. № 733 «Про 

затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» визначено, що ліси 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 на лежать до лісів 
історико-культурного призначення.   

 
Відповідно до даних Клопотання щодо приведення існуючого поділу лісів 

у відповідність до „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок” по ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 
«КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» Житомирського 
обласного управління лісового та мисливського господарства (Додаток № 6) 
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 на лежать до лісів 
історико-культурного призначення не обліковуються. 

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 
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 «Коростенське 
лісомисливське господарство» будуть додержані відповідні принципи щодо 
охорони архітектурної, археологічної та культурної спадщини визначені 
ратифікованою Конвенцією про охорону архітектурної спадщини Європи, 
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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. 
В рекреаційно-оздоровчих лісах (лісопаркова частина лісів зелених зон, 

рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон), в місцях масового 
відпочинку в інших категоріях лісових ділянок – проведена ландшафтна таксація.  

Виходячи з природних особливостей місцевості і цільового призначення 
лісів проведено функціональне зонування території на площі 1066,1 га. 
Рекреаційно-оздоровчі ліси віднесені до зони масового відпочинку 296,0 га до 
зони екстенсивної рекреації 770,1 га.  

 
Розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів за функціональними 

зонами 

 
Розподіл площі лісів рекреаційного призначення за типами ландшафту 

 

 
 
В процесі реалізації планованої діяльності на локальній території будуть 

відбуватись незначні фізичні впливи на геологічне середовище. 
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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 «Коростенське лісомисливське 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 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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 2016 році система ведення лісового господарства ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство» сертифікована за схемою Лісової Опікунської 
Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC). Сертифікація проведена 
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міжнародною компанією NEPСon LT. Номер виданого сертифікату –  
(CVR) 301491270 (Додаток № 21). 

Сертифікати FSC 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 «Коростенське 
лісомисливське 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; 
- 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   та   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  дерев  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 
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проведення  лісокультурних  робіт  (обробіток  ґрунту, садіння або висівання, 
догляд за лісовими культурами).  

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 суцільних рубок головного користування 

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

Вид рубок 
 

Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-

культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси 
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Рубки 
головного 

користування 
- - - - 1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 - 0,8 

0,13 
2,7 
0,77 

 
 

Вид рубок 
 

Експлуатаційні ліси Разом 
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Рубки 
головного 

користування 

97,0 
32,21 

60,7 
14,20 

45,5 
10,12 

203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 
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Щорічний обсяг рубок головного користування: 

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-
таційний 
фонд (чи-
сельник – 
площа,га; 

знамен-ник 
– 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 
пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

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

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ- всього 23,4 

8,01 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 17.8 
5,89 1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

-ялинова похідна 5,6 
2,12 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ - всього 

139,5 
34,78 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

136,0 
33,88 13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

-грабова 3,5 
0,90 - - - - - - -  

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

309,6 
76,93 19,4 4,83 4,27 1,77 19,4 4,83 4,27 1,77 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

7,8 
1,64 

 
- - - - - - - - 

-березова 205,9 
50,37 14,3 3,50 3,10 1,24 14,3 3,50 3,10 1,24 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

4,4 
1,11 - - - - - - - - 

-осикова 13,5 
3,61 0,8 0,21 0,20 0,08 0,8 0,21 0,20 0,08 

-вільхова 74,7 
19,41 4,3 1,12 0,97 0,45 4,3 1,12 0,97 0,45 

-тополева 3,3 
0,79 - - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

472,5 
119,72 34,6 8,77 7,79 3,54 34,6 8,77 7,79 3,54 

Захисні  ліси 
Господарська частина – захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ –всього 23,8 

9,01 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова 22,9 

8,57 1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

-ялинова похідна 0,9 
0,44 - - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ – всього 

1,8 
0,38 - - - - - - - - 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова 
високостовбурна 

0,6 
0,13 - - - - - - - - 

-дубова 
низькостовбурна 

1,2 
0,25 - - - - - - - - 
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М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

23,1 
4,75 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 1,2 

2,00 - - - - - - - - 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

1,8 
0,52 - - - - - - - - 

-осикова 2,3 
0,57 - - - - - - - - 

- вільхова 17,0 
3,24 0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

48,7 
14,14 2,7 0,86 0,77 0,52 2,7 0,86 0,77 0,52 

 Експлуатаційні ліси 
Господарська частина - – експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 
ХВОЙНЕ-всього 1243,4 

458,81 97,0 35,83 32,21 23,07 97,0 35,83 32,21 23,07 

в тому числі за господарськими секціями: 
-соснова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1141,4 
425,98 91,1 34,00 30,57 22,01 91,1 34,00 30,57 22,01 

-соснова в осер.  
кор.губки 

1,2 
0,58 - - - - - - - - 

-ялинова похідна 56,5 
19,56 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

Твердолистяне – 
всього 

995,0 
267,93 60,7 16,35 14,20 6,97 60,7 16,35 14,20 6,97 

в тому числі за госпсекціями: 
-дубова 
високостовбурна 

946,5 
256,26 57,2 15,49 13,42 6,71 57,2 15,49 13,42 6,71 

-дубова 
низькостовбурна 

23,7 
5,00 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 19,2 
5,89 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

495,0 
125,34 45,5 11,37 10,12 4,01 45,5 11,37 10,12 4,01 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова 161,5 

39,74 20,2 4,97 4,41 1,85 20,2 4,97 4,41 1,85 

-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

43,4 
7,51 3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

11,7 
7,27 1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 171,5 
48,01 11,9 3,33 3,03 1,09 11,9 3,33 3,03 1,09 

-вільхова 104,6 
27,07 8,5 2,20 1,91 0,76 8,5 2,20 1,91 0,76 

-тополева 2,3 
0,74 - - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

2733,4 
852,08 203,2 63,55 56,53 34,05 203,2 63,55 56,53 34,05 

Усього  по  підприємству: 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            - 
всього 

1290,6 
475,83 100,7 37,14 33,39 23,90 100,7 37,14 33,39 23,90 

в тому числі за господарськими секціями: 
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-соснова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц. 

44,3 
12,69 3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1227,6 
453,71 94,8 35,31 31,75 22,84 94,8 35,31 31,75 22,84 

-ялинова похідна 63,0 
22,12 2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ -всього 

1136,3 
303,09 74,1 19,69 17,18 8,36 74,1 19,69 17,18 8,36 

в тому числі за господарськими секціями: 
-дубова висо-
костовбурна 

1083.1 
286.27 70.6 18.83 16.40 8.10 70.6 18.83 16.40 8.10 

-дубова низько-
стовбурна 

24.9 
5.25 2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 22,7 
6,79 1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 - - - - - - -  

МЯКОЛИС-ТЯНЕ 
- всього 

827,7 
207,02 65,7 16,35 14,52 5,85 65,7 16,35 14,52 5,85 

в тому числі за господарськими секціями: 
-березова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц. 

 
51,2 
9,15 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-березова 369,4 
90,53 34,5 8,47 7,51 3,09 34,5 8,47 7,51 3,09 

-осикова в над-
мірно зволоже-них 
умовах місц.  

 
17,9 
8,90 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 187,3 
47,19 12,7 3,54 3,23 1,17 12,7 3,54 3,23 1,17 

-вільхова 196,3 
49,72 13,6 3,47 3,01 1,28 13,6 3,47 3,01 1,28 

-тополева 5,6 
1,53 - - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

3254,6 
985,94 240,5 73,18 65,09 38,11 240,5 73,18 65,09 38,11 

 
Запроектовані щорічні обсяги суцільних санітарних рубок: 

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

Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-

культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси 

Захисні ліси 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Суцільні 
санітарні 

рубки 
- - - - 6,7 

1,08 
1,3 
0,25 - 8,0 

1,33 
2,1 

0,22 - - 2,1 
0,22 
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Вид рубок 
 

Експлуатаційні ліси Разом 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

хв
ой

не
 

тв
ер

до
-л

ис
тя

не
 

м'
як

о-
ли

ст
ян

е 

ра
зо

м 

Суцільні 
санітарні 

рубки 

17,9 
2,34 - 3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 

 

               
Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-
мін 

вико-
нання

, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

площа,  
га 

запас, що 
вирубується, 

тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується 
стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої 

дере-
вини 

сухо-
стою 

2.Суцільні санітарні рубки 
Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 24,2 0,32 0,32 5,10  8,00 1,80 1,33 0,97 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні 20,1 0,14 0,14 4,20 3 6,7 1,44 1,08 0,86 
Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90 3 1,3 0,36 0,25 0,11 

Захисні ліси 
Разом 2,1   0,32  2,1 0,32 0,22 0,19 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  2,1   0,32 1 2,1 0,32 0,22 0,19 

Експлуатаційні ліси 
Разом 57,0 0,59 0,59 9,78  21,2 3,66 2,49 1,05 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  53,7 0,59 0,59 9,47 3 17,9 3,35 2,34 0,96 
М’яколистяні 3,3 - - 0,31 1 3,3 0,31 0,15 0,09 
Усього по 
ЛМГ: 83,3 0,91 0,91 15,20  31,3 5,78 4.04 2,21 

в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  75,9 0,73 0,73 13,99  26,7 5,11 3.64 2,01 
Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90  1,3 0,36 0,25 0,11 
М’яколистяяні 3,3 - - 0,31  3,3 0,31 0,15 0,09 

 
 

Планована діяльність буде проводитись на землях лісогосподарського 
призначення ДП «Коростенське лісомисливське господарство». 
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Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності 
ведення  лісового господарства 

Найменування показників Одиниця 
вимірювання 

За проектом 
минулого 

лісовпорядку-
вання  

За проектом 
нинішнього 

л/в 

1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – 
усього тис. м3 70,81 93,27 

в т.ч. від рубок головного користування тис. м3 63,83 65,09 

2. Середній обсяг лісокористування з  
1 га вкритих лісовою рослинністю лісових 
ділянок 

м3 2,8 3,7 

3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів:    
–створення лісових культур га 218,2 332,3 
–сприяння природному поновленню га 0,5 - 
 

Показники річного обсягу користування, середнього обсягу 
лісокористування на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, річного 
обсягу з лісовідновлення вказують на середню інтенсивність ведення лісового 
господарства. Ступінь використання середньої зміни запасу стовбурної деревини 
на 1 га становить 97,8%. 

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. 

Дозвіл на спеціальне водокористування №388/ЖТ/49д-19 від 05.07.2019 
наведений у Додатку № 7. 

 
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 

Викиди забруднюючих речовин 
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. 

 
Радіаційне забруднення 

При експлуатації забруднених лісів, крім одержання продукції, основне 
завдання полягає у запобіганні природній і господарсько-побутовій міграції 
радіоактивних речовин на навколишню територію. 
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Найбільш важливими заходами є обмеження господарського 
використання продукції із радіаційно забрудненого лісу та міграції 
радіоактивних речовин. 

Жорсткі обмеження, які вводяться на використання лісової продукції, 
залежатимуть від умов забруднення лісу, але в першу чергу від обстановки 
(мирна чи воєнна), оскільки допустимі забруднення об'єктів зовнішнього 
середовища при цьому різні. Введення обмежень на використання лісової 
продукції доцільне при такому рівні забруднення, коли допускається звичайна 
практика ведення сільського господарства і використання сільськогосподарської 
продукції. 

У тих випадках, коли до складу забруднення входять довгоживучі 
радіонукліди і серед них найбільш небезпечні стронцій-90 і цезій-137, може 
виникнути необхідність введення тривалих обмежень. Обмеження у 
використанні продукції із забрудненого лісу в такому разі мають нормуватися за 
вмістом стронцію-90 і цезію-137. 

Радіоактивні речовини, що випали на лісові масиви після аварії на ЧАЕС, 
в основному затрималися в кронах дерев. Після опадання листя і хвої переважна 
більшість радіоактивних речовин зосередилися у лісовій підстилці. 

У лісах затрималося значно більше радіоактивних речовин, ніж на 
безлісій території. І надалі ліси стали потенційними джерелами додаткового 
забруднення навколишньої території, особливо під час лісових пожеж. Розподіл 
радіоактивних речовин на площі лісових масивів нерівномірний. Найбільш 
забруднені хвойні насадження. 

Залежно від щільності забруднення радіоактивними речовинами територія  
лісових масивів розділена на зони 

До першої зони належать лісові насадження з щільністю забруднення за 
цезієм-137 від 15 Кі/км2 і більше. На цих територіях лісогосподарська діяльність 
припинена. Заборонені заготівля грибів, ягід, лікарської сировини, березового 
соку, полювання. Ведуться роботи, пов'язані зі збереженням насаджень. 

До другої зони належать ліси із забрудненням ґрунту цезієм-137 від 5,1 до 
15 Кі/км2. Ця зона має ще три підзони радіаційного зменшення навантаження. 
Тут запроваджене диференційоване використання деревини. Деревина з цієї зони 
не використовується для виробів культурно-побутового призначення. 
Заборонено побічне користування лісом, у тому числі і полювання. 

Третя зона включає лісові насадження із забрудненням цезієм-137 від 1,0 
до 5 Кі/км2. Тут проводяться певні лісогосподарські роботи. 

Віднесення території до тієї або іншої зони ґрунтуються на даних 
дозиметричного контролю, одержаних на постійних пробних площах у лісництві 
з урахуванням гамма-фону ґрунту, насаджень і підстилки. 

Зона, підзона 
 

Щільність 
радіоактивного 

забруднення, ki/km2 

Площа, га 
 

Номери кварталів 
 

Бехівське лісництво 
3А 1.01 - 2.00 257.2 42, 68, 89, 91, 92, 93, 94  
3Б 2.01 - 5.00 2541.5 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 

21, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 40, 41, 44, 65, 67, 69, 
70, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
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83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113  

2А 5.01 - 7.00 1446.2 7, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 30, 36, 39, 43, 45, 46, 
47, 49, 50, 51, 56, 57, 60, 66, 
71, 72, 73, 75, 76  

2Б 7.01 - 10.00 766.6 2, 3, 4, 8, 9, 48, 52, 53, 54, 55, 
58, 59, 61, 63, 64, 96  

2В 10.01 - 15.00 230.0 62, 95, 97, 98 
Разом  5241.5  

Омелянівське лісництво 
3А 1.01 - 2.00 2050.3 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
36, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 52, 
53, 54, 56, 57  

3Б 2.01 - 5.00 2976.1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 
16, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 
38, 39, 41, 43, 45, 48, 49, 50, 
51, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 65  

2А 5.01 - 7.00 337.2 34, 63, 64, 66  
Разом   5363.6  

Турчинецьке лісництво 
3А 1.01 - 2.00 3440.0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  

3Б 2.01 - 5.00 150.0  7, 35 
Разом   3590.0  

Ушомирське лісництво 
3А 1.01 - 2.00 3667.6 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 

19, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 40, 
44, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 60, 61,62, 64, 
65, 66, 67, 69, 70 

3Б 2.01 - 5.00 2538.8 8, 11, 16, 21, 22, 23, 25, 26, 
30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 46, 49, 50, 55, 63, 68 

2А 5.01 - 7.00 210.0 9, 20  
2Б 7.01 - 10.00 265.0 14, 38  

Разом  6681.4  
Шершнівське лісництво 

3А 1.01 - 2.00 4773.0 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 
57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81  
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3Б 2.01 - 5.00 962.0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 
30, 36, 48, 70, 71  

Разом   5735.0  
Усього   26611.5  

 
в тому числі за щільністю забруднення:  

3А 1.01 - 2.00 14188.1 
3Б 2.01 - 5.00 9168.4 
2А 5.01 - 7.00 1993.4 
2Б 7.01 - 10.00 1031.6 
2В 10.01 - 15.00 230.0 

 
Територія ЛМГ на 90,6% знаходиться в зоні радіаційного забруднення. 

Найбільша її частина приходиться на 3А зону.  
 

Світлове, теплове, шумове, вібраційне забруднення, випромінення та інші  
фактори впливу, а також здійснення операцій у сфері  

поводження з відходами 
Теплове забруднення - тип фізичного (частіше антропогенного) 

забруднення довкілля, що характеризується підвищенням температури вище 
природного рівня. Потенційними джерелами теплового впливу можуть бути 
об'єкти з високотемпературними викидами. 

Планована діяльність не призведе до теплового забруднення 
навколишнього природного середовища через відсутність потужних джерел  
теплового випромінювання. 

Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення 
місцевості в результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи 
аномалій у житті тварин і розвитку рослин. 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. 

Робота на лісосіках виконується в денний час доби - освітлення не 
застосовується. Планована діяльність не призведе до світлового забруднення 
навколишнього природного середовища. 

Планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними 
процесами, які є джерелами статичної електрики, електромагнітних та 
іонізуючих віпромінювань, інших шкідливих факторів які визначені  
ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 
пунктів». 

Шумові фактори впливу при реалізації планованої діяльності наведено в 
розділі 1.5. 

При реалізації планованої діяльності утворюються відходи. Перелік 
відходів, кількість відходів та поводження з відходами наведені в розділі 1.5 
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дійсного Звіту. Вплив від утвореннявідходів опосередкований (при утилізації та 
знешкодженні). Підприємство буде забезпечувати біологічну утилізацію 
відходів деревини на лісосіці, перероблення відходів деревини на альтернативне 
паливо на території лісгоспу. 

 
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 

 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 «Коростенське 

лісомисливське господарство» 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. 
Ліси ЛМГ віднесені до 2,44 класу пожежної безпеки. Запроектовані 

минулим лісовпорядкуванням протипожежні заходи виконані не в повному 
обсязі, в зв’язку з виділення недостатніх коштів на їх проведення. Проведений 
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ЛМГ обсяг протипожежних заходів ефективний, про що свідчить відсутність 
випадків лісових пожеж.  

До недоліків потрібно віднести недостатню укомплектованість ЛМГ 
протипожежним обладнанням та реманентом.  

Існуюча організація території ЛМГ за способами виявлення лісових пожеж 
і боротьби з ними – наземне патрулювання лісового охороною, згідно 
розробленого і затвердженого маршруту. В комплексі заходів, які були 
направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, провідне місце 
займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність 
з контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і 
своєчасному виявленню спалахів, оперативному прийняттю заходів по боротьбі 
з лісовими пожежами. 

 
Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами 

пожежної небезпеки, га 

 

 
 
Запроектовані обсяги заходів з протипожежного впорядкування 
 

Найменування Одиниця 
вимірювання 

Існує Проекту-
ється 

Прийнято  
2-ю л/в 

нарадою 

Термін 
виконання 

1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 
1.1.Організація пунктів 
зосередження 
протипожежного інвентарю  

пункт 6 6 6 щорічно 

1.2.Щорічна розробка 
оперативномобілізаційного 
плану на випадок 
виникнення великих лісових 
пожеж  

план 1 1 1 щорічно 

1.3.Організація та утримання 
лісової пожежної станції і 
зв’язку  

шт 
тис.грн. 

2 
140 

2 
140 

2 140 щорічно 

1.4.Утримання сил і засобів 
виявлення пожеж і 
пожежегасіння  

чол. 
тис.грн. 

18 
450 

18 
450 

18 
450 

щорічно 
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1.5. Впровадження сучасної 
телевізійної системи 
спостереження  

шт. 5 5 5 ревізійний 
період 

2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) 
2.1.Проведення 
роз’яснювальної та виховної 
роботи серед населення з 
використанням преси, радіо, 
телебачення та інших засобів 
масової інформації  

виступи 8 8 8 щорічно 

2.2.Встановлення 
попереджувальних аншлагів  

шт. 40 20 20 ревізійний 
період 

2.3.Обладнання місць 
відпочинку й паління  

шт. 5 10 10 ревізійний 
період 

2.4.Установка шлагбаумів  шт 60 10 10 ревізійний 
період 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 
3.1.Створення 
мінералізованих  
смуг  

км 250 250 250 щорічно 

3.2.Догляд за 
мінералізованими смугами  

км 500 500 500 щорічно 

3.3.Створення 
протипожежного розриву  

км 10 1 1 щорічно 

 
Висока небезпека виникнення лісових пожеж, яка обумовлюється як 

природними факторами (кліматичними змінами), так і антропогенними 
чинниками:  

• низький рівень свідомості та виховання населення щодо бережливого 
ставлення до лісу, а також щодо негативних економічних, екологічних і 
соціальних наслідків лісових пожеж;  

• відсутність налагодженої та ефективної охорони земель 
сільськогосподарського призначення від незаконного випалювання сухих 
рослинних залишків, що є причиною значної частини лісових пожеж;  

• недостатня оснащеність лісгоспу новою ефективною протипожежною 
технікою та відсутністю належного фінансування щодо запровадження 
інноваційного міжнародного досвіду із попередження лісових пожеж;  

• недостатня організаційна робота із своєчасної мобілізації сил і засобів для 
гасіння пожеж різних відомств на рівні місцевих органів влади тощо. 

Впродовж наступного ревізійного періоду ЛМГ необхідно удосконалити 
систему протидії лісовим пожежам. 

Потужні вітри. 
Ризиком сильних вітрів є вітроломи та вітровали, які призводять до 

загибелі насаджень. 
Аналіз матеріалів лісовпорядкування попередніх років свідчить про те, що 

ризики сильних вітрів носять циклічний характер з наближеною періодичністю 
1 раз в десять років. 
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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 «Коростенське 
лісомисливське господарство» будуть проводитись рубки формування і 
оздоровлення лісів (рубки догляду, вибіркові санітарні рубки тощо): 

 
Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів 
Розрахунок  щорічного обсягу рубок догляду за лісом 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 
│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 
│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 
│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 
│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 
                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         
                       ==================                         
    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           13.8  0.98  0.19    14     5  2.8   0.04               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           17.8  2.06  0.18    10     7  2.5   0.03  0.02    0.01 
    Разом  31.6  3.04  0.37              5.3   0.07  0.02    0.01 
                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            4.9  0.13  0.03     6     5  1.0   0.01               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            1.9  0.13  0.02    11     7  0.3                      
    Разом   6.8  0.26  0.05              1.3   0.01               
                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           18.7  1.11  0.22    12        3.8   0.05               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           19.7  2.19  0.20    10        2.8   0.03  0.02    0.01 
    Разом  38.4  3.30  0.42              6.6   0.08  0.02    0.01 
                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           18.6  0.24  0.05     3     5  3.6                      
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           36.1  2.02  0.30     8     5  7.2   0.06               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           52.4  9.02  1.10    21     7  7.5   0.15  0.14    0.03 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         
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ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           32.1 13.33  1.02    32    10  3.2   0.10  0.09    0.04 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
             4.3  0.07  0.07                    0.01               
    Разом 139.2 24.61  2.47             21.5   0.31  0.23    0.07 
                                                                
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
                                                                  
           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         
                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           26.1  0.35  0.09     3     3  8.7   0.02               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           35.6  1.32  0.24     7     5  7.2   0.05  0.01         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           37.7  4.78  0.57    15     7  5.4   0.08  0.07    0.01 
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
            8.0  2.13  0.16    20    10  0.8   0.02  0.01         
    Разом 107.4  8.58  1.06             22.1   0.17  0.09    0.01 
                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            4.7  0.60  0.06    13     7  0.7   0.01  0.01         
    Разом   4.7  0.60  0.06              0.7   0.01  0.01         
                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           44.7  0.59  0.14     3       12.3   0.02               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           71.7  3.34  0.54     8       14.4   0.11  0.01         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           94.8 14.40  1.73    18       13.6   0.24  0.22    0.04 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           40.1 15.46  1.18    29        4.0   0.12  0.10    0.04 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
                                                                  
            4.3  0.07  0.07                    0.01               
    Разом 251.3 33.79  3.59             44.3   0.49  0.33    0.08 
                                                                  
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
                                                                  
           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         
КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
           56.0                         18.7                      

ЗАХИСНІ ЛІСИ 
ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            1.6  0.07  0.01     6     5  0.3                      
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            3.5  0.64  0.05    14     7  0.5                      
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
            4.7  1.93  0.12    26    10  0.5   0.01  0.01         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         
    Разом   9.8  2.64  0.18              1.3   0.01  0.01         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         
                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            1.2  0.02  0.01     8     5  0.2                      
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ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            0.7  0.09  0.01    14     7  0.1                      
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
            8.5  2.98  0.18    21    10  0.9   0.02  0.02         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.5  0.09  0.09                    0.01               
    Разом  10.4  3.09  0.20              1.2   0.02  0.02         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.5  0.09  0.09                    0.01               
                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            2.8  0.09  0.02     7        0.5                      
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            4.2  0.73  0.06    14        0.6                      
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           13.2  4.91  0.30    23        1.4   0.03  0.03         
                                                                  
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         
    Разом  20.2  5.73  0.38              2.5   0.03  0.03         
                                                                  
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         
                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          102.9  1.44  0.32     3     5 20.5   0.08               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          158.0  6.83  1.10     7     5 31.5   0.22               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           56.5  7.53  0.94    17     7  8.0   0.13  0.11    0.03 
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           88.6 32.72  2.39    27    10  9.0   0.24  0.22    0.11 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         
    Разом 406.0 48.52  4.75             69.0   0.67  0.33    0.14 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         
                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          110.9  1.55  0.35     3     3 37.0   0.11               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          188.5  6.21  1.17     6     5 37.6   0.23  0.07         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           32.6  2.68  0.27     8     7  4.7   0.04  0.03         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           22.0  6.52  0.44    20    10  2.2   0.05  0.05         
    Разом 354.0 16.96  2.23             81.5   0.43  0.15         
                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           14.5  1.01  0.19    13     5  2.9   0.03               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            8.0  0.97  0.13    16     7  1.1   0.01  0.01         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
            3.4  0.59  0.03     9    10  0.3                      
    Разом  25.9  2.57  0.35              4.3   0.04  0.01         
 РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ 
ОСВІТЛЕННЯ                                                               
213.8  2.99  0.67     3       57.5   0.19               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
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          361.0 14.05  2.46     7       72.0   0.48  0.07         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           97.1 11.18  1.34    14       13.8   0.18  0.15    0.03 
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          114.0 39.83  2.86    25       11.5   0.29  0.27    0.11 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         
    Разом 785.9 68.05  7.33                    1.14  0.49    0.14 
                                        154.8                     
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         
КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
          213.7                         71.2                      
                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          121.5  1.68  0.37     3       24.1   0.08               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          209.5  9.90  1.60     8       41.8   0.32               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          130.2 19.25  2.27    17       18.5   0.31  0.27    0.07 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          125.4 47.98  3.53    28       12.7   0.35  0.32    0.15 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           37.4  0.78  0.78                    0.07  0.04         
    Разом 586.6 78.81  7.77             97.1   1.06  0.59    0.22 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           54.3  1.05  1.05                    0.11  0.06         

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          137.0  1.90  0.44     3       45.7   0.13               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          230.2  7.68  1.45     6       46.0   0.29  0.08         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           72.9  7.68  0.87    12       10.5   0.12  0.10    0.01 
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           38.5 11.63  0.78    20        3.9   0.09  0.08         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.5  0.09  0.09                    0.01               
    Разом 478.6 28.89  3.54                    0.63  0.26    0.01 
                                        106.1                     
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.5  0.09  0.09                    0.01               
                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           14.5  1.01  0.19    13        2.9   0.03               
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           12.7  1.57  0.19    15        1.8   0.02  0.02         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
            3.4  0.59  0.03     9        0.3                      
    Разом  30.6  3.17  0.41              5.0   0.05  0.02         
                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          258.5  3.58  0.81     3       69.8   0.21               
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          454.2 18.59  3.24     7       90.7   0.64  0.08         
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          215.8 28.50  3.33    15       30.8   0.45  0.39    0.08 
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КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
                                                                  
           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          167.3 60.20  4.34    26       16.9   0.44  0.40    0.15 
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           45.9  0.87  0.87                    0.08  0.04         
    Разом       110.87                  208.2                     
          1095.8      11.72                    1.74  0.87    0.23 
                                                                  
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
                                                                  
           62.8  1.14  1.14                    0.12  0.06         
КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
          269.7                         89.9                      

 
Вибіркові санітарні рубки 

               
Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-
мін 

вико-
нання
, років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

пло-ща,  
га 

запас, що вирубується, 
тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується 
стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої 

дере-
вини 

сухо-
стою 

1. Вибіркові санітарні рубки 
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом: 210,0 63,50 3,41 6,65  42,1 2,00 1,39 0,53 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні 133,6 41,61 3,02 5,30 5 26,7 1,66 1,16 0,45 
Твердолистяні 66,0 18,61 0,29 1,20 5 13,2 0,29 0,20 0,07 
М’яколистяні 10,9 3,28 0,10 0,15 5 2,2 0,05 0,03 0,01 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 
Разом: 1556,9 489,23 14,09 51,12  311,3 13,03 9,11 3,54 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні 1141,0 385,33 12,54 41,45 5 228,2 10,79 7,55 3,02 
Твердолистяні 349,9 88,42 1,27 7,85 5 69,9 1,82 1,27 0,44 
М’яколистяні 66,0 15,48 0,28 1,82 5 13,2 0,42 0,29 0,08 

Захисні ліси 
Разом 191,0 55,84 2,33 3,88  41,4 1,32 0,99 0,37 
в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  172,9 51,15 2,23 3,66 5 34,5 1,17 0,88 0,35 
Твердолистяні  13,9 3,63 - 0,21 5 2,7 0,04 0,03 0,01 
М’яколистяні 4,2 1,06 0,10 0,01 1 4,2 0,11 0,08 0,01 

Експлуатаційні ліси 
Разом 2741,2 857,88 19,99 57,01  548,1 24,26 10,94 6,75 
 т.ч. за групами порід: 
Хвойні  1908,4 648,57 15,74 37,47 5 381,6 10,64 7,76 5,59 
Твердолистяні  729,8 183,14 3,44 17,19 5 145,9 4,12 2,88 1,08 
М’яколистяні 103,0 26,17 0,81 2,35 5 20,6 0,63 0,30 0,08 
Усього по 
ЛМГ: 4699,6 1466,45 39,82 118,66  942,9 31,74 22,43 11,19 

в т.ч. за групами порід: 
Хвойні  3555,9 1126,66 33,53 87,88  671,0 24,26 17,35 9,41 
Твердолистяні 1159,6 293,8 5,00 26,45  231,7 6,27 4,38 1,60 
М’яколистяяні 184,1 45,99 1,29 4,33  40,2 1,21 0,70 0,18 
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Детальна інформація про рубки формування і оздоровлення лісів міститься 

у Проекті організації та розвитку лісового господарства державного 
підприємства «Коростенське лісомисливське господарство» Житомирського  
обласного управління лісового та мисливського господарства Державного 
агентства лісових ресурсів України (Пояснювальна записка) – Додаток № 3. 

До територій, які мають особливе природоохоронне значення  
ДП «Коростенське лісомисливське 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.  

До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення віднесені лісові ділянки, що виконують природоохоронні, естетичні 
функції і розташовані в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальною площею 3269,1 га:  

– заказники місцевого значення – 3170,7 га;  
– ліси наукового призначення,включаючи генетичні резервати – 98,4 га; 
 

Характеристика ділянок, які віднесені до категорій лісів лісів 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Назва лісництва, категорія 
лісів, (підкатегорія),номер 
кварталу (виділу) 

Загальна 
площа,  
га 

Площа 
вкрита 
лісовою 
рослинністю, 
га 

Загальний 
запас 
деревостанів, 
тис. куб м 

Стиглі і 
перестійні 

деревостани 

П
ри

мі
тк

а 

площа, 
га 

запас,  
тис. 
куб м 

Бехівське лісництво 
ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЗАКАЗНИКИ 
кв. 16(вид. 16-18),17-18,26-
27,114-136 

2459,1 2234,3 245,28 41,6 10,49  

Омелянівське лісництво 
ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ 
ЗАКАЗНИКИ 
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кв. 57(вид. 4,7,9-10),58(вид. 
1-3,7,11-12,18) 

52 52 8,6 7,2 1,21  

Ушомирське лісництво 
ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ  
ЗАКАЗНИКИ 
кв. 9(вид. 29),10(вид. 21-
23,26),18(вид. 19,22-
24,27,37-40),21(вид. 16-
17,29),22(вид. 3-5,17-
18,25,27-28,32,49),23(вид. 8-
10,12-13),28(вид. 1-
3),29(вид. 1-4),36-37,66,69 

627,9 496,8 112,75 107,5 31,65  

ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ 
кв. 64(вид. 12,14,16),68(вид. 
1,3-5,11,13-15,17) 

98,4 98,4 29,33    

Шершнівське лісництво  
ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ  
ЗАКАЗНИКИ 
кв. 75(вид. 21),80(вид. 1-4,7) 31,7 31,7 9,55    

 
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.  

Головними напрямками діяльності ДП «Коростенське лісомисливське 
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 



170 
 
основі кліматично орієнтованих методів ведення лісового господарства вплив на 
клімат під час провадження планованої діяльності ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство»  можливо оцінити як допустимий.  

 
Технології і речовини, що використовуються 
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Коростенське ЛМГ"  

дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом 
на базі бензомоторних пил  та тракторів з трелювальними пристроями, яка цілком 
прийнятна для всіх видів суцільних рубок. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 
розкряжуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними пристроями 
на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою 
із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 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 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, 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 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stihl.ua/
https://www.stihl.ua/
https://www.husqvarna.com/ua/
https://www.husqvarna.com/ua/
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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 «Коростенське лісомисливське 

господарство» 
- Проекту організації та розвитку лісового господарства державного 

підприємства „Коростенське лісомисливське господарство” Житомирського  
обласного 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 „ Коростенське лісомисливське господарство ”; 

- Інформації про поділ площі земель лісогосподарського призначення за 
категоріями в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів; 
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- Схем планування районів де розміщується ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство»; 

- Відомостей визначення розрахункової лісосіки; 
- Проекту зведеної відомості розрахункової лісосіки; 
- Договорів про передачу відходів; 
- Проектів організації мисливських господарств; 
- Наказів про затвердження відтворювальних ділянок; 
- Декларації про відходи міститься; 
- Положень та охоронних зобов'язань об´єктів природно-заповідного 

фонду тощо. 
Основні принципи, яких ДП «Коростенське лісомисливське господарство» 

дотримується 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 
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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 

 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 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.  



177 
 

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 «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське 

лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське господарство»  спосіб 
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відновлення 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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське 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). 

У разі порушення законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища ДП «Коростенське лісомисливське 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 
водопроникності, водо - 
утримуючої 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 
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Рослинність  Зміна видового складу 
Поява бур’янів, які 
перешкоджають 
природному 
відновленню та/ або 
створенню лісових 
культур   

Використати максимально 
можливе застосування 
поступових систем рубок. 
Виявляти рідкісні і зникаючі 
види рослин та виділяти 
ключові біотопи в цих місцях  
з внесенням їх в технологічну 
карту та збереженням при 
проведенні рубок. 

Незначний 

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 «Коростенське лісомисливське господарство». 

У ДП «Коростенське лісомисливське господарство» розпорядженням 
керівника визначено: 
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- 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-
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 «Коростенське лісомисливське 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 «Коростенське лісомисливське господарство» щодо спеціального 
використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних 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 «Коростенське лісомисливське 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 - №: 20197154084/13448; дата офіційного 
оприлюднення: 15.07.2019 (Додаток № 10), опубліковано в друкованих засобах 
масової інформації – газетах «Журнал ЕСПО» та «Екогазета» (Додаток № 23), а 
також розміщене у публічних місцях, доступних для громадськості  
(Додаток № 24), 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  14.08.2019 р. № 10/7/4834-19 зазначає, що з дня офіційного оприлюднення   
повідомлення про плановану діяльність щодо cпеціального використання 
лісових ресурсів в порядку рубок головного користування та суцільних 
санітарних рубок - №: 20197154084/13448; дата офіційного оприлюднення: 
15.07.2019, надійшли пропозиції щодо обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля  
від громадянина Петра Тестова та громадської організації «Українська 
природоохоронна група» (Додаток  № 11). 

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  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) 

Зауваження та пропозиції до планованої діяльності громадянина Тестова Петра 
Вказати хоча б одну обгрунтовану 
технiчну чи територiальну 
альтернативу вiдповiдно до вимог 
статгi 6 Закону України «Про оцiнку 
впливу на довкiлля». Зокрема, такою 
альтернативою може бути вiдмова вiд 
проведения рубок головного 
користування та суцiльних санiтарних 
рубок в лiсогосподарськiй частинi 
зелених зон, в захисних лiсах вздовж 
водойм 

Враховано частково 
 В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (волочінням) до 

складів зберігання деревини без використання техніки для перевезення деревини.  
В якості територіальної альтернативи № 2 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. 

Детальний опис даних альтернатив міститься у розділі 2 звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Стосовно вiдмови вiд проведения рубок головного користування та суцiльних санiтарних 

рубок в лiсогосподарськiй частинi зелених зон, в захисних лiсах вздовж водойм повідомляємо 
наступне: 

ДП «Коростенське лісомисливське 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 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. 
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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. 

 
Відомості щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 
Річки, озера, 
водоймища та 
інші водні 
об’єкти, 
уздовж 
берегів яких 
виділяються 
смуги лісів  

Загальна 
довжина 
річки, 
кілометрів  

Ширина смуг 
лісів, обчислена 
за нормативами, 
метрів  

Площа смуг 
лісів, 
обчислена за 
нормативами, 
гектарів  

Фактична 
площа 
існуючих 
смуг лісів, 
гектарів  

Площа смуг 
лісів, які 
виділяються 
додатково, 
гектарів  

р. Уж  256 400 743,5 743,5 - 
р. Ірша  136 400 257,0 257,0 - 
Разом   1000,5 1000,5 - 

 
 



190 
 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

щодо площі особливо захисних лісових ділянок 
Найменування та ознаки 

особливо захисних лісових 
ділянок 

Нормативи виділення 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, обчислена за 
нормативами, гектарів 

1.Лісові ділянки уздовж 
берегів річок, суднохідних і 
магістральних каналів, 
навколо озер та водоймищ 
(берегозахисні лісові ділянки)  

Лісові ділянки шириною 200 
м, але не більше ширини 
виділеної смуги лісів уздовж 
берегів річок і шириною 150 м 
- де смуги лісів не виділено  

900,3 

 
Назва лісництва, категорія 
лісів, (підкатегорія),номер 
кварталу (виділу) 

Загальна 
площа, га 

Площа вкрита 
лісовою 
рослинністю, 
га 

Загальний 
запас 
деревостанів, 
тис. куб м 

Стиглі і перестійні 
деревостани 
площа,  
га 

запас,  
тис. куб м 

.ЗАХИСНІ ЛІСИ 
ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. 

Омелянівське лісництво  
кв. 1 (вид. 1-29, 46-47), 2 (вид. 
1-2, 29-30), 4 (вид. 1-9, 38-40), 
5 (вид. 1-15, 39-40), 6 (вид. 1-
19, 44-45), 7 (вид. 1-21, 34-36), 
8 (вид. 1-12, 19-21), 9 (вид. 1-
15, 33), 10 (вид. 1), 17 (вид. 1-
25, 38-39, 43-45), 18 (вид. 1-13, 
34-35), 35 (вид. 4-20), 36 (вид. 
1-18, 42-44), 44 (вид. 1-10, 25-
27), 45 (вид. 1-20, 46-47) 

535,7 439,4 133,76 57,8 18,11 

Бехівське лісництво 
кв. 75 (вид. 1-10), 76 (вид. 1-7), 
82 (вид. 1-16), 83 (вид. 1-15), 
84 (вид. 1-14), 85 (вид. 1-11) 

105,8  87,6 24,85 6,5 2,2 

Турчинецьке лісництво  
кв. 9 (вид. 24-42), 10, 24 (вид. 
1-11, 31)  

109,5 107,4 23,37 4,5 1,42 
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Ушомирське лісництво  
- - - - - - 

Шершнівське лісництво  
кв. 38, 39 (вид. 1-13), 40 (вид. 
1-17),41(вид. 1-26), 42 (вид. 1-
8), 43 (вид. 1-25), 44 (вид. 1-
10) 

249,5 226 49,39 24,3 5,15 

Всього 1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88 
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 «Коростенське ЛМГ» 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. 
На особливо захисних  лісових  ділянках  уздовж  межі  з безлісною місцевістю будуть 

застосовуватись всі системи рубок відповідно 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.  При застосуванні 
суцільної системи  рубок будуть проводитись вузько- та середньолісосічні рубки з напрямом довгої 
сторони лісосіки перпендикулярно до межі з безлісною місцевістю.  

У відповідності до вимог пункту 6 Порядку спеціального використання лісових ресурсів 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 під час провадження 
планованої діяльності для категорій лісів з особливим  режимом  лісокористування (ліси     
природоохоронного,    наукового,    історико-культурного призначення,  рекреаційно-оздоровчі  та  
захисні)  буде встановлено, зокрема,  обмежений  режим  лісокористування  за  площею і шириною 
лісосік,  термінами примикання, застосування окремих систем і способів рубок.  

Під   час   проведення   рубок   головного   користування буде забезпечено збереження  
життєздатного  підросту  і  молодняку господарсько  цінних  порід, не дозволятиметься вирубування   і 
пошкодження цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, 
насінників і плюсових дерев. 

Вказати квартально-видiльний перелiк Враховано 
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дiлянок, на яких буде проводитися 
планована дiяльнiсть з викопiюванням 
їx запису з таксацiйних описiв 
пiдприємства 

Таксаційні описи та квартально-видільний перелік наведено у Проекті організації та розвитку 
лісового господарства ДП «Коростенське лісомисливське господарство» (Пояснювальна записка), який 
додається до звіту з оцінки впливу на довкілля (Додаток № 3). 

Плани лісонасаджень наведені у Додатку № 1 до звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Вказати перелiк видiв флори та фауни, 
занесених до Червоної Книги України 
та регiонального перелiку рiдкiсних 
видiв Житомирської областi на 
дiлянках, на яких буде проводитися 
планована дiяльнiсть iз вказанням 
перiоду, в який проводилися 
дослiдження 

Враховано частково 
Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації листом  

від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) зазначає, що з видів Червоної книги України в регіоні 
є поселення лелеки чорного, під час міграцій зрідка спостерігаються лунь польовий, підорлик малий. 
Для північно-східної частини ключової території відомі знахідки беркута. В долині р. Уж в осінній період 
2008 року відмічена скопа. 

У гніздовий період відмічають територіальні пари журавля сірого.  
З регіонально рідкісних птахів у регіоні відмічені пірникози мала та сірощока, чепура велика, лунь 
лучний, лунь очеретяний, підсоколик великий, тетерук, орябок, мартин жовтоногий, мартин сивий, 
крячок річковий, голуб-синяк та жовна сива. 

Відповідно до матеріалів «Виявлення та реєстрація рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та 
рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України  в лісовому фонді ДП «Коростенське ЛМГ»  
(Додаток № 16) в господарстві виявлено наступні рідкісні та зникаючі: 

об´єкти фауни: борсук, веретільниця, мідянка звичайна, норка європейська, рись, ропуха 
очеретяна,  соня садова, тхір лісовий, ящірки прудка і зелена, жовна зелена, змієїд, кажани, канюк 
звичайний, лелека чорний, лунь польовий, орел карлик, очеретянка прудка, пугач, сич волохатий, сипуха, 
сови бородата, болотяна, сіра (неясить), вухата, сорокопуд сірий, тетерук, шуліки рудий і чорний  та інші 
види. 

об´єкти флори: 
Баранець звичайний 
Береза темна 
Булатки: дволиста, великоквіткова, червона) 
Валеріана лікарська 
Верби (розмаринолиста, лапландська, чорнична, Старка)  
Гніздівка звичайна 
Діфазіаструм сплюснутий (Зелениця ) 
Журавлина дрібноплодна 
Зозулинці: болотний, дрібно крапчастий і інші види 
Зозулині черевички справжні 
Коручки: чемерниковидна, темно-червона 
Лілія лісова 
Любка дволиста 
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Любка зеленоквіткова 
Осоки: затінкова, тонкокорневищна, дводомна та інші 
Пальчатокорінники (Зозульки) Фукса, сплюснутий, м/ясо червоний, плямистий, Траунштейна 
Плаун річний 
Плаунець заплавний (Лікоподієлла заплавна) 
Смілка литовська 
Сон великий і розкритий 
Сон чорніючий (сон лучний) 
Сфагнум Вульфа, блискучий, м’який, тоненький 
Цибуля медвежа (Черемша) 
Щитолисник звичайний 
та інші види рослин 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації листом  
від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) зазначає, що в межах  території планованої діяльності 
зберігаються рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України: 

Група асоціації соснових лісів зеленомохових та чорницевих; 
Група асоціації дубово-соснових лісів ліщинових; 
Асоціації дубових лісів із дуба звичайного ліщиново-трясучковидновидно осокових і дубових 

лісів із дуба звичайного крушиново – трясучковидноосокових; 
Асоціації грабово-дубових лісів волосистоосокових та грабово-дубових лісів яглицевих; 
Формації латаття білого; 
Формації латаття сніжно-білого; 
Формації глечиків жовтих; 
Інформація про види рослин, занесених до Європейського Червоного списку в Управлінні 

екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації відсутня. 
Види рослин, занесені до Додатку І Бернської конвенції: сон розкритий. 
Види рослин, занесені до Червоної книги України:  
Судинні рослини: корючка темно-червона. 
Інші види рослин, які потребують охорони: мучниця звичайна, тирлич звичайний, голокучник 

дубовий, кадило мелісолисте, вужачка звичайна, шоломниця висока, купальниця європейська. 
Зазначити квартально-видiльний перелiк  
вiдтворювальних дiлянок в розумiннi ЗУ 
"Про мисливське господарство i 
полювання" 

Враховано 
Інформація про відтворювальні ділянки наведена у Додатку № 15 до звіту з оцінки впливу на 

довкілля. 
 

Яким чином буде проходити 
лiсовiдновлення на дiлянках, на яких 

Враховано частково 
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буде проводитися планована дiяльнiсть. 
Якщо шляхом створення лiсових 
культур, то вказати породний склад 
лiсовiдновлення по кожнiй дiлянцi, де 
запланована вирубка 

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 «Коростенське лісомисливське 
господарство»  спосіб відновлення 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 «Коростенське лісомисливське 
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 «Коростенське 
лісомисливське 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.  



195 
 

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 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.  
Породний склад лісових культур буде зазначений у проектах створення лісових культур, які будуть 
підготовлені ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на кожну ділянку після детального 
обстеження за  рік  або більше до періоду залісення залежно від способу обробітку ґрунту.  

Зазначити  прогнозовану змiну 
розподiлу лiсового фонду по головнiй 
породi по лiсгоспу в результатi 
планованої дiяльностi 

Враховано 
Розподіл даних проекту рубок головного користування за способами рубок, господарствами і 

господарськими секціями; очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових 
ділянок; очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними 
породами; розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими частинами, 
господарськими секціями, панівними породами та інші прогнозовані дані містяться у у Проекті 
організації та розвитку лісового господарства ДП «Коростенське лісомисливське господарство» 
(Пояснювальна записка), який додається до звіту з оцінки впливу на довкілля (Додаток № 3). 

Яким чином буде проводитися 
вивезення та трелювання деревини 

Враховано 
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.  

Яким чином буде проходити утилiзацiя Враховано 



196 
 

порубкових решткiв 
 

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 „Коростенське ЛМГ” 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. 

Вказати квартально - видiльний перелiк 
охоронних дiлянок вiдповiдно до 
наказу Держлiсагенства № 17 від 
20.01.2017 року 
 

Враховано  
Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації листом від 

13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) зазначає, що з видів Червоної книги України в регіоні є 
поселення лелеки чорного, під час міграцій зрідка спостерігаються лунь польовий, підорлик малий. Для 
північно-східної частини ключової території відомі знахідки беркута. В долині р. Уж в осінній період 
2008 року відмічена скопа. 

У гніздовий період відмічають територіальні пари журавля сірого.  
З регіонально рідкісних птахів у регіоні відмічені пірникози мала та сірощока, чепура велика, лунь 
лучний, лунь очеретяний, підсоколик великий, тетерук, орябок, мартин жовтоногий, мартин сивий, 
крячок річковий, голуб-синяк та жовна сива. 

Відповідно до матеріалів «Виявлення та реєстрація рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та 
рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України  в лісовому фонді ДП «Коростенське ЛМГ»  
(Додаток № 16) в господарстві виявлено наступні рідкісні та зникаючі: 

об´єкти фауни: борсук, веретільниця, мідянка звичайна, норка європейська, рись, ропуха 
очеретяна,  соня садова, тхір лісовий, ящірки прудка і зелена, жовна зелена, змієїд, кажани, канюк 
звичайний, лелека чорний, лунь польовий, орел карлик, очеретянка прудка, пугач, сич волохатий, сипуха, 
сови бородата, болотяна, сіра (неясить), вухата, сорокопуд сірий, тетерук, шуліки рудий і чорний  та інші 
види. 
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об´єкти флори: 
Баранець звичайний 
Береза темна 
Булатки: дволиста, великоквіткова, червона) 
Валеріана лікарська 
Верби (розмаринолиста, лапландська, чорнична, Старка)  
Гніздівка звичайна 
Діфазіаструм сплюснутий (Зелениця ) 
Журавлина дрібноплодна 
Зозулинці: болотний, дрібно крапчастий і інші види 
Зозулині черевички справжні 
Коручки: чемерниковидна, темно-червона 
Лілія лісова 
Любка дволиста 
Любка зеленоквіткова 
Осоки: затінкова, тонкокорневищна, дводомна та інші 
Пальчатокорінники (Зозульки) Фукса, сплюснутий, м/ясо червоний, плямистий, Траунштейна 
Плаун річний 
Плаунець заплавний (Лікоподієлла заплавна) 
Смілка литовська 
Сон великий і розкритий 
Сон чорніючий (сон лучний) 
Сфагнум Вульфа, блискучий, м’який, тоненький 
Цибуля медвежа (Черемша) 
Щитолисник звичайний 
та інші види рослин 

Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації листом  
від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) зазначає, що в межах  території планованої діяльності 
зберігаються рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України: 

Група асоціації соснових лісів зеленомохових та чорницевих; 
Група асоціації дубово-соснових лісів ліщинових; 
Асоціації дубових лісів із дуба звичайного ліщиново-трясучковидновидно осокових і дубових 

лісів із дуба звичайного крушиново – трясучковидноосокових; 
Асоціації грабово-дубових лісів волосистоосокових та грабово-дубових лісів яглицевих; 
Формації латаття білого; 
Формації латаття сніжно-білого; 
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Формації глечиків жовтих; 
Інформація про види рослин, занесених до Європейського Червоного списку в Управлінні 

екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації відсутня. 
Види рослин, занесені до Додатку І Бернської конвенції: сон розкритий. 
Види рослин, занесені до Червоної книги України:  
Судинні рослини: корючка темно-червона. 
Інші види рослин, які потребують охорони: мучниця звичайна, тирлич звичайний, голокучник 

дубовий, кадило мелісолисте, вужачка звичайна, шоломниця висока, купальниця європейська. 
Потреб формування  на територіях та об´єктах природно-заповідного фонду, що належать до 

сфери управління ДП «Коростенське лісомисливське господарство» додаткових ділянок для 
охорони  видів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної книги України (охоронних 
ділянок) у відповідності до вимог наказу Держлiсагенства № 17 від 20.01.2017 року не виникало. 

Управлiння екологiї та природних ресурсiв Житомирської обласної  державної адміністрацiї 
листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) повiдомляє, що на територiї планованої 
дiяльностi ДП «Коростенське лiсомисливське господарство» присутні об'єкти природно-заповiдного 
фонду з відповідними охоронними зонами: 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Щабель», утворений рiшенням облвиконкому 
вiд 21.01.1982 № 26 на площi 72 га (охоронна зона 669 га) i знаходиться в кв. 21, вид. 12, 16, 17, 29, кв. 
22, вид. 17, 18, 25, 27, 28, 32, кв.23, вид. 8, 9, 10, 12, 13, кв. 28, вид. 1, 2, 3, кв. 29, вид. 1, 2, 3, 4 
Ушомирського лісництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Волосне», утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01. 1982 № 26 на площi 20 га (охоронна зона 583 га) i знаходиться в кв. 36, вид. 16, 17, 23, 30 
Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Мисловичi» утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01.1982 № 26 на площi 52 га (охоронна зона 437 га) i знаходиться в кв. 57, вид. 4, 7, 9, 10, кв. 58, вид. 
3, 7, 11, 12, 18 Омелянiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Сукачове», утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01.1982 № 26 на площi 22 га (охоронна зона 344 га) i знаходиться в кв. 69, вид. 19, 21, 22 
Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Чорний мох», утворений рiшенням облвиконкому 
вiд 21.01.1982 №26 на площi 29 га (охоронна зона  176 га) i знаходиться в кв. 18, вид. 22, кв.22, вид.3 
Ушомирського лiсництва. 

Якi пом'якшувальнi заходи щодо 
розливiв паливно - мастильних 
матерiалiв у воду та rрунтовий покрив 
будуть вживатися 

Враховано 
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. 



199 
 

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 
спеціалізованим організаціям для утилізації, відповідно до укладених договорів. 

Як саме буде вiдновлено грунтовий 
покрив, пошкоджений внаслiдок дiй 
важкої технiки пiд час трелювання та 
вивезення деревини 

Враховано 
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  під'їзні  дороги. Земляні вали і водовідводи на волоках 
розміщуються через 40 метрів. 

Перелiк об'єктiв природно-заповiдного 
фонду в межах планованої дiяльностi 

Враховано 
Управлiння екологiї та природних ресурсiв Житомирської обласної  державної адміністрацiї 

листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) повiдомляє, що на територiї планованої 
дiяльностi ДП «Коростенське лiсомисливське господарство» знаходяться наступнi об'єкти природно-
заповiдного фонду: 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Барвенкоке», утворений рiшенням 
облвиконкому вiд 21.01.1982 № 26 на площi 41,9 га i знаходиться в кв. 9,10 Ушомирського лiсництва; 
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загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Щабель», утворений рiшенням облвиконкому 
вiд 21.01.1982 № 26 на площi 72 га (охоронна зона 669 га) i знаходиться в кв. 21, вид. 12, 16, 17, 29, кв. 
22, вид. 17, 18, 25, 27, 28, 32, кв.23, вид. 8, 9, 10, 12, 13, кв. 28, вид. 1, 2, 3, кв. 29, вид. 1, 2, 3, 4 
Ушомирського лісництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Волосне», утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01. 1982 № 26 на площi 20 га (охоронна зона 583 га) i знаходиться в кв. 36, вид. 16, 17, 23, 30 
Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Мисловичi» утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01.1982 № 26 на площi 52 га (охоронна зона 437 га) i знаходиться в кв. 57, вид. 4, 7, 9, 10, кв. 58, вид. 
3, 7, 11, 12, 18 Омелянiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Сукачове», утворений рiшенням облвиконкому вiд 
21.01.1982 № 26 на площi 22 га (охоронна зона 344 га) i знаходиться в кв. 69, вид. 19, 21, 22 
Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Чорний мох», утворений рiшенням облвиконкому 
вiд 21.01.1982 №26 на площi 29 га (охоронна зона 176 га) i знаходиться в кв. 18, вид. 22, кв.22, вид.3 
Ушомирського лiсництва; 

лiсовий заказник мiсцевого значения «Забране», утворений рiшениям облвиконкому вiд 
23.12.1991 №360 на площi 31,7 га i знаходиться в кв. 75, вид. 21, кв.80, вид. 1, 2, 3, 4-7 Шершнiвського 
лiсництва; 

ландшафтний заказник мiсцевого значения «Михайловичi», утворений рiшенням  двадцять  
сьомої ceciї  Житомирської  обласної ради  V  скликання вiд 14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв 
природно-заповiдного фонду мiсцевого значения»     на    площi     139,6    га i   знаходиться  в  кв.16, вид. 
16, 17, 18, кв.17, кв.18, кв.26, кв.27 Бехiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Лозанове», утворений рiшенням двадцять сьомої 
ceciї Житомирської обласної ради V скликання вiд 14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв природно-
заповiдного фонду мiсцевого значення» на площi 14,6 га i знаходиться в кв. 117, вид. 14,  кв. 124, вид. 2 
Бехiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Хвощове болото», утворений рiшенням двадцять 
сьомої cecii: Житомирської обласної ради V скликания вiд 14.11.08 № 665 «Про утворения об'єктiв 
природно-заповiдного фонду мiсцевого значения» на площi 11,6 га i знаходиться в кв. 123, вид. 2, кв. 
116, вид. 9 Бехiвського лiсництва; 

ландшафтний заказник мiсцевого значения «Полiгон», утворений рiшенням двадцять шостої ceciї 
Житомирської обласної ради V скликания вiд 08.09.2010 № 1163 «Про утворення об'єктiв природно-
заповiдного фонду мiсцевого значения» на площi 2293,3 га i знаходиться в кв. 114-136 (крiм кварталу 
116, вид. 19, кв. 11 7, вид. 14, кв. 123, вид.19, кв.124,вид 2). 
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Площа природно-заповідного фонду ДП „Коростенське лісомисливське господарство” складає 
3170,7 га або 10,8 % від загальної площі ЛМГ і  відповідає своєму цільовому призначенню. 

Охоронні зобов´язання на території та об’єкти природно-заповідного фонду наведені у Додатку 
№ 18. 

Положення територій та об'єктів природно-заповідного фонду наведені у Додатку № 19. 
Якi лiсовi дороги планується побудувати 
в пiдприємствi для проведения 
планованої дiяльностi (з вказанням 
кварталiв та видiлiв, через якi пройде 
дорога) 

Враховано частково 
Інформація про обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель по 

лісовому господарству, запроектовані на ревізійний період міститься у Проекті організації та розвитку 
лісового господарства ДП «Коростенське лісомисливське господарство» (Пояснювальна записка), який 
додається до звіту з оцінки впливу на довкілля (Додаток № 3). 

Проектом передбачається проведення робіт по ремонту та утриманню лісових доріг. Нове  
будівництво лісових доріг не передбачається.  

Перелiк перспективних об'єктiв 
природно-заповiдного фонду в межах 
планованої дiяльностi 

Враховано 
Управлiння екологiї та природних ресурсiв Житомирської обласної  державної адміністрацiї 

листом від 13.08.2019 № 2345/1-6/3-4-1826 (Додаток № 13) повiдомляє, що на територiї планованої 
дiяльностi  
ДП «Коростенське лiсомисливське господарство» землi, зарезервованi з метою наступного заповiдання, 
а також такi, що мають статус водно-болотних угiдь мiжнародного чи загальнодержавного значения, на 
територi'i  
ДП «Коростенське ЛМГ», вiдсутнi. 

Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об´єктів природно-
заповідного фонду ДР «Коростенське лісомисливське господарство» до управління не надходили. 

Надати інформацiю про наявнi в межах 
планованої дiяльностi об'єкти 
Смарагдової мережi 

Враховано 
Територія планованої діяльності ДП «Коростенське лісомисливське господарство» частково 

входить до складу об'єкта Смарагдової мережі – Slovechanskyi Kriazh - UA0000173 (Area: 956.10 km²), 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. 

EMERALD - STANDARD DATA FORM об'єкта Смарагдової мережі – Slovechanskyi Kriazh 
- UA0000173 (Area: 956.10 km² наведена у Додатку № 17. 

Зауваження та пропозиції до планованої діяльності громадської організації «Українська природоохоронна група» 
Згiдно сучасних наукових даних, 
планована дiяльнiсть у виглядi 
суцiльних рубок головного 
користування та санiтарних рубок 

Враховано 
Опис вплив з боку планованої діяльності на водні ресурси міститься у розділі 4 Звіту ОВД. 
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може мати негативний вплив на 
гiдрологiчний режим водоток iв, 
розмiщених в межах територiї 
лiсокористувача та сумiжних з такою 
територiєю. Зважаючи на це, 
пропонуємо у звiтi з ОВД оцiнити 
вплив планованої дiяльностi на yci 
водотоки басейну рiчок Iрша та Уж, в 
тому числi i непрямий та 
кумулятивний впливи такої 
дiяльностi. 
Проведения суцiльних рубок в  межах  
стиглих  та  перестiйних  деревостанiв 
може  мати негативний  вплив на  види  
флори i фауни, асоцiйованi зi   старими 
лiсами. Зважаючи на це, пропонуємо у 
звiтi з ОВД оцiнити  вплив планованої 
дiяльностi на вiкову структуру лiсових 
масивiв як в межах територiї 
пiдприємства, так i в межах лiсових 
ландшафтiв на регiональному рiвнi, в т.ч. 
зазначивши змiни у площах стиглих та 
перестiйних деревостанiв та оцiнити 
очiкуваний  вплив  планованої  дiяльностi  
на види, пов'язанi з такими 
деревостанами. 

Враховано частково 
Динаміка вікової структури насаджень основних лісоутворювальних порід; очікувані зміни в 

розподілі загальної площі за основними категоріями лісових ділянок; очікувані зміни в розподілі вкритих 
лісовою рослинністю лісових ділянок за панівними породами; розподіл площі лісових ділянок за 
категоріями лісів, господарськими частинами, господарськими секціями, панівними породами та інші 
прогнозовані дані містяться у Проекті організації та розвитку лісового господарства ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство» (Пояснювальна записка), який додається до звіту з оцінки впливу на 
довкілля (Додаток № 3). 

Згiдно вимог статтi 6  Закону  Укра'iни  
«Про  оцiнку  впливу  на  довкiлля»,  звiт 
з  ОВД має включати виправданi 
альтернативи планованої дiяльностi. 
Зважаючи на потенцiйний негативний 
вплив планованої дiяльностi на стан 
флори та фауни, а також на iншi  аспекти 
довкiлля, пропонуємо розглянути у звiтi з 

Враховано частково 
 В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (волочінням) до 

складів зберігання деревини без використання техніки для перевезення деревини.  
В якості територіальної альтернативи № 2 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 
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ОВД альтернативу планованої дiяльностi, 
яка передбачає: 
- проведения лише вибiркових рубок 
головного користування  (РГК)  в  лiсах  
першої, другої та третьої   категорiй (лiси    
природоохоронного,    наукового,    
iсторико-культурного призначення; 
рекреацiйно-оздоровчi  лiси; захиснi лiси) 
з метою усунення негативного впливу 
суцiльних рубок на природнi цiнностi 
лiсiв, охорони  бiорiзноманiття та 
збереження рекреацiйних функцiй лiсiв; 
- проведения лише вибiркових 
санiтарних рубок в лiсах першої та другої 
категорiй; 
- заборону проведения суцiльних  РГК  
та  санiтарних  рубок  в  ycix деревостанах  
старше 130 рокiв з метою мiнiмiзаiї 
впливу на охоронюванi види флори i 
фауни та збереження вiкової структури 
лiсового масиву; 
- заборону проведения суцiльних РГК 
та санiтарних  рубок  в  межах  смуги  
шириною 100 м навколо берегiв малих 
рiчок Рiхта, Шестень,  Олешня  та 200  м 
навколо берегiв  рiчок  Уж, Жерев та Ipшa; 
- заборону проведения планованої 
дiяльностi в межах вiдтворювальних 
дiлянок мисливського  господарства  в  
перiод  з   1   квiтня   по 15   червня   для   
забезпечення   умов розмножения орнiто-
та терiофауни. 

господарства, відмова від реалізації планованої діяльності є недоцільною. 
Детальний опис даних альтернатив міститься у розділі 2 звіту з оцінки впливу на довкілля. 
Стосовно вiдмови вiд проведения рубок головного користування та суцiльних санiтарних 

рубок в лiсогосподарськiй частинi зелених зон, в захисних лiсах вздовж водойм повідомляємо 
наступне: 

ДП «Коростенське лісомисливське 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 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.  
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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. 

 
Відомості щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 
Річки, озера, 
водоймища та 
інші водні 
об’єкти, 
уздовж 
берегів яких 
виділяються 
смуги лісів  

Загальна 
довжина 
річки, 
кілометрів  

Ширина смуг 
лісів, обчислена 
за нормативами, 
метрів  

Площа смуг 
лісів, 
обчислена за 
нормативами, 
гектарів  

Фактична 
площа 
існуючих 
смуг лісів, 
гектарів  

Площа смуг 
лісів, які 
виділяються 
додатково, 
гектарів  

р. Уж  256 400 743,5 743,5 - 
р. Ірша  136 400 257,0 257,0 - 
Разом   1000,5 1000,5 - 

 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

щодо площі особливо захисних лісових ділянок 
Найменування та ознаки 

особливо захисних лісових 
ділянок 

Нормативи виділення 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, обчислена за 
нормативами, гектарів 

1.Лісові ділянки уздовж 
берегів річок, суднохідних і 
магістральних каналів, 
навколо озер та водоймищ 
(берегозахисні лісові ділянки)  

Лісові ділянки шириною 200 
м, але не більше ширини 
виділеної смуги лісів уздовж 
берегів річок і шириною 150 м 
- де смуги лісів не виділено  

900,3 
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Назва лісництва, категорія 
лісів, (підкатегорія),номер 
кварталу (виділу) 

Загальна 
площа, га 

Площа вкрита 
лісовою 
рослинністю, 
га 

Загальний 
запас 
деревостанів, 
тис. куб м 

Стиглі і перестійні 
деревостани 
площа,  
га 

запас,  
тис. куб м 

ЗАХИСНІ ЛІСИ 
ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. 

Омелянівське лісництво  
кв. 1 (вид. 1-29, 46-47), 2 (вид. 
1-2, 29-30), 4 (вид. 1-9, 38-40), 
5 (вид. 1-15, 39-40), 6 (вид. 1-
19, 44-45), 7 (вид. 1-21, 34-36), 
8 (вид. 1-12, 19-21), 9 (вид. 1-
15, 33), 10 (вид. 1), 17 (вид. 1-
25, 38-39, 43-45), 18 (вид. 1-13, 
34-35), 35 (вид. 4-20), 36 (вид. 
1-18, 42-44), 44 (вид. 1-10, 25-
27), 45 (вид. 1-20, 46-47) 

535,7 439,4 133,76 57,8 18,11 

Бехівське лісництво 
кв. 75 (вид. 1-10), 76 (вид. 1-7), 
82 (вид. 1-16), 83 (вид. 1-15), 
84 (вид. 1-14), 85 (вид. 1-11) 

105,8  87,6 24,85 6,5 2,2 

Турчинецьке лісництво  
кв. 9 (вид. 24-42), 10, 24 (вид. 
1-11, 31)  

109,5 107,4 23,37 4,5 1,42 

Ушомирське лісництво  
- - - - - - 

Шершнівське лісництво  
кв. 38, 39 (вид. 1-13), 40 (вид. 
1-17),41(вид. 1-26), 42 (вид. 1-
8), 43 (вид. 1-25), 44 (вид. 1-
10) 

249,5 226 49,39 24,3 5,15 

Всього 1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88 
Рубки головного користування, особливо суцільні, погіршують водоохоронно-захисну роль 

лісових масивів. 
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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 «Коростенське ЛМГ» 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. 
На особливо захисних  лісових  ділянках  уздовж  межі  з безлісною місцевістю будуть 

застосовуватись всі системи рубок відповідно 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.  При застосуванні 
суцільної системи  рубок будуть проводитись вузько- та середньолісосічні рубки з напрямом довгої 
сторони лісосіки перпендикулярно до межі з безлісною місцевістю.  

У відповідності до вимог пункту 6 Порядку спеціального використання лісових ресурсів 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761 під час провадження 
планованої діяльності для категорій лісів з особливим  режимом  лісокористування (ліси     
природоохоронного,    наукового,    історико-культурного призначення,  рекреаційно-оздоровчі  та  
захисні)  буде встановлено, зокрема,  обмежений  режим  лісокористування  за  площею і шириною 
лісосік,  термінами примикання, застосування окремих систем і способів рубок.  

Під   час   проведення   рубок   головного   користування буде забезпечено збереження  
життєздатного  підросту  і  молодняку господарсько  цінних  порід, не дозволятиметься вирубування   і 
пошкодження цінних і рідкісних видів дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, 
насінників і плюсових дерев. 

Інформація про відтворювальні ділянки наведена у Додатку № 15. 
Рубки головного користування на території відтворювальних ділянок проводитися не будуть. 
В ході реалізації планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 39 Закону України «Про 

тваринний світ» 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, використання моторних маломірних суден, 
проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах). 

Заготівля деревини  під  час  спеціального  використання  лісових ресурсів у порядку рубок 
головного користування в ДП Коростенське лісомисливське господарство» під час провадження 
планованої діяльності буде здійснюватись на принципах дотримання безперервного,  невиснажливого і 
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раціонального  використання  лісових  ресурсів,  збереження   умов відтворення    високопродуктивних    
стійких    деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей. 

Призначення рубок головного користування буде здійснюватись з дотриманням вимог Лісового 
кодексу України, правил рубок головного користування затверджених наказом Державного комітету 
лісового господарства України 23.12.2009 № 364, Порядку  спеціального  використання лісових  ресурсів,  
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 23.05.2007 № 761 та інших чинних 
нормативно-правових актів. 

Пропонуємо Пiдприємству у звiтi з ОВД 
зазначити методи, що  використовувалися 
для проведення  дослiджень та оцiнки 
впливу, а також вказати джерела 
iнформацiї, на яких грунтуються данi зі 
звiту 

Враховано 
Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля та 

припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля 
міститься у розділіл 6 звіту ОВД. 

Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що 
містяться у звіті з оцінки впливу на довкілля наведено у розділі 13 звіту ОВД. 
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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 «Коростенське лісомисливське  
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 «Коростенське лісомисливське  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; 
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- 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; 

- 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 «Коростенське лісомисливське  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 «Коростенське лісомисливське  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 «Коростенське 
лісомисливське  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 
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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). 

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 «Коростенське лісомисливське  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 «Коростенське лісомисливське  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 «Коростенське лісомисливське  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  
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іншої  документації. При заповненні форми відповідальні виконавці будуть   
використовувати паспорти відходів, прибутково-видаткові документи 
(прибуткові та  видаткові  ордери,  акти  про  прийняття матеріалів, накладні 
на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського 
обліку, документи на вивіз відходів з  підприємства  тощо).   

На основі даних первинного обліку ДП «Коростенське лісомисливське  
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 «Коростенське 
лісомисливське  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 «Коростенське лісомисливське  
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 «Коростенське лісомисливське  
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).  
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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: 

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 «Коростенське лісомисливське  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.     

На підприємстві запроваджено  моніторинг виявлення та реєстрація 
рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, 
занесених до  Червоної та Зеленої книги України (Додаток № 16). 

У проекті організації та розвитку ДП «Коростенське лісомисливське  
господарство» зазначається, що починаючи з 2004 року на території ЛМГ 
проводиться моніторинг лісів першого рівня. Щорічно спеціалістами ЛМГ 
ведеться спостереження за станом лісів на 5 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. Місця їх розташування 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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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 

рубок головного користування та суцільних санітарних рубок. 
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Коростенське ЛМГ"  

дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим 
способом на базі бензомоторних пил  та тракторів з трелювальними 
пристроями, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та 
розкряжуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними 
пристроями на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи 
виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 
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 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, 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 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.  

Місце провадження планованої діяльності, територіальні 
альтернативи. 

Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП 
"Коростенське ЛМГ" на території Шершнівського, Ушомирського, 
Омелянівського, Турчинецького та Бехівського лісництв. 

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах 
лісових ділянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду ДП 
"Коростенське ЛМГ" в межах структурних підрозділів (лісництв) – 
Шершнівське, Ушомирське, Омелянівське, Турчинецьке та Бехівське, 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 

https://www.stihl.ua/
https://www.stihl.ua/
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https://www.husqvarna.com/ua/
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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) 
Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування та 

суцільних санітарних рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас 
ліквідної деревини, тис. м3) 

Вид рубок 
 

Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-

культурного 
призначення 
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Рубки 
головного 

користування 
- - - - 1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 - 0,8 

0,13 
2,7 
0,77 

Суцільні 
санітарні 

рубки 
- - - - 6,7 

1,08 
1,3 
0,25 - 8,0 

1,33 
2,1 
0,22 - - 2,1 

0,22 

 
Вид рубок 

 
Експлуатаційні ліси Разом 

хв
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Рубки 
головного 

користування 

97,0 
32,21 

60,7 
14,20 

45,5 
10,12 

203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 

Суцільні 
санітарні 

рубки 

17,9 
2,34 - 3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 
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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; 

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; 
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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 
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. 
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- 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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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 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  
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РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

                                                  ТА  ЛІСОРОСЛИННИХ  УМОВ 

 

1.1. Місцезнаходження і площа 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО” (далі ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ”) Житомирського обласного 

управління лісового та мисливського господарства  розташоване в північно-східній частині 

Житомирської області на території Коростенського та Хорошівського адміністративних 

районів Житомирської області.   

Адміністративно-організаційна структура лісомисливського господарства наводиться в 

таблиці 1.1.1., віднесення лісів до органів місцевої влади – в таблиці 1.1.2.  

 
Поштова адреса:  

                            індекс 11500 

                               вул. 3-й                 

Шатрищанський провулок, 3,                                                                                                                                                                                                                

                            м.Коростень,                           

            Житомирська область,  

              код  04142, факс 4-40 

e-mail: info@korostenlis.com.ua 

 

1.1.1. Адміністративно-організаційна структура підприємства  

 

Бехівське, кв.137 вид.1 
Коростенський 7602,1 

м.Коростень 0,4 

Разом по лісництву:  7602,5 

Омелянівське, кв.7 вид.12 Коростенський 5363,5 

Турчинецьке, кв.43 вид.9 

 

 Коростенський          355,5 

 Хорошівський         3087,0 

Разом по лісництву:   3442,5 

Ушомирське, кв.14 вид.4  Коростенський 7063,4 

Шершнівське кв.57 вид.54 Коростенський 5914,3 

   Всього по ЛМГ:  29386,2 

в тому числі по адміністративних районах:  

  Коростенський        26298,8 

 Хорошівський          3087,0 

  м. Коростень               0,4 

 

 

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення контор, 

лісових кордонів показані на картах-схемах. 

 

1.1.2. Віднесення лісів до місцевих органів влади 

 

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7fkclXhlolpqbkifp+zlj+rx');


 

 

 

Коростенський район: 

Берестовецька сільська 

рада 

Бехівське 57, 59, 60, 62-64, 66, 

67  

403,3 

Бехівська сільська рада  137 0,6 

                                                                                                             продовження таблиці 1.1.2. 

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Васьковицька сільська 

рада 

 

-//- 

118-120, 125, 126, 132 544,6 

Дідковицька сільська 

рада 

-//- 75-81 355,1 

Кожухівська сільська 

рада 

-//- 19-23, 28-50 1243,3 

Коростенська міська 

рада 
 138     0,4 

Мединівська сільська 

рада 

-//- 99-113 662,3 

Межиріцька сільська 

рада 

-//- 51-55 249,9 

Михайлівська сільська 

рада 

-//- 1-18, 24-27, 114-117, 121-

124, 127-131, 133-136 

2828,5 

Сарновицька сільська 

рада 

-//- 82-98 744,9 

Сингаївська сільська 

рада 

-//- 56,58,61,65 208,5 

Ходаківська сільська 

рада 

-//- 68-74 361,1 

Разом по лісництву: -//-  7602,5 

Білківська сільська 

рада 

Омелянівське 9-11, 26-28 501,0 

Горщиківська сільська 

ОТГ 

-//- 20-25 158,0 

Новинська сільська 

рада 

-//- 59, 60, 63 247,1 

Сушківська сільська 

рада 

-//- 12-16, 29-33, 37-41, 55-57 1564,1 

Ушомирська сільська 

ОТГ 

-//- 1-8,17-19,34-36, 42-54, 58, 

61,62,64- 66 

2893,3 

 

Разом по лісництву:   5363,5 

Ковалівська сільська 

рада 

Турчинецьке 1-6 343,0 

Шершнівська сільська 

рада 

-//- 10 12,5 

 Разом по лісництву:   355,5 

 Ушомирське   

Веселівська сільська 

рада 

-//- 59-69 917,5 

Горщиківська сільська 

ОТГ 

-//- 51-55 426,7 

Лісівщинська сільська 

рада 

-//- 44, 56, 57, 70 356,8 



 

 

 

Ставищенська сільська 

рада 

-//- 38-43, 45-50 1334,2 

                                                                                                               

                                                                                                                  

 

продовження таблиці 1.1.2. 

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Ушомирська сільська 

ОТГ 

-//- 1-37,58 4028,2 

Разом по лісництву:   7063,4 

Веселівська рада Шершнівське 24,25,29,30,33,34,37 486,0 

Хотинівська сільська 

рада  

-//- 1-13 660,1 

Холосненська сільська 

рада 

-//- 14-23 305,0 

Шершнівська сільська 

рада 

-//- 26-28, 31, 32, 35, 36, 

38-81 

4463,2 

Разом по лісництву: -//-  5914,3 

Разом по району:   26299,2 

Хорошівський: 

Новоборівська селищна 

ОТГ 

Турчинецьке 7-9,19, 24-44 2185,0 

Іршанська селищна 

ОТГ 

-//- 11-18,20-23 902,0 

Разом по лісництву: -//-  3087,0 

Разом по району:   3087,0 

Усього по лісомисливському господарству: 29386,2 

 

 

 

1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт 

 

Коростенський лісгосп був створений в 1940 році з лісів державного лісового фонду та 

лісів місцевого значення. 

До 1940 року лісові масиви Шершнівського і Турчинецького лісництв входили до 

складу Малинського лісгоспу, а лісові масиви Ушомирського і Омелянівського лісництв – до 

складу Лугинського лісгоспу. Бехівське лісництво відносилось до Коростенського рай-

лісгоспу. 

У 1960 році відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 30.11.1959 року №1834 

і наказом по головному управлінню лісового господарства і лісозаготівель при Раді Міністрів 

УРСР від 14.05.1960 року №117 Коростенський лісгосп був реорганізований у комплексне 

підприємство – Коростенський лісгоспзаг, на який покладено ведення лісогосподарського і 

лісозаготівельного виробництва. 

Реорганізація лісгоспзага в держлісгосп здійснена  в 1991 році у відповідності до 

наказів Міністерства лісового господарства України від 31.10.1991 року №133 та об’єднання 

„Житомирліс” від 11.11.1991 року №162 „Про реорганізаційну структуру управління лісовим 

господарством України”. 

З метою вдосконалення державного управління лісовим господарством України та 

подальшого розмежування функції державного управління лісами з функціями господарської 

діяльності, у відповідності до наказу Держкомлісгоспу України від 20.10.2004 р. №179 



 

 

 

державне лісогосподарське об’єднання „Житомирліс” було ліквідовано, а на базі його майна 

було утворене Житомирське обласне управління лісового господарства. 

У зв’язку з утворенням Житомирського обласного управління лісового господарства та 

з метою приведення, у відповідність Статуту і найменування підприємства до Господарського 

кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної політики та 

підприємства України від 26.06.2004 р. №792/9391 „Про затвердження вимог, щодо написання 

найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу згідно наказу 

Держкомлісгоспу України від 23.02.2005 р. №188 Коростенський держлісгосп був 

перейменований у ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО ” - скорочена назва ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” 

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісомисливського господарства 

було проведено у 1932 році. 

Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1947, 1957, 1967, 1977, 1987,1997 роках. 

В архівах збереглися матеріали 3-х останніх лісовпорядкувань такі як : таксаційні описи, 

планшети, плани лісонасаджень, проекти організації і розвитку лісового господарства. 

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2008 році Українською лісовпо-

рядною експедицією на загальній площі 29846,0 га. Роботи виконувались відповідно до вимог 

лісовпорядної інструкції 1986 року за І розрядом. 

Починаючи з 2009 року на всій території лісомисливського господарства  прово-дилось 

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. 

 

 

1.2.1. Основні показники проведеного лісовпорядкування 

 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Обсяги 

1.Площа лісовпорядкування       га 29386,2 

 в.т.ч. з використанням ортофотопланів, 

космічних знімків  
      га 29386,2 

2.Кількість кварталів       шт. 399 

3.Середня площа кварталів       га 73,7 

4.Кількість таксаційних виділів       шт. 12128 

5.Середня площа таксаційного виділу       га 2,4 

6.Закладено площадок вибіркових методів 

таксації  
      шт. 297 

7.Закладено площадок на визначення сум 

площ поперечних перерізів деревостанів 
      шт. 921 

8. Закладено пробних площ – усього        шт. 27 

в т.ч. на рубки догляду       шт. - 

8.Кількість планшетів       шт. 39 

 



 

 

 

Нинішнє базове лісовпорядкування 2018 року проведено за І розрядом Українською 

лісовпорядною експедицією Українського державного проектного лісовпорядного 

виробничого об’єднання ВО „Укрдержліспроект” Державного агентства лісових ресурсів 

України у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої 

лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт та координаційно-

технічної наради за підсумками польових робіт базового лісовпорядкування в державних 

підприємствах Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства 

(додатки 1; 2; 3).    

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.  

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів стали 

державні акти на право постійного користування земельними ділянками та матеріали 

лісовпорядкування 2008 року. Для таксації деревостанів використовувались кольорові 

ортофотоплани масштабу 1:10000 задовільної якості,  а також планшети лісовпорядкування 

2008 року з внесеними поточними змінами. Детальні відомості про обсяги виконаних 

лісовпорядних робіт приведені в зведеному акті виконання лісовпорядних робіт (додаток 7). 

 

1.2.2. Зміна площі за ревізійний період 

 

Найменування 

лісництв 

Найменування 

адміністра-

тивних районів 

Площа в га за даними 

теперіш-

нього 

лісовпоряд-

кування 

поперед-

нього 

лісовпоряд-

кування 

державного 

обліку лісів 

станом на 

01.01.2011р 

земельного  

балансу станом 

на 1.01.2018р.  

Бехівське Коростенський 7602,1 7602,0 7602,0 7602,1 

м. Коростень 0,4 - - 0,4 

Разом по лісництву:  7602,5 7602,0 7602,0 7602,5 

Омелянівське Коростенський 5363,5 5363,6 5363,6 5363,5 

Турчинецьке Коростенський 355,5 353,0 353,0 355,5 

Хорошівський 3087,0 3237,0 3237,0 3237.0 

Разом по лісництву:  3442,5 3590,0 3590,0 3442,5 

Ушомирське Коростенський 7063,4 7069,4 7069,4 7063,4 

Шершнівське Коростенський 5914,3 6221,0 6221,0 5914,3 

Усього по ЛМГ:  29386,2 29846,0 29846,0 29536.2 

в тому числі за адміністративними районами:   

 Коростенський 26298,8 26609,0 26609,0 26298,8 

 Хорошівський 3087,0 3237,0 3237,0 3237,0 

 м. Коростень 0,4 - - 0,4 

 

           Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1098-р та №1099-р 

«Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового 

призначення» передано 150,0 га у постійне користування акціонерному товариству 



 

 

 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», тому розбіжність між площею земельного балансу 

станом на 1.01.2018 року та площею теперішнього лісовпорядкування становить 150,0 га. 

           Загальна площа лісових земель лісомисливського господарства в розрізі 

адміністративних районів погоджена у відділі Держземагенства в Коростенському та 

Хорошівському районах. Довідка узгодження площі лісових земель приведена в додатку 5. 

Зменшення загальної площі ЛМГ на 160,2 га пояснюється уточненням площ контурів, 

згідно виданих державних актів на право постійного користування земельними ділянками.  

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). 

На території ЛМГ науково-дослідні роботи не проводились. 

Крім зазначених таблиць використовувались такі нормативно-методичні матеріали: 

«Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37-476:20056», Київ 2006, 

«Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних 

об’єктів», Київ, 2010, «Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних 

квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів 

України», Київ, 2013, «Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації дерево-станів 

під час лісовпорядкування», Ірпінь, 2012, «Робочі правила з обстеження лісових культур і 

природного поновлення під час лісовпорядкування», Ірпінь-2012, «Методика визначення 

показників рекреаційної характеристики земель», Ірпінь, 2000, «Технологічна інструкція із 

заповнення карток таксації для оброблення на персональному комп’ютері», Ірпінь, 2003.  

Лісовпорядні роботи проводились виходячи з вимог „Порядку поділу лісів на категорії 

та виділення особливо захисних лісових ділянок” затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733, та у відповідності до наказу  Державного 

комітету лісового господарства України № 303 від 10.11.2009 р. «Про віднесення до 

відповідних категорій лісів Житомирської області, що знаходяться в постійному користуванні 

підприємств Держкомлісгоспу». 

Рубки головного користування запроектовані у відповідності з „Порядком 

спеціального використання лісових ресурсів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 травня 2007 року № 761 і „Правил рубок головного користування”,  

затверджених наказом Держкомлісгоспу України від 23.12.2008 року № 364. 

Розрахунок обсягів рубок головного користування проведено у відповідності з 

„Методикою визначення розрахункової лісосіки”, затвердженою наказом Держкомлісгоспу 

України від 14 вересня 2000 року № 105. 

При товаризації експлуатаційного фонду використані товарні таблиці згідно 

„Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України” (Київ, 2004 

р.). 

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 чинними „Санітарними 

правилами в лісах України”. В об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи 

проектувались у  відповідності з діючим Законом України „Про природно-заповідний фонд 

України”, „Лісовим кодексом України”, „Методичними рекомендаціями щодо режиму 

збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду України різних 

категорій ” та відповідними положеннями про природно-заповідні об’єкти. 



 

 

 

Проектування по відновленню лісів і лісорозведенню проводилось відповідно  „Правил 

відтворення лісів”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2007 

року № 303. 

Оцінка якості лісових культур і природного поновлення при переведенні їх у вкриті 

лісовою рослинністю лісові ділянки зроблена у відповідності до „Інструкції з проектування, 

технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів”, затвердженої 

наказом Держкомлісгоспу України від 19.08.2010 року № 260.  

Селекційна оцінка визначена для пристигаючих,  стиглих і перестійних  насаджень 

сосни, дуба у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації лісів України, 

розробленими УкрНДІЛГА.  

Для визначення класів бонітету насаджень використані бонітетні таблиці М.М.Орлова. 

Для визначення лісорослинних умов  і типів лісу використовувались таблиці, 

розроблені УкрНДІЛГА на основі наукових розробок канд. с/г наук Федця І.Ф.   

Виділення захисних і кормових реміз проведено у відповідності до „Настанови з 

упорядкування мисливських угідь” (2001 р.). 

 

1.3.Природно-кліматичні умови 

 

Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981)  територія 

лісгоспу відноситься до лісорослинної зони Полісся та входить до складу Західно- та 

Центрально Поліського  лісогосподарського округу. 

Клімат району розташування лісгоспу помірно-континентальний з м’якою зимою і 

теплим літом з достатньою кількістю опадів, необхідних для вегетації лісової рослинності і 

благополучний для ведення сільського господарства. 

Основними чинниками, що впливають на формування клімату даної території є – 

соняч-на радіація, циркуляція повітряних мас, частково лісистість і заболоченість. 

Середня річна температура повітря становить 6,00C тепла.  Абсолютний мінімум 

температури повітря  - 21,0 0С ; абсолютний максимум температури повітря +31,0 0С . 

Вегетаційний період ( із середніми добовими температурами повітря +5 0С  і вище) 

три-ває 170 -245 днів. 

           Середня кількість опадів за рік  становить 600 мм. найбільше їх випадає в літні місяці - 

близько 240 мм, найменше в зимові - близько 80 мм. Сталий сніговий покрив утворюється не 

раніше середини грудня, а сходить в середині березня. Сніговий покрив, як правило, утворю-

ється неодночасно та залягає вкрай нерівномірно. Протягом року на території району перева-

жають північно-західні, західні, північні вітри. За рік буває 8-10 днів, коли сила вітру переви-

щує 15-20 метрів за секунду. Число днів з атмосферною посухою ї суховіями коливається за 

роками в межах від 3 до 40 днів на рік. 

           Відносна вологість повітря  впродовж року коливається в межах 70-95%, а середньо-

річна - близько 85%. В умовах району кількість безхмарних днів протягом року буває приб-

лизно 80-85, найбільше їх в липні-серпні, найменше в листопаді-грудні. Перехід від однієї 

пори року до другої відбувається поступово. Початок зими припадає на другу половину 

листопада. Зима м'яка, з частими відлигами, сходженням і повторним утворенням снігового 

покриву. Головними причинами нестійкої погоди взимку є чергування впливу атлантичних 

циклонів і арктичних повітряних мас, а часом нентальних азіатських циклонів. 

Із несприятливих кліматичних явищ спостерігаються хуртовини, ожеледь, туман в 

холодний період року, грози з градом, пізні весняні та ранні осінні заморозки, суховії. 

Однак, в зв’язку з рідкими повторюваннями таких факторів, їх негативний вплив на ріст 

і розвиток лісових насаджень незначний. 

В цілому клімат району розташування лісгоспу цілком сприятливий для ведення 

лісового господарства і вирощування насаджень із високопродуктивних цільових деревних 

порід таких як сосна звичайна, дуб звичайний, ясен звичайний.  



 

 

 

Коростенський район розташований на Поліській низовині, і її поверхня має рівнинний 

характер з незначними коливаннями висоти від 150 метрів над рівнем моря в районі хутора 

Тартак до 223 метрів - в районі села Ришавка. Таким чином, загальне коливання висот на 

території району складає всього 73 метри. В зв'язку з цим відносні коливання висот незначні, 

тому рельєф району майже плоский. Загальний похил поверхні з південного заходу на 

північний схід. 

           Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового 

господарства, приведена в таблиці 1.3.1 

 

1.3.1. Кліматичні показники 

 

Рельєф Коростенського району тісно пов'язаний з геологічною будовою. В зв'язку з тим, 

що територія району розташована в північно-західній частині Українського кристалічного 

щита, вона займає досить високе гіпсометричне положення порівняно з іншими районами 

Поліської низовини, тому на його території місцями поширені вузькі, глибоковрізані річкові 

долини, і поверхня менш заболочена ніж в цілому на Поліссі. 

Територія району за характером рельєфу входить до складу Коростенської моренної 

рівнини з чергуванням моренних, плоских і горбистих ділянок.  

Найменування показників 

Один. 

вимірю-

вання 

Значення Дата 

1. Температура повітря: 

  - середньорічна градус +6,0оС  

   - абсолютна максимальна градус +31оС  

   - абсолютна мінімальна градус -21оС  

2. Кількість опадів на рік мм 600  

3 Тривалість вегетаційного періоду днів 170-245  

4. Пізні заморозки весною   друга декада травня 

5. Перші  заморозки восени   друга декада вересня 

6. Середня дата замерзання рік   третя декада грудня 

7. Середня дата початку паводку   перша декада березня 

8. Сніговий покрив: 

   - товщина см 20,0  

   - час появи   третя декада листопада 

   - час сходження у лісі   перша декада березня 

9. Глибина промерзання ґрунту см 57  

10. Напрям  переважаючих  вітрів   за  сезонами: 

     - зима румб ПнЗ  

     - весна румб ПдС  

     - літо румб З  

     - осінь румб ПдС  

11. Середня швидкість  панівних вітрів за сезонами: 

    - зима м/сек. 3,7  

     - весна м/сек. 3,5  

     - літо м/сек 2,7  

     - осінь м/сек 3,6  

12. Відносна вологість повітря  85  



 

 

 

Вплив природних геоморфологічних процесів на зміну сучасного рельєфу незначний. 

В розрізі загальнотектонічних процесів Землі територія району має тенденцію до повільного 

підняття (1-3 мм на рік). Подекуди мають місце просадкові та ерозійні процеси. 

Ґрунти на території лісомисливського господарства  відносяться до зони дерново-

підзолистих ґрунтів різної ступені підзолистості і різного механічного складу. 

Найбільш поширеними і переважаючими типами ґрунтів є дерново-середньо-

підзолисті. Домінують супіщані та глинисто-піщані відмінності. Піщані дерново-підзолисті 

ґрунти зустрічаються рідко. Ступінь підзолистості ґрунтів обумовлюється, головним чином, 

умовами вимивання. На вершинах горбів, в умовах інтенсивного бічного стоку вод, розвинуті 

дерново-слабопідзолисті, на схилах дерново-середньопідзолисті ґрунти. 

           Ерозійні процеси на території розташування  господарства розвинуті   в слабкому 

ступені. Порівняно невелика пересіченість місцевості, досить висока лісистість, запобігає 

виникненню та розвитку ерозійних процесів. 

   На території розташування лісомисливського господарства протікають  річки басейну 

Дніпра: Уж, Ірша, Жерев. 

   Живлення рік змішане – атмосферне (опади) і підземне (ґрунтові води і глибинні 

джерела). Переважає атмосферне – дощові та снігові опади. 

 

1.3.2. Характеристика рік та водоймищ 

 

Найменування рік  та 

водоймищ 
Куди впадає ріка 

Загальна 

протяжність, 

км; 

площа водой-

мищ, га 

Ширина лісових смуг 

вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, м 

згідно 

нормативів 
фактична 

р.Уж р.Прип’ять 256 400 400 

р.Ірша р.Тетерів 136 400 400 

р.Жерев р.Уж 105 400 - 

 

           За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до свіжих та вологих. На 

долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 1779,6 га або 7,1% площі, 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 1172,8 га. На території 

підприємства є 10,9 га зволожених сіножатей та 102,9 га заболочених зрубів та 20,0 га інших 

земель. 

Ступінь дренування району гідрографічною сіткою в цілому задовільний. 

Гідромеліоративні роботи на території лісомисливського господарства  не проводились. 
 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 

 

         2.1. Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу 

 

2.1. Основні галузі народного господарства в районі 

розташування лісомисливського господарства 

          Територія розташування лісомисливського господарства розміщена на двох 

адміністративних районах: Коростенському та Хорошівському. Основна територія ЛМГ 

розташована в Коростенському районі (89,5%). 

Район розташування лісомисливського господарства відноситьтся до числа аграрно-

промислових районів області з  розвинутим сільським господарством.  

         Виробничу діяльність в Коростенському районі здійснюють 9 підприємств. 

         Провідними галузями промислового виробництва в районі є добувна та харчова. Біль-

шість добувних підприємств району експорторієнтовані і впродовж багатьох років відван-



 

 

 

тажували свою продукція до країн СНД. На даний час підприємства працюють над пошуком 

нових ринків збуту продукції. В промисловості закінчена робота по впровадженню нових 

технологічних процесів, модернізації виробничого обладнання на ПрАТ «Бехівський 

спецкар'єр», ПрАТ «ТНК „Граніт», ПАТ «УКБМ». 

         Провідною галуззю народного господарства являється землеробство, яке спеціа-

лізується на вирощуванні зернових, технічних і овочевих культурах. В районі відбувається 

відродження тваринницької галузі, зокрема молочного стада, свинарства, за рахунок 

впровадження високопродуктивних технологій і оновленню репро-дуктивного стада. 

        В районі відроджується льонарська галузь.  ПОСП „Зоря“ с. Стремигород займається 

вирощуванням льону — олійного (кудряшу).  

Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає:  

Коростенського – 30,8 %, Хорошівського – 33,9 %. 

         Ліси на території району розташовані рівномірно, масивами. 

 

2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 

 

В 2017 р. в  лісах лісомисливського господарства  в цілому було заготовлено 104,9 тис.м3 

ліквідної деревини, в т.ч. ділової – 39,30 тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної і 

ділової деревини хвойні породи складають відповідно 62,7тис.м3 (26,8 тис.м3), твердолистяні 

породи – 21,2 тис.м3 (7 тис.м3),  м’яколистяні породи – 21 тис.м3 (5,5 тис.м3). 

Із загального обсягу лісокористування 15,1 тис.м3 переробляється на власному 

лісопромисловому комплексі. В 2018 році випущено пиломатеріалів – 2039 м3, заготовок для 

виготовлення європіддонів 4532 м3. Сушильними камерами висушено 7,3 м3 продукції: 506 м3 

заготовок та 40 м3 пиломатеріалів, дров колотих-167. 

Найбільшим попитом в споживачів користується деревина в круглому виді, якої 

реалізовано 83,4тис.м3, з них 26,7 тис.м3 лісоматеріалів круглих, 13,1 тис.м3 техсировини, 

43,6тис.м3 дров паливних. 

На внутрішній ринок реалізується 70,5 тис.м3, на експорт – 13 тис.м3. 

Обсяг реалізації продукції за 2016 рік 89225тис.грн, за 2017 рік – 91550 тис.грн. 

 

2.3. Характеристика шляхів транспорту 

 

       Район розташування лісомисливського господарства характеризується добре розвинутою 

мережею шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістра-

лями в ЛМГ є: автомобільна дорога міжнародного значення: Київ-Ковель-Ягодин (на м. 

Люблін) (М-07), загальною протяжністю в межах підприємства – 28 км; автомобільна дорога 

регіонального значення: Васьковичі-Шепетівка (Р-49), загальною протяжністю в межах 

підприємства – 45,0 км; автомобільна дорога територіального значення: Коростень через 

Кожухівку (Т-06-13), загальною протяжністю в межах підприємства – 9,3 км; автомобільна 

дорога територіального значення: Коростень – Народичі (Т-06-04), загальною протяжністю в 

межах підприємства – 9,0 км. 

По території розташування лісомисливського господарства проходить Південно-західна 

залізниця загальною протяжністю в межах підприємства – 106,0 км. 

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 609,9 км, із них 

автомобільні дороги з покриттям 55,1 км, удосконалені лісові дороги 4,3 км, грунтові лісові 

дороги 550,5 км. 

Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 га площі складає 23,9 

км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів (36,0 км)  складає 66,4%.  

Більшість лісових доріг має невисокий технічний стан, на них відсутні паспорти, час 

експлуатації раніше збудованих чи поліпшених доріг перевищує 30 років. Такі дороги 

потребують капітального ремонту. 



 

 

 

Від густоти дорожньої мережі та від її стану залежить ефективність лісогосподарської 

діяльності, можливість застосування нових машин і механізмів, вирішення соціальних питань 

у віддалених населених пунктах, для потреб охорони і захисту лісів, можливість рекреаційного 

використання, тощо. 

 

2.4. Віднесення лісів до поясів і розрядів рентної плати за заготівлю деревини 

основних лісових порід 

 

Ліси лісомисливського господарства  віднесені до І поясу рентної плати за заготівлю 

деревини основних лісових порід. Розподіл лісів за розрядами рентної плати проведено згідно 

статті 256  «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів»  чинного Податкового 

кодексу України.  

Існуючий розподіл площі лісів на пояси і розряди рентної плати (табл. 2.4.1.) відповідає 

сучасним економічним умовам і не потребує перегляду. 

 

2.4.1. Поділ території лісгоспу за розрядами рентної плати за заготівлю деревини 

основних лісових порід 

 

Лісництво 

Пункти 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Загальна 

площа 

1. Існуючий та запроектований 

Пояс рентної плати – I 

Бехівське ст. Нова-

Борова  

43; 45-47; 

 49; 50 

ІІІ 289,6 

1-42; 44; 48;  

51-138 
ІV 7312,9 

Разом по л-ву:    7602,5 

Омелянівське ст. Нова-

Борова 
1-66 

ІІІ 

 
5363,5 

Разом по л-ву:    5363,5 

Турчинецьке 
ст. Нова-

Борова 
1-44 

 

І 

3442,5 

Разом по л-ву:     

Ушомирське ст. Нова-

Борова 

6-7; 10-50; 56-70 ІІ 5988,7 

1-5; 8-9;51-55 ІІІ 1074,7 

                                                                                                      

  продовження таблиці 2.4.1. 

Лісництво 

Пункти 

відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Загальна 

площа 

Разом по л-ву:    7063,4 

Шершнівське ст. Нова-

Борова 

81; І 38,5 

5-80; ІІ 5704,2 

1-4; ІІІ 171,6 

Разом по л-ву:    5914,3 

Разом по ЛМГ:    29386,2 

    

в тому числі за розрядами рентної 

плати: 
 І 3481,0 

   ІІ 11692,9 



 

 

 

   ІІІ 7071,0 

   IV 7141,3 

 

Запроектований розподіл площі лісів  за поясами і розрядами  рентної плати   
приводиться в таблиці 2.4.1 і на карті-схемі та  затверджений протоколом другої лісов-

порядної наради при Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського 

господарства. 

 

2.5.  Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність 

лісомисливського господарства 

Господарська діяльність ЛМГ спрямована на виконання комплексу лісогосподарських 

лісозаготівельних, лісовідновних заходів, спрямованих на раціональне не виснажливе 

використання і відтворення лісових ресурсів з метою охорони навколишнього середовища. 

Характеристика рівня інтенсивності ведення лісового господарства і виробнича 

потужність висвітлюється в таблиці 2.5.1. 

 

2.5.1. Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності ведення  

лісового господарства 

 

Найменування показників 
Одиниця 

вимірювання 

За проектом 

минулого 

лісовпорядку-

вання  

За проектом 

нинішнього 

л/в 

1. Річний обсяг лісокористування 

(ліквід) – усього 
тис. м3 70,81 93,27 

в т.ч. від рубок головного 

користування 
тис. м3 63,83 65,09 

2. Середній обсяг лісокористування з  

1 га вкритих лісовою рослинністю 

лісових ділянок 

м3 2,8 3,7 

3. Річний обсяг робіт з відтворення 

лісів: 
 

  

–створення лісових культур га 218,2 332,3 

–сприяння природному поновленню га 0,5 - 

 

 
Показники річного обсягу користування, середнього обсягу лісокористування на 1 га вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок, річного обсягу з лісовідновлення вказують на середню 

інтенсивність ведення лісового господарства. Ступінь використання середньої зміни запасу стовбурної 

деревини на 1 га становить 97,8%. 

Технічне і транспортне забезпечення не достатнє для виконання виробничих планів. Ступінь 

забезпечення транспортними засобами становить 90%. Виробничим фондом підприємство забезпечено 

на 100%, житловим на 100%. Кадрами постійних робітників підприємство забезпечено на 100%. Для 

виконання ряду лісогосподарських робіт ЛМГ використовує сезонних та тимчасових робітників 

(бригади приватних підприємців в кількості десяти чоловік). 

 

2.6. Значення лісового господарства в економіці району розташування 

ЛМГ і охороні довкілля 

 

Лісове господарство в економіці району розташування займає провідне місце. Основні напрямки 

його розвитку - виконання планових завдань з виробництва товарів народного споживання і 

задоволення місцевих потреб в деревині. Лісові ресурси ЛМГ являються основною базою 



 

 

 

лісозаготівельної і деревообробної промисловості, де роботою зайнята значна частина місцевого 

населення. 

Загальна потреба районів у деревині з місцевих лісів задовольняється на 80%, в тому числі з лісів 

господарства – 50%. 

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб ЛМГ 

і частково місцевого населення. 

Випас худоби в лісовому фонді лісгоспу, в останні роки ревізійного періоду не 

проводиться. 

З побічних лісових користувань (заготівля дикоростучих ягід, грибів) проводиться 

місцевим населенням для задоволення власних потреб та приватними підприємцями. 
Екологічний стан насаджень задовільний. 

Мисливська фауна в лісах ЛМГ представлена: козулею, кабаном, зайцем-русаком, куницею, 

борсуком, тхором лісовим, лисицею, а також пернатою дичиною: куликами, голубами, сірою куріпкою, 

перепілкою, качками. Полювання носить спортивний характер за ліцензіями на кабанів, козуль, а за 

відстрільними картками на зайців і лисиць. 

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових 

користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення. В умовах 

сильно пересіченого рельєфу особливо важливе значення мають ліси, які захищають ґрунти від водної 

і вітрової ерозії, що зберігає родючість ґрунтів і підвищує врожайність сільськогосподарських культур. 

Велике водорегулююче значення лісів, які покращують гідрологічний режим річок і струмків. Вони 

регулюють поверхневий стік води, в тих місцях, які піддаються водній та вітровій ерозії; зупиняють 

ріст ярів. 

Все це вказує, яку велику роль відіграють ліси в зоні діяльності ЛМГ,  господарська діяльність 

якого повинна бути направлена на збереження, збагачення лісових ресурсів, при раціональному їх 

використанні, на підвищення захисних, водоохоронних, санітарно-гігієнічних функцій лісу. 

Враховуючи важливість задач по охороні навколишнього середовища і покращення екологічного 

стану, ліси лісгоспу займають в цій проблемі одне із перших місць. Через це необхідно раціонально 

поєднувати господарські і природоохоронні задачі, без шкоди одна одній, використовуючи для цього 

рекомендації лісовпорядкування. В наступному ревізійному періоді особливу увагу необхідно 

приділяти подальшій інтенсифікації ведення лісового господарства і всебічному покращенню 

використання земель лісового  фонду. 

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 підприємств 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 2016 році система ведення лісового господарства ЛМГ сертифікована за схемою Лісової 

Опікунської Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC). Сертифікація проведена міжнародною 

компанією NEPСon LT. Номер виданого сертифікату – (CVR) 301491270.  

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 

6245,8 га, або 21,3% від площі вкритої лісовою рослинністю лісових ділянок.  

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, представлені в таблиці 2.7.1. 

 
 

           Таблиця 2.7.1. Площа виявлених особливо цінних для збереження лісів 

 

Категорія ОЦЗЛ Лісництва Площа, га 

1.Природно-заповідні території 

Бехівське 

Омелянівське 

Ушомирське 

Шершнівське 

2239,1 

45,8 

501,2 

31,7 

Разом:  2817,3 

2. Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, 

національному або регіональному рівнях 

- - 

3. Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та 

екосистеми під загрозою зникнення, або входять до 

складу таких екосистем 

Омелянівське 

Турчинецьке  

Ушомирське 

Шершнівське 

33,4 

13,3 

394,5 

405,6 

Разом:  846,8 

4. Лісові території, що забезпечують основні 

природно-захисні функції в критичних ситуаціях. 

Бехівське 

Омелянівське 

Турчинецьке 

Ушомирське 

121,5 

492,5 

95,2 

200,4 

Разом:  909,6 

5. Лісові території, що є визначальними для 

задоволення основних потреб місцевих громад 

Бехівське 

Омелянівське 

Турчинецьке 

Ушомирське 

Шершнівське 

9,0 

88,2 

407,9 

446,8 

720,2 

Разом:  1672,1 

6. Лісові території, що є визначальними для 

традиційної культурної ідентичності місцевих громад 
- - 

Всього:  6245,8 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО   

                ГОСПОДАРСТВА. ХАРАКТЕРИСТИКА  ЛІСОВОГО ФОНДУ 

 

3.1. Поділ лісів на  категорії 
 

         Існуючий поділ лісів на категорії ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ» затверджений наказом 

Державного комітету лісового господарства України № 303 від 10.11.2009 р. «Про віднесення 

до відповідних категорій лісів Житомирської області, що знаходяться в постійному 

користуванні підприємств Держкомлісгоспу». 

         В зв’язку з тим, що площа лісомисливського господарства за ревізійний період 

зменшилась на 459,8 га, із них за рахунок уточнення площ контурів, згідно виготовлених 

державних актів на право постійного користування земельними ділянками на 309,8 га та 150,0 

га переданих Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1098-р та 

№1099-р «Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною 

цільового призначення» у постійне користування акціонерному товариству «Об’єднана 

гірничо-хімічна компанія», в існуючий поділ лісів на категорії внесені  зміни,  які потребують 

перегляду існуючого поділу лісів на категорії.  

          Площа лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

збільшилась на 2736,3 га за рахунок новоствореного ландшафтного заказника місцевого 

значення «Полігон» площею 2293,3 га, збільшенням площі гідрологічного заказника місцевого 

значення «Волосне» на 251,0 га, збільшенням площі гідрологічного заказника місцевого 

значення «Сукачове» на 192,0 га. Рекреаційно-оздоровчі ліси зменшились на 521,6 га за 

рахунок уточнення меж контурів, новостворених заказників та 150,0 га вилучених земель. 

Захисні ліси зменшились на 259,2 га за рахунок  вилучення категорії лісів уздовж смуг 

відведення автомобільних доріг та віднесення їх до новостворених заказників. Експлуатаційні 

ліси зменшились на 2327,2 га, за рахунок новостворених заказників.  

           На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись Постановою КМ 

України № 733 від 16 травня 2007 року „Порядок поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок”(далі - Порядок), під час проведення базового 

лісовпорядкування у 2018-2019 рр. здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП 

«КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” у відповідності до згаданого Порядку.  

         До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення віднесені лісові ділянки, що виконують природоохоронні, естетичні функції і 

розташовані в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 

3269,1 га: 

 –  заказники місцевого значення – 3170,7 га; 

 –  ліси наукового призначення,включаючи генетичні резервати  – 98,4 га;                                               

        До категорії рекреаційно-оздоровчих лісів віднесені лісові ділянки, що виконують 

рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію загальною площею  8539,0 га: 

 –  рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон – 297,0 га; 

 – лісопаркова частина лісів зелених зон – 770,1 га; 

 – лісогосподарська частина лісів зелених зон – 7471,9 га; 

        До категорії захисних лісів віднесені лісові ділянки, що виконують функцію захисту 

навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від негативного впливу 

природних факторів загальною площею 1000,5 га: 

– ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші 1000,5 га; 

        До категорії експлуатаційні ліси віднесені лісові ділянки, що не зайняті лісами 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздо-

ровчими та захисними лісами загальною площею 16577,6 га.  



 

 

 

Існуючий поділ лісів на категорії за даними базового лісовпорядкування 2018 року, в 

зв’язку із змінами в лісовому фонді  станом на 01.01.2019 року,  приведений в табл.3.1.1. 

 

3.1.1.Категорії  лісів 

 

Категорії лісів  

Площа за даними 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного 

призначення 
3269,1 11,1 

в тому числі:   

Заказники 3170,7 10,8 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 98,4 0,3 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 8539,0 29,1 

в тому числі:   

Лісопаркова частина лісів зелених зон 770,1 2,6 

Лісогосподарська частина лісів зелених зон 7471,9 25,5 

Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 297,0 1,0 

Захисні ліси  1000,5 3,4 

в тому числі:    

Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. 1000,5 3,4 

Експлуатаційні ліси 16577,6 56,4 

Всього по  ЛМГ: 29386,2 100 

 

 

        Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському призначенню, 

природним та економічним умовам району розташування лісгоспу. 

        Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на карті-схемі. 

 

3.1.2. Поділ площі земель лісогосподарського призначення за категоріями лісових 

                    ділянок, в розрізі категорій лісів, лісництв та адміністративних районів, га    
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│За-   │                    Лiсовi дiлянки                      │ 

│гальна├─────────┬─────────────────────────────────────────┬────┤ 

│площа │Вкритi лi│    Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │Ра- │ 

│земель│совою рос│            лiсовi дiлянки               │зом │ 

│лiсо- │линнiстю ├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬───┤лi- │ 

│госпо-├────┬────┤Не- │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│Ра-│со- │ 

│дарсь-│ Ра-│Вт.ч│зiмк│вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи,│зом│вих │ 

│кого  │ зом│лi- │нутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│   │дiля│ 

│приз- │    │совi│лi- │сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │   │нок │ 

│начен-│    │куль│совi│ники│   │наса│ и │пу-│ни │розри-│   │    │ 

│ня    │    │тури│куль│план│   │джен│   │сти│   │ви,   │   │    │ 

│      │    │    │тури│тац.│   │ня  │   │рі │   │канави│   │    │ 

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

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

 3269.1      698.4                                      75.0      

       2913.2                   16.8 1.0 1.4 9.5   46.3    2988.2 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

 8539.0     3826.0      8.4 3.6 47.6     0.8      127.3    7764.9 

       7212.3     246.4              99.0    19.5      552.6      



 

 

 

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

 1000.5      399.3                   10.6               37.4      

        860.4      3.4  0.5      2.2         4.6   16.1     897.8 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

16577.6     5364.5     15.0     198.6    1.2      258.3   15728.1 

       13999.1    872.0     14.6    351.7    17.6      1729.0     

Разом по підприємству                                             

29386.2     10288.2    23.9     265.2    3.4      448.0   27379.0 

       24985.0   1121.8     18.2    462.3    51.2      2394.0     

         в тому числі за лісництвами:                             

Бехівське лісництво м.Кopocтeнь                                   

    0.4                                                           

                       Кopocтeнcький район                        

 7602.1     2581.4      5.0 4.1 70.3     1.4      120.1    7247.1 

       6710.8     204.0             114.6    16.8      536.3      

     Разом по лісництву                                           

 7602.5     2581.4      5.0 4.1 70.3     1.4      120.1    7247.1 

       6710.8     204.0             114.6    16.8      536.3      

Омелянівське лісництво Кopocтeнcький район                        

 5363.5     1229.3      5.9 4.1 12.9         2.3   91.2    5131.7 

       4713.3     230.6              71.4              418.4      

Турчинецьке лісництво Хорошiвський район                          

 3087.0     1277.2                   26.9              170.0      

       2247.9     88.8  2.0 1.4  0.1     0.4 5.0   45.4    2417.9 

                       Кopocтeнcький район                        

  355.5      225.0                                      30.8      

        309.7     12.3      1.7  2.0 3.0     0.5   11.3     340.5 

     Разом по лісництву                                           

 3442.5     1502.2      2.0 3.1  2.1     0.4 5.5   56.7    2758.4 

       2557.6     101.1              29.9              200.8      

                                                 продовження таблиці 3.1.2. 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                         Нелiсовi землi                        │ 

├───────────────────────────┬───┬────┬─────┬───┬───┬─────┬──────┤ 

│   Сiльськогосподарськi    │   │    │     │   │   │     │      │ 

│          угiддя           │   │    │     │   │   │     │      │ 

├───┬────┬───┬──────┬───────┤ В │ Б  │ Са- │ Т │ П │ Ін- │ Ра-  │ 

│ Р │ Сi-│Па-│ Бага-│ Разом │ о │ о  │ ди- │ р │ i │ шi  │ зом  │ 

│ і │ но-│со-│ то-  │ сіль- │ д │ л  │ би, │ а │ c │ не- │ не-  │ 

│ л │ жа-│ви-│ рiчнi│ сько- │ и │ о  │ спо-│ с │ к │ лi- │ лі-  │ 

│ л │ тi │ща │ на-  │ госпо-│   │ т  │ ру- │ и │ и │ со- │ со-  │ 

│ я │    │   │ сад- │ дарсь │   │ а  │ ди  │   │   │ ві  │ вих  │ 

│   │    │   │ ження│ ких   │   │    │     │   │   │ зем-│ зе-  │ 

│   │    │   │      │ угідь │   │    │     │   │   │ лі  │ мель │ 

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

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                             4.9        3.4           1.4   280.9 

                                 260.2      11.0                  

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

 6.1  6.7               12.8     319.8      92.2                  

                             52.3      29.3         267.7   774.1 

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

 5.4 42.0 1.0           48.4 1.3 49.3   3.2 0.5             102.7 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

20.2  5.8 1.4           27.4     543.5      88.3                  

                             46.1      29.9         114.3   849.5 

Разом по підприємству                                             



 

 

 

31.7 54.5 2.4           88.6    1172.8     192.0                  

                            104.6      65.8         383.4  2007.2 

         в тому числі за лісництвами:                             

Бехівське лісництво м.Кopocтeнь                                   

                                        0.4                   0.4 

                       Кopocтeнcький район                        

                             5.6        8.3           3.6   355.0 

                                 311.8      25.7                  

     Разом по лісництву                                           

                             5.6        8.7           3.6   355.4 

                                 311.8      25.7                  

Омелянівське лісництво Кopocтeнcький район                        

14.3 41.8               56.1 1.5        6.2 0.5       5.5   231.8 

                                 162.0                            

Турчинецьке лісництво Хорошiвський район                          

 2.7  3.0                5.7     139.7      85.0                  

                             50.2      20.7         367.8   669.1 

                       Кopocтeнcький район                        

                             0.2 14.5                 0.3    15.0 

     Разом по лісництву                                           

 2.7  3.0                5.7     154.2      85.0                  

                             50.4      20.7         368.1   684.1 

                                             

 

                                             продовження таблиці 3.1.2. 
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│За-   │                    Лiсовi дiлянки                      │ 

│гальна├─────────┬─────────────────────────────────────────┬────┤ 

│площа │Вкритi лi│    Не вкритi лiсовою рослиннiстю        │Ра- │ 

│земель│совою рос│            лiсовi дiлянки               │зом │ 

│лiсо- │линнiстю ├────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬───┤лi- │ 

│госпо-├────┬────┤Не- │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│Ра-│со- │ 

│дарсь-│ Ра-│Вт.ч│зiмк│вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи,│зом│вих │ 

│кого  │ зом│лi- │нутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│   │дiля│ 

│приз- │    │совi│лi- │сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │   │нок │ 

│начен-│    │куль│совi│ники│   │наса│ и │пу-│ни │розри-│   │    │ 

│ня    │    │тури│куль│план│   │джен│   │сти│   │ви,   │   │    │ 

│      │    │    │тури│тац.│   │ня  │   │рі │   │канави│   │    │ 

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

 Ушомирське лісництво Кopocтeнcький район                          

 7063.4     2063.3      3.8 3.8     170.9    15.4      798.4      

       5877.7     339.5         167.1              97.9    6676.1 

Шершнівське лісництво Кopocтeнcький район                         

   5914.3     2912.0      7.2 3.1 12.8     1.6       82.1    5565.7 

       5125.6     246.6              75.5    11.2      440.1      

         в тому числі за адміністративними районами:              

                           м.Кopocтeнь                            

    0.4                                                           

                       Хорошiвський район                         

 3087.0     1277.2                   26.9              170.0      

       2247.9     88.8  2.0 1.4  0.1     0.4 5.0   45.4    2417.9 

                       Кopocтeнcький район                        

26298.8     9011.0     21.9     265.1    3.0      402.6   24961.1 

       22737.1   1033.0     16.8    435.4    46.2      2224.0     

               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                              

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                         Нелiсовi землi                        │ 

├───────────────────────────┬───┬────┬─────┬───┬───┬─────┬──────┤ 

│   Сiльськогосподарськi    │   │    │     │   │   │     │      │ 

│          угiддя           │   │    │     │   │   │     │      │ 

├───┬────┬───┬──────┬───────┤ В │ Б  │ Са- │ Т │ П │ Ін- │ Ра-  │ 

│ Р │ Сi-│Па-│ Бага-│ Разом │ о │ о  │ ди- │ р │ i │ шi  │ зом  │ 

│ і │ но-│со-│ то-  │ сіль- │ д │ л  │ би, │ а │ c │ не- │ не-  │ 

│ л │ жа-│ви-│ рiчнi│ сько- │ и │ о  │ спо-│ с │ к │ лi- │ лі-  │ 

│ л │ тi │ща │ на-  │ госпо-│   │ т  │ ру- │ и │ и │ со- │ со-  │ 

│ я │    │   │ сад- │ дарсь │   │ а  │ ди  │   │   │ ві  │ вих  │ 

│   │    │   │ ження│ ких   │   │    │     │   │   │ зем-│ зе-  │ 

│   │    │   │      │ угідь │   │    │     │   │   │ лі  │ мель │ 

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

 Ушомирське лісництво Кopocтeнcький район                          

11.3                    11.3 4.7       12.3           0.6   387.3 

                                 308.6      49.8   

Шершнівське лісництво Кopocтeнcький район                         

 3.4  9.7 2.4           15.5     236.2      31.0                  

                             42.4      17.9           5.6   348.6 

      в тому числі за адміністративними районами: 

                           м.Кopocтeнь                            

                                        0.4                   0.4 

                       Хорошiвський район                         

 2.7  3.0                5.7     139.7      85.0                  

                             50.2      20.7         367.8   669.1 

                       Кopocтeнcький район                        

29.0 51.5 2.4           82.9    1033.1     107.0                  

                             54.4      44.7          15.6  1337.7 

                                                                  

                                                                  

3.1.3. Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду 

Найменування 

об’єктів природно-

заповідного фонду і 

основа для їх 

виділення 

Площа, 

га 

Місцезнаход-

ження 

Тип 

заказника 

та інших 

об’єктів 

Коротка 

характеристика та 

режим ведення 

господарства 

Заказник місцевого значення 

”Забране” 

Рішення Житомир-

ського облвиконкому  

23.12.91 р. №360 

31,7 Шершнівське 

лісництво, кв.80, 

вид.1-4, 7; 

кв.75, вид.21 

Лісовий Спадщина Шершнів-

ського корабельного 

гаю XIX ст. Представ-

лений високопродук-

тивними 80-90 річни-

ми дубовими і дубово-

сосновими насаджен-

нями природного насі-

ннєвого походження. 

Деревостани 1-1А бо-

нітету, середня ви-

сота 25-27 м, середній 



 

 

 

діаметр 32 см, запас – 

370 м3 на 1 га . 

Заборонені рубки го-

ловного 

користування, 

суцільні санітарні руб-

ки, прохідні рубки, лі-

совідновні та посту-

пові рубки, видален-

ня захаращеності. (За-

кон України про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України 

(Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, 

№37, ст.379) 

„Барвенкове” 

Рішення Житомир-

ського облвиконкому   

21.04.1982 р. №26 

41,9 Ушомирське 

лісництво, кв.9, 

вид.29; кв.10  

вид.21-23,26 

 загально- 

зоологічний  

Болотний масив є ре-

гулятором рівня ґрун-

тових вод і водного 

режиму р.Уж та при-

ліглих територій. 

Місце оселення 

бобрів і ондатри. 

Гніздується багато 

видів болотних і 

водоплавних птахів, 

зарості журавлини, 

брусниці, багна, аїру 

цінних видів лікарсь-

ких рослин.  

Заборонені рубки го-

ловного 

користування, 

суцільні санітарні 

руб-ки, прохідні 

рубки,  

продовження таблиці 3.1.3 
Найменування 

об’єктів природно-

заповідного фонду і 

основа для їх 

виділення 

Площа, 

га 

Місцезнаход-

ження 

Тип 

заказника та 

інших 

об’єктів 

Коротка 

характеристика та 

режим ведення 

господарства 

    лісовідновні та посту-

пові рубки, видалення 

захаращеності. (Закон 

України про внесення 

змін до деяких 

законо-давчих актів 

України (Відомості 

Верховної Ради 



 

 

 

(ВВР), 2017, №37, 

ст.379) 

„Щабель” 

Рішення Житомир-

ського 

облвиконкому   

21.01.1982 р. №26 

72,0 Ушомирське 

лісництво,кв.21 

вид.12,16,17,29; 

кв.22 

ид.17,18,25, 27, 

28,32; 

кв.23 вид.8-

10,12,13; кв.28 

вид.1-3; кв.29 

вид.1-4 

загально- 

зоологічний  

Територія болота – 

одне із унікальних 

місць оселення 

бобрів, ондатри, 

видри. Гніздується  

багато видів 

болотних і водо-

плавних птахів. Є за-

рослі валеріани, 

жура-влини, 

брусниці,  

багна, аїру – цінних 

видів лікарських рос-

лин. Заборонені рубки 

головного користуван-

ня, суцільні санітарні 

рубки, прохідні рубки, 

лісовідновні та посту-

пові рубки, видалення 

захаращеності. (Закон 

України про внесення 

змін до деяких законо-

давчих актів України 

(Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, 

№37, ст.379) 

„Волосне” 

Рішення Житомирсь-

кого облвиконкому   

21.01.1982 р. №26 (20 

га). 

Розширено рішенням 

26 сесії обласної 

Ради 5 скликання від 

8.09.10р. №1163 

«Про 

Утворення об’єктів 

природно-

заповідного  

271,0 Ушомирське 

лісництво,  

кв.36, 37  

гідрологічний  Сфагново-осокове 

перехідне болото з 

осоковими і зла-кови-

ми угрупованнями. Є 

регулятором рівня 

ґрунтових вод і водн-

ого режиму басейну 

р.Уж. Гніздуються 

бо-лотні і водо-плавні 

птахи, нараховується 

близько 10-ти видів 

рептилій, земно-вод- 

продовження таблиці 3.1.3 
Найменування 

об’єктів природно-

заповідного фонду і 

основа для їх 

виділення 

Площа, 

га 

Місцезнаход-

ження 

Тип 

заказника та 

інших 

об’єктів 

Коротка 

характеристика та 

режим ведення 

господарства 

фонду місцевого 

значення». 

   них, плазунів. Заборо-

нені рубки головного 

користування, суціль-

ні санітарні рубки, 



 

 

 

прохідні рубки, лі-

совідновні та 

поступо-ві рубки, 

видалення 

захаращеності. (Закон 

України про внесення 

змін до деяких 

законо-давчих актів 

України (Відомості 

Верховної Ради 

(ВВР), 2017, №37, 

ст.379) 

„Сукачове” 

Рішення Житомир-

ського облвиконкому   

21.01.1982 р. №26 

Розширено ріше-

нням 26 сесії 

обласної 

Ради 5 скликання від 

8.09.10р. №1163 

«Про 

Утворення об’єктів 

природно-

заповідного фонду 

місцевого зна-

чення».  

214,0 Ушомирське 

лісництво, 

кв.66,69  

гідрологічний  Низинне мохово-

сфаг-нове болото з 

осоко-вими і 

злаковими  уг-

рупуваннями. Є регу-

ляторром водного ре-

жиму малих річок ба-

сейну р.Уж. Гнізду-

ються болотні і водо-

плавні птахи, нарахо-

вується більше 10-ти 

видів рептилій, 

земноводних, плазу-

нів. Заборонені рубки 

головного користу-

вання, суцільні сані-

тарні рубки, прохідні 

рубки, лісовідновні та 

поступові рубки, ви-

далення захаращенос-

ті. (Закон України про 

внесення змін до дея-

ких законодавчих ак-

тів України 

(Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017, 

№37, ст.379)  

„Чорний мох” 

Рішення Житомир-

ського облвиконкому  

від 21.01.1982 р. 

№26 

29,0 Ушомирське 

лісництво, кв.18 

вид. 19, 22-24, 

27, 37-40 

кв.22 вид. 3-5, 49 

гідрологічний  Низинне мохово-

сфагнове болото з 

осоковими і злако-

вими  угрупуваннями. 

Є  регулятором вод-

ного  режиму малих 

річок. Заборонені 

руб- 

продовження таблиці 3.1.3. 
Найменування 

об’єктів природно-

заповідного фонду і 

Площа, 

га 

Місцезнаход-

ження 

Тип 

заказника та 

Коротка 

характеристика та 



 

 

 

основа для їх 

виділення 

інших 

об’єктів 

режим ведення 

господарства 

    ки головного користу-

вання, суцільні сані-

тарні рубки, прохідні 

рубки, лісовідновні та 

поступові рубки, вида-

лення захаращеності. 

(Закон України про 

внесення змін до дея-

ких законодавчих ак-

тів України (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 

2017, №37, ст.379) 

„Мисловичі” 

Рішення  Житомир-

ського облвиконкому 

21.01.1982 р. №26 

52,0 Омелянівське 

лісництво, 

кв.57 

вид.4,7,9,10; 

кв.58 вид.1-3,7, 

11, 12,18 

гідрологічний  Низинне мохово-

сфагнове болото з 

осоковими і злако-

вими  угрупуваннями.    

Гніздуються болотні і 

водоплавні птахи, 

нараховується більше 

10-ти видів рептилій, 

земноводних, плазу-

нів. Заборонені рубки 

головного користу-

вання, суцільні сані-

тарні рубки, прохідні 

рубки, лісовідновні та 

поступові рубки, 

вида-лення 

захаращеності. (Закон 

України про внесення 

змін до дея-ких 

законодавчих ак-тів 

України (Відомості 

Верховної Ради 

(ВВР), 2017, №37, 

ст.379) 

„Полігон” 

Рішення  26 сесії Жи-

томирської обласної 

ради  п’ятого склика-

ння від 08.09.2010 р. 

№1163 

2293,3 Бехівське ліс-

ництво кв.114-

136 (крім 

кв.116 в.19; 

кв.117 в.14; 

кв.123 в.19; 

кв.124 в.2) 

Ландшафтний Зростають червоно-

книжні види дифазі-

аструму триколіско-

вого, астрагалу піс- 

кового, пухирника 

проміжного, водяного 

горіха плаваючого, 

норки європейської, 

міноги української. 

Регіонально рідкісні 

види мучниці, гвозди- 

продовження таблиці 3.1.3. 



 

 

 

Найменування 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду і основа 

для їх 

виділення 

Площа

, га 

Місцезнаход

-ження 

Тип 

заказника та 

інших 

об’єктів 

Коротка характеристика та 

режим ведення господарства 

    ки несправжньороз-

чепіреної.Види, зане-сені до 

Європейського Червоного списку 

(1991 р.) – смілки ли-товської, 

козельців українських. 

Заборонені рубки го-ловного 

користування, суцільні санітарні 

рубки, прохідні рубки, 

лісовідновні та посту-пові рубки, 

видалення захаращеності.  

Закон України про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2017,  

№ 37, ст.379) 

«Михайловичі

» 

Рішення 17 

сесії обласної 

ради п’ятого 

скликан- 

ня від 

14.11.08р. 

№665 «Про ут-

ворення 

об’єктів 

природно-запо-

відного фонду 

місцевого зна-

чення» 

139,6 Бехівське 

лісництво 

кв.16(вид.16

-18), 

кв.17,18,26,2

7 

ландшафтни

й 

Статус надано для збереження 

частини лісового масиву з 

високопродуктивними 

насадженнями  сосни,  берези тощ

о. Зростають види рослин, занесені 

до Червоної книги України: лілія 

лісова,  

гніздівка звичайна,  любка 

дволиста та інші. Є відкрите  

евтрофне  болото. Заборонені 

рубки головного користу-вання, 

суцільні саніта-рні рубки, 

прохідні рубки, лісовідновні та 

поступові рубки, вида-лення 

захаращеності.  

Закон України про внесення змін 

до дея-ких законодавчих ак-тів 

України (Відомості Верховної 

Ради (ВВР),  

                продовження таблиці 3.1.3. 
Найменування 

об’єктів 

природно-

заповідного 

фонду і основа 

для їх виділення 

П
л
о
щ

а,
 г

а 

Місцезнаход-

ження 

Тип заказника та 

інших об’єктів 

Коротка характеристика 

та режим ведення 

господарства 

    2017, № 37, ст.379) 
«Лозанове» 14,6 Бехівське 

лісництво 

гідрологічний Статус надано для збере-

ження відкритого  мезо-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE


 

 

 

Рішення 17 сесії 

обласної ради 

п’ятого скликан- 

ня від 14.11.08р. 

№665 «Про ут-

ворення об’єктів 

природно-запо-

відного фонду 

місцевого зна-

чення» 

кв.117 в.14, 

кв.124 в.2 

трофного болота в межи-

річчі Жереву і Шестеня. 

Трапляються рідкісні види 

рослин, занесені до Чер-

воної книги України, зок-

рема: ситник 

бульбистий,  ситник 

розчепірений,  росичка 

середня,  верба 

лапландська,  пухирник 

малий.Заборонені рубки 

головного користування, 

суцільні санітарні рубки, 

прохідні рубки, лісовід-

новні та поступові рубки, 

видалення захаращеності.  

Закон України про внесе-

ння змін до деяких законо-

давчих актів України (Ві-

домості Верховної Ради 

(ВВР), 2017, № 37, ст.379) 

«Хвощове 

болото» 

Рішення 17 сесії 

обласної ради 

п’ятого скликан- 

ня від 14.11.08р. 

№665 «Про ут-

ворення об’єктів 

природно-запо-

відного фонду 

місцевого значе-

ння» 

11,6 Бехівське 

лісництво 

кв.123 в.2, 

кв.116 в.19 

гідрологічний Статус надано для збере-

ження відкритого мезо-

тронфного болота. Зрос-

тають види, занесені до 

Зеленої книги України: 

 їжача голівка 

мала,  пухирник 

проміжний,  пу-хирник 

малий і сфагнуми, а також 

регіонально рід-кісні види 

та занесені до Червоної 

книги Украї-ни: росичка 

проміжна,  

осока тонкокореневищна, 

 осока вілюйська та  

ситник розчепірений. 

Заборонені рубки голов-

ного користування, суціль-

ні санітарні рубки, прохідні 

рубки, лісовідновні та пос-

тупові рубки, видалення 

захаращеності. Закон  

  України про внесення змін 

до деяких законодавчих 

актів України (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 

2017, № 37, ст.379) 

Разом по ЛМГ: 3170

,7 

   

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%87%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%87%D0%B6%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B5%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 

 

 

Площа природно-заповідного фонду ДП „Коростенське лісомисливське господарство” 

складає 3170,7 га або 10,8% від загальної площі ЛМГ і  відповідає своєму цільовому 

призначенню. 

Режим ведення лісового господарства в природно-заповідному фонді відповідає їх 

охоронним зобов’язанням і перегляду не потребує. 

3.1.3.1. Території, які пропонуються для включення до Смарагдової мережі 

Назва лісництва Перелік кварталів, виділів Площа, га 

Бехівське 

кв.114-132, кв.133 в.1,2; 

кв.134 в.1-4; кв.135 в.1,2,5-

7; 

кв.136 в.1-20,22-24,26 

2094,4 

3.1.4. Відомості про ліси, виділені для тимчасового довгострокового 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, 

га 

Дата 

фактичного 

переда-

вання 

Дата 

кінце-

вого 

терміну 

довгостр

окового 

користу-

вання 

дільниця, 

квартал, 

виділ 

кате-

горія 

лісів 

Розпорядження РМ 

УРСР від 31.07.72 р. 

Дирекція га-

зопроводів під 

будівництво 

нафтопроводу 

„Дружба” 

кв.32 в.18, 

кв.36 в.16, 

кв.39.в.28, 

кв.43 в.35, 

 кв. 46 в.37 

2 3,2 24.10.72 р На 

період 

екс-

плуа-

тації 

Розпорядження РМ 

УРСР №8-р від 

21.01.62 р. 

Дирекція 

газопроводів 

під будівниц-

тво нафтопро-

воду „Дружба” 

Бехівське  

л-во,  

кв.7 в.31 , 

кв.14 в. 25,   

кв.17 в.22,  

кв.18 в.12 , 

кв 23 в.14,  

кв.24 в.7, 

кв.26 в.21, 

кв32 в.17,  

кв 43 в. 36, 

кв.46 в.38  

1,2 16,4 14.03.62р. -”- 

Розпорядження 

Житомирської 

обладміністрації 

№29 

 від 23.03.1995 р. 

„Львівтрансга-

зу” під 

будівництво 

газопроводу 

Бехівське 

л-во 

 кв.56 в.22, 

кв. 58 в.25, 

кв.61 в.24, 

кв.65 в.18 

4 3,5 29.08.95р. -”- 

Сесія обласної ради 

від 10.10.2000р. 

ТОВ 

„Межирічний 

ГЗК” 

Турчинець-

ке  л-во 

кв.35 в.36, 

кв.39 в.2, 

кв.40 в.1 

4 101,5  -”- 

Постанова КМУ 

№1267-р  

від 10.11.67 р. 

Іршанському 

ГЗК 

Турчинець-

ке л-во 

кв.32 .2,11. 

4 19,8  -”- 



 

 

 

Постанова КМУ 

№1249 в 

ід 22.09.04 р. 

ВАТ 

«Кримський 

Титан» (філія  

Іршанського 

ГЗК) 

Турчинець

ке  л-во 

кв. 13 в.23, 

кв.14 в.21, 

кв.17 в.3,4, 

кв.18в.1, 

кв.23 в.11 

2 108,7  -”- 

Разом    253,1   

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 державного підприємства 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: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення, 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: 

лісопаркова частина лісів зеленої зони; 

До рекреаційно-оздоровчих лісів з обмеженим режимом користування віднесені:  

лісогосподарська частина лісів зеленої зони. 

        До захисних лісів з обмеженим режимом користування віднесені: ліси уздовж берегів 

річок, навколо озер, водойм та ін. 

         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 панівної 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 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 за цільовою породою, яка найбільше відповідає типу лісу і проектується для 

лісовідновлення. 

Вік стиглості деревостанів для господарських секцій прийнято відповідно до 

оптимальних віків рубок в лісах України, затверджених Мінлісгоспом України 21 жовтня 1983 

року  із змінами, внесеними  наказом  Держкомлісгоспу  України  від  15.10.2009 року № 269 

„Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів” і приведених у протоколі 

першої лісовпорядної наради (додаток 1). 

          3.2.1. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими      

                 частинами, господарськими секціями, панівними породами, (площа, 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                           

    4.6    4.6                                                4.6 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   92.0                                                      92.0 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    1.8                                                       1.8 

    Разом по господарській частині                                

   98.4    4.6                                               98.4 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

   ЛІСИ ПРИРОДООХОР.ПРИЗНАЧ.З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ     

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   36.9                        3.2     1.4 0.4         5.0   41.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 1026.4  533.7                13.6 1.0     8.6        23.2 1049.6 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   48.9   48.9                                               48.9 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    6.1    6.1                                                6.1 

    Разом по господарству                                         



 

 

 

 1118.3  588.7                16.8 1.0 1.4 9.0        28.2 1146.5 

                      ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ 

                                                                                                продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

  269.6   79.5                             0.5         0.5  270.1 

         ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   14.9                                                      14.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  284.7   79.7                             0.5         0.5  285.2 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   74.2                                                      74.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

 1216.8    6.7                                             1216.8 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    0.3                                                       0.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   26.8                                                      26.8 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   93.7   18.7                                               93.7 

    Разом по господарству                                         

 1411.8   25.4                                             1411.8 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 46.3 46.3   46.3 

    Разом по господарській частині                                

 2814.8  693.8                16.8 1.0 1.4 9.5   46.3 75.0 2889.8 

    Разом по категорії лісів                                      

 2913.2  698.4                16.8 1.0 1.4 9.5   46.3 75.0 2988.2 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

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

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                                                     



 

 

 

                                                                                                 продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                 0.5                       0.4         0.9    0.9 

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  450.5  357.8  17.3      0.3      2.1 0.4 3.8        23.9  474.4 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА 

    3.4    3.4                                                3.4 

    Разом по господарству                                         

  453.9  361.2  17.8      0.3      2.1 0.4 4.2        24.8  478.7 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  324.6  157.1   4.5                       0.6         5.1  329.7 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    6.1                                                       6.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    1.3                                                       1.3 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    1.5    1.5                                                1.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  333.7  158.8   4.5                       0.6         5.1  338.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІCЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   12.5                                                      12.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   34.2    6.1                                               34.2 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    1.6                                                       1.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                                          продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                              ОСИКА                               

    8.9                                                       8.9 

                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   59.7   10.3                                               59.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

    4.4    4.4                                                4.4 

    Разом по господарству                                         

  121.3   20.8                                              121.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 11.5 11.5   11.5 

    Разом по господарській частині                                

  908.9  540.8  22.3      0.3      2.1 0.4 4.8   11.5 41.4  950.3 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

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

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   42.9   13.8                 4.0         0.6        19.2   62.1 

                                   14.6                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 2392.2 1998.0 155.8  7.1 3.3 28.8     0.4                 2629.7 

                                   30.3    11.8       237.5       

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        

                 0.3                                   0.3    0.3 

    Разом                                                         

 2392.2 1998.0 156.1  7.1 3.3 28.8     0.4                 2630.0 

                                   30.3    11.8       237.8       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  171.9  171.2                                              171.9 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   28.5   28.5   2.1  1.3                              3.4   31.9 

    Разом по господарству                                         

 2635.5 2211.5 158.2  8.4 3.3 32.8     0.4                 2895.9 

                                   44.9    12.4       260.4       

                                                                                                 продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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 ТВЕРДОЛИСТЯНЕ 

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА 

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

 2287.6  860.8  61.3          14.5         1.6        96.5 2384.1 

                                   19.1                           

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   32.9    5.2   2.0               0.3                 2.3   35.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   18.5                                                      18.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.2    0.2                                                0.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    5.8    4.7                                                5.8 

    Разом по господарству                                         

 2345.0  870.9  63.3          14.5         1.6        98.8 2443.8 

                                   19.4                           

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  162.2    6.5                                        14.8  177.0 

                                   14.8                           

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  711.4   26.9   2.6           0.3 5.8                 8.7  720.1 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

   22.4                            2.1                 2.1   24.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   91.5                            0.2                 0.2   91.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  332.1  166.1                     9.7     0.7        10.4  342.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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



 

 

 

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

    2.9    2.9                                                2.9 

                          ТОПОЛЯ ЧОРНА                            

    0.4    0.4                                                0.4 

    Разом                                                         

    3.3    3.3                                                3.3 

    Разом по господарству                                         

 1322.9  202.8   2.6           0.3         0.7        36.2 1359.1 

                                   32.6                           

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                115.8       115.8 

                                                      115.8       

    Разом по господарській частині                                

 6303.4 3285.2 224.1  8.4 3.3 47.6     0.4      115.8      6814.6 

                                   96.9    14.7       511.2       

    Разом по категорії лісів                                      

 7212.3 3826.0 246.4  8.4 3.6 47.6     0.8      127.3      7764.9 

                                   99.0    19.5       552.6       

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

    ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ      

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    7.8    0.2                     0.4                 0.4    8.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  392.7  274.2   3.4           2.2         4.6        20.4  413.1 

                                   10.2                           

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   93.2   93.2                                               93.2 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    0.9    0.9                                                0.9 

    Разом по господарству                                         

  494.6  368.5   3.4           2.2         4.6        20.8  515.4 

                                   10.6                           

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

                                                                                                             продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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 ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  194.0    1.9        0.5                              0.5  194.5 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             



 

 

 

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    5.4                                                       5.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.2                                                       0.2 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    0.7    0.7                                                0.7 

    Разом по господарству                                         

  200.3    2.6        0.5                              0.5  200.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    8.2                                                       8.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   66.8    0.9                                               66.8 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    1.8                                                       1.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

    2.3                                                       2.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   86.4   27.3                                               86.4 

    Разом по господарству                                         

  165.5   28.2                                              165.5 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 16.1 16.1   16.1 

    Разом по господарській частині                                

  860.4  399.3   3.4  0.5      2.2         4.6   16.1 37.4  897.8 

                                   10.6                          

 

                                                                                                   продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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                                      

  860.4  399.3   3.4  0.5      2.2         4.6   16.1 37.4  897.8 

                                   10.6                           

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА    

                 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           



 

 

 

  174.5    3.2                 5.3         0.4        40.2  214.7 

                                   34.5                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 4969.9 3556.7 560.5 11.4     176.8    1.2                 5961.2 

                          14.6    211.6    15.2       991.3       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  233.1  232.1                                              233.1 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

  107.4  106.9   1.7  3.6                              5.3  112.7 

    Разом по господарству                                         

 5484.9 3898.9 562.2 15.0     182.1    1.2                 6521.7 

                          14.6    246.1    15.6      1036.8       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

 5371.7 1177.0 269.5           1.6                         5671.9 

                                   29.1               300.2       

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  105.5   34.8  26.1                                  26.1  131.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   36.2                                                      36.2 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   10.9   10.1                                               10.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                                                                                                 продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    2.6                                                       2.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.4    0.4                                                0.4 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    6.8    0.3                                                6.8 

    Разом по господарству                                         

 5534.1 1222.6 295.6           1.6                         5860.4 

                                   29.1               326.3       

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  



 

 

 

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  429.6    2.6                                        11.2  440.8 

                                   11.2                           

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

 1729.7   63.3  14.2          11.7                    79.4 1809.1 

                                   53.5                           

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

   38.1                                                      38.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

  334.6                        2.4 1.3                 3.7  338.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  445.5  174.8                 0.8         2.0        13.3  458.8 

                                   10.5                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА                     

                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          

    0.3                                                       0.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

    2.3    2.3                                                2.3 

    Разом по господарству                                         

 2980.1  243.0  14.2          14.9         2.0             3087.7 

                                                                                                  продовження таблиці 3.2.1. 
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                                   76.5               107.6       

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                258.3       258.3 

                                                      258.3       

    Разом по господарській частині                                

13999.1 5364.5 872.0 15.0     198.6    1.2      258.3     15728.1 

                          14.6    351.7    17.6      1729.0       

    Разом по категорії лісів                                      

13999.1 5364.5 872.0 15.0     198.6    1.2      258.3     15728.1 

                          14.6    351.7    17.6      1729.0       

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                448.0       448.0 

                                                      448.0       

    Разом по об’єкту                                              

24985.0        1121.8     18.2    462.3    51.2      2394.0       

        10288.2      23.9     265.2    3.4      448.0     27379.0 

 

3.3. Стан та динаміка лісового фонду 



 

 

 

Основні показники лісового фонду приведені в цілому по лісгоспу. Стан лісового фонду 

в межах категорій лісів, господарських частин, панівних порід і госпсекцій приведено в книзі 

Документація державного лісового кадастру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями лісових ділянок,  їх  

          динаміка за ревізійний період  
┌────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐ 

│                    │           Площа           │     Зміни    │ 

│     Категорія      ├─────────────┬─────────────┼────────┬─────┤ 

│     земель         │ за станом   │ за станом   │        │     │ 

│                    │ на 01.01.   │ на 01.01.   │  + -,  │ % % │ 

│                    │ 2009 року   │ 2019 року   │  га    │     │ 

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

│                    │  га   │  %  │  га   │  %  │        │     │ 

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

1.Загальна площа земель лісогосподарського призначення            

                      29846.0 100.0 29386.2 100.0   -459.8    1.5 

2.Лісові ділянки      27263.3  91.3 27379.0  93.1   +115.7    0.4 

  в тому числі:                                                   

2.1 Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього            

                      25406.2  85.1 24985.0  84.9   -421.2    1.7 

  із них лісові культури                                          

                      10039.3  33.6 10288.2  35.0   +248.9    2.5 

2.2 Не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки - усього         

                       1857.1   6.2  2394.0   8.2   +536.9   28.9 

  із них:                                                         

  незімкнуті лісові культури                                      

                       1140.0   3.8  1121.8   3.8    -18.2    1.6 

  лісові розсадники, плантації                                    

                         11.6          23.9   0.1    +12.3  106.0 

  рідколісся              1.1          18.2   0.1    +17.1 1554.5 

  згарища, загиблі насадження                                     

                         27.1   0.1   265.2   0.9   +238.1  878.6 

  зруби                 210.8   0.7   462.3   1.6   +251.5  119.3 

  галявини               18.5   0.1     3.4          -15.1   81.6 

  біогалявини            62.0   0.2    51.2   0.2    -10.8   17.4 

  лісові шляхи, просіки, п/п розриви,лісові осуш.канали           

                        386.0   1.3   448.0   1.5    +62.0   16.1 

3.Нелісові землі       2582.7   8.7  2007.2   6.9   -575.5   22.3 

  в тому числі:                                                   

  рілля                  51.8   0.2    31.7   0.1    -20.1   38.8 

  сіножаті              111.8   0.4    54.5   0.2    -57.3   51.3 

  пасовища               12.4           2.4          -10.0   80.6 



 

 

 

  багаторічні насадження  2.1                         -2.1  100.0 

  води                   72.9   0.2   104.6   0.4    +31.7   43.5 

  болота               1394.6   4.7  1172.8   4.0   -221.8   15.9 

  садиби, споруди       107.5   0.4    65.8   0.2    -41.7   38.8 

  траси                 210.1   0.7   192.0   0.7    -18.1    8.6 

  інші нелісові землі   619.5   2.1   383.4   1.3   -236.1   38.1 

4.В тому числі землі надані в тимчасове довг.користування         

                        322.2   1.1   328.5   1.1     +6.3    2.0 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Динаміка поділу площ та запасів насаджень панівних порід за класами та групами віку 
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 

│Клас│  01.2009    року  │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

          СОСНА БАНКСА. Тривалість класу віку 10 років            

    4   0.2    0.03   150                      -0.2  -0.03        

Разом                                                             

        0.2    0.03   150                      -0.2  -0.03        

         СОСНА ЗВИЧАЙНА. Тривалість класу віку 10 років           

    1 431.3    5.02    12  330.9    4.90    15       -0.12     +3 

                                              -100.4              

    2 515.1   16.99    33  865.4   40.39    47      +23.40    +14 

                                              +350.3              

    3 401.5   34.67    86  446.4   37.30    84       +2.63     -2 

                                               +44.9              

    4 376.6   52.93   141  380.9   53.24   140 +4.3  +0.31     -1 

    5 606.6  154.68   255  279.2   49.95   179      -104.73       

                                              -327.4          -76 

    6        677.65   310 1107.4  364.58   329      -313.07       

      2184.7                                  -1077.3         +19 

    7        559.75   328 1577.9  534.72   339      -25.03    +11 

      1706.4                                  -128.5              

    8        803.04   355 1935.3  664.87   344      -138.17       

      2264.0                                  -328.7          -11 

    9        384.66   365 1749.4  651.44   372      +266.78       

      1053.5                                  +695.9           +7 

   10 676.9  238.42   352  448.8  160.70   358      -77.72     +6 

                                              -228.1              

   11 107.1   36.61   342  269.6   86.91   322      +50.30    -20 

                                              +162.5              

   12 181.8   65.92   363   38.7   12.39   320      -53.53    -43 

                                              -143.1              

   13   5.4    1.79   331   57.8   20.64   357      +18.85    +26 

                                               +52.4              

   14   0.9    0.28   311    9.8    3.52   359 +8.9  +3.24    +48 



 

 

 

   15                        0.9    0.25   278 +0.9  +0.25        

Разом                                                             

            3032.41   288 9498.4 2685.80   283      -346.61       

     10511.8                                  -1013.4          -5 

 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ. Тривалість класу віку 10 років  

    2  56.3    2.39    42    6.7    0.37    55       -2.02    +13 

                                               -49.6              

    3  98.8   10.55   107   59.3    7.57   128       -2.98    +21 

                                               -39.5              

    4 159.7   28.08   176  124.0   21.37   172 -35.7  -6.71    -4 

                                               продовження таблиці 3.3.2.  
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 

│Клас│  01.2009  року    │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

    5  56.1   11.87   212  215.7   53.65   249      +41.78    +37 

                                              +159.6              

    6  77.6   24.81   320   48.8   12.95   265      -11.86    -55 

                                               -28.8              

    7  37.8   13.51   357   69.2   24.16   349      +10.65     -8 

                                               +31.4              

    8  94.4   35.64   378   19.9    5.96   299      -29.68    -79 

                                               -74.5              

    9   3.4    1.31   385    3.5    1.27   363 +0.1  -0.04    -22 

Разом                                                             

      584.1  128.16   219  547.1  127.30   233       -0.86    +14 

                                               -37.0              

        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА. Тривалість класу віку 10 років         

    1  31.3    0.32    10    0.5    0.01    20       -0.31    +10 

                                               -30.8              

    2  25.9    0.60    23   36.2    1.40    39       +0.80    +16 

                                               +10.3              

    3   2.3    0.16    70   10.2    0.78    76 +7.9  +0.62     +6 

    4  27.1    5.76   213    2.2    0.33   150       -5.43    -63 

                                               -24.9              

    5 161.0   50.01   311   17.3    5.11   295      -44.90    -16 

                                              -143.7              

    6  16.0    5.63   352   70.3   24.65   351      +19.02     -1 

                                               +54.3              

    7   1.0    0.40   400    9.0    3.36   373 +8.0  +2.96    -27 

    8   0.3    0.07   233    0.6    0.22   367 +0.3  +0.15   +134 

Разом                                                             

      264.9   62.95   238  146.3   35.86   245      -27.09     +7 

                                              -118.6              

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ. Тривалість класу віку 10 років            

    1   6.6    0.10    15    1.2    0.01     8 -5.4  -0.09     -7 

    2   4.2    0.10    24    3.9    0.19    49 -0.3  +0.09    +25 

    3   5.1    0.42    82    4.3    0.39    91 -0.8  -0.03     +9 

    4                        1.8    0.23   128 +1.8  +0.23        

    5   0.8    0.16   200                      -0.8  -0.16        

    6   0.9    0.16   178    1.1    0.24   218 +0.2  +0.08    +40 



 

 

 

    7                        0.8    0.18   225 +0.8  +0.18        

Разом                                                             

       17.6    0.94    53   13.1    1.24    95 -4.5  +0.30    +42 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ. Тривалість класу віку 10 років           

    1 161.0    1.81    11  284.8    3.67    13       +1.86     +2 

продовження таблиці 3.3.2.  
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 

│Клас│  01.2009  року    │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

                                              +123.8              

    2 277.1    8.88    32  584.9   18.81    32       +9.93        

                                              +307.8              

    3 152.2   12.70    83  203.6   17.27    85       +4.57     +2 

                                               +51.4              

    4 131.0   15.42   118  130.8   17.53   134 -0.2  +2.11    +16 

    5 472.8   87.56   185  159.2   26.31   165      -61.25    -20 

                                              -313.6              

    6 520.0  117.44   226 1025.7  261.59   255      +144.15       

                                              +505.7          +29 

    7        444.46   259  479.8  121.81   254      -322.65       

      1718.9                                  -1239.1          -5 

    8        379.73   263 1240.8  341.92   276      -37.81    +13 

      1443.9                                  -203.1              

    9 983.0  249.18   253 1128.2  305.39   271      +56.21    +18 

                                              +145.2              

   10 719.4  185.35   258  879.7  239.74   273      +54.39    +15 

                                              +160.3              

   11 372.5  104.58   281  990.2  257.99   261      +153.41       

                                              +617.7          -20 

   12 698.8  199.41   285  474.3  132.09   278      -67.32     -7 

                                              -224.5              

   13 741.9  218.94   295  461.5  131.74   285      -87.20    -10 

                                              -280.4              

   14  59.6   15.92   267  590.4  176.67   299      +160.75       

                                              +530.8          +32 

   15  57.9   12.79   221   31.6    8.29   262       -4.50    +41 

                                               -26.3              

   16   0.9    0.19   211   37.9    8.85   234       +8.66    +23 

                                               +37.0              

   17                        0.9    0.20   222 +0.9  +0.20        

Разом                                                             

            2054.36   241 8704.3 2069.87   238      +15.51     -3 

      8510.9                                  +193.4              

         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ. Тривалість класу віку 10 років           

    1                        6.3    0.23    37 +6.3  +0.23        

    2   0.6    0.02    33    4.4    0.21    48 +3.8  +0.19    +15 

    3   2.3    0.16    70    0.6    0.05    83 -1.7  -0.11    +13 

    4   4.5    0.52   116    4.9    0.44    90 +0.4  -0.08    -26 

    5  25.5    6.31   247    9.7    2.52   260       -3.79    +13 

                                               -15.8              



 

 

 

    6   1.3    0.25   192   25.5    6.91   271       +6.66    +79 

продовження таблиці 3.3.2.  
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 

│Клас│  01.2009  року    │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

                                               +24.2              

    7   0.2    0.04   200    1.2    0.28   233 +1.0  +0.24    +33 

    8   2.5    0.63   252    0.2    0.04   200 -2.3  -0.59    -52 

    9                        3.4    0.96   282 +3.4  +0.96        

Разом                                                             

       36.9    7.93   215   56.2   11.64   207       +3.71     -8 

                                               +19.3              

         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ. Тривалість класу віку 10 років           

    3   0.8    0.11   138                      -0.8  -0.11        

    4   0.7    0.06    86    0.8    0.17   213 +0.1  +0.11   +127 

    6   1.8    0.54   300                      -1.8  -0.54        

    7                        1.8    0.58   322 +1.8  +0.58        

Разом                                                             

        3.3    0.71   215    2.6    0.75   288 -0.7  +0.04    +73 

        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ. Тривалість класу віку 10 років         

    3   0.2    0.01    50                      -0.2  -0.01        

    4                        0.2    0.02   100 +0.2  +0.02        

    5   0.5    0.10   200                      -0.5  -0.10        

    6                        0.6    0.16   267 +0.6  +0.16        

Разом                                                             

        0.7    0.11   157    0.8    0.18   225 +0.1  +0.07    +68 

           АКАЦІЯ БІЛА. Тривалість класу віку  5 років            

    2   1.0    0.02    20    1.1    0.02    18 +0.1            -2 

    4   1.0    0.03    30    0.7    0.07   100 -0.3  +0.04    +70 

    5   1.0    0.04    40                      -1.0  -0.04        

    6   3.7    0.37   100                      -3.7  -0.37        

    7   4.9    0.49   100    1.0    0.12   120 -3.9  -0.37    +20 

    8                        3.7    0.35    95 +3.7  +0.35        

    9                        5.6    0.78   139 +5.6  +0.78        

   10   0.2    0.04   200    0.3    0.03   100 +0.1  -0.01   -100 

   11                        0.2    0.01    50 +0.2  +0.01        

   12                        0.2    0.04   200 +0.2  +0.04        

Разом                                                             

       11.8    0.99    84   12.8    1.42   111 +1.0  +0.43    +27 

         БЕРЕЗА ПОВИСЛА. Тривалість класу віку 10 років           

    1 403.5    7.33    18  468.8   10.57    23       +3.24     +5 

                                               +65.3              

    2 436.2   24.62    56  785.2   50.67    65      +26.05     +9 

                                              +349.0              

    3         96.43    77  552.8   62.67   113      -33.76    +36 

      1245.6                                  -692.8              

 

продовження таблиці 3.3.2.  
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 



 

 

 

│Клас│  01.2009  року    │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

    4 387.6   60.12   155 1209.6  152.09   126      +91.97    -29 

                                              +822.0              

    5 490.0   96.45   197  378.2   71.35   189      -25.10     -8 

                                              -111.8              

    6 463.7  104.44   225  516.3  122.31   237      +17.87    +12 

                                               +52.6              

    7 202.2   48.34   239  255.0   59.37   233      +11.03     -6 

                                               +52.8              

    8 335.4   83.99   250   98.5   23.27   236      -60.72    -14 

                                              -236.9              

    9 144.8   38.86   268  149.5   37.89   253 +4.7  -0.97    -15 

   10                       33.5    8.18   244       +8.18        

                                               +33.5              

Разом                                                             

             560.58   136 4447.4  598.37   135      +37.79     -1 

      4109.0                                  +338.4              

              ОСИКА. Тривалість класу віку 10 років               

    1  44.6    1.72    39   70.9    1.82    26       +0.10    -13 

    2  60.0    4.20    70   80.9    7.96    98       +3.76    +28 

                                               +20.9              

    3  65.6    6.91   105   71.0   10.77   152 +5.4  +3.86    +47 

    4  36.3    8.35   230   81.3   14.05   173       +5.70    -57 

                                               +45.0              

    5  41.0   10.31   251   43.0   12.01   279 +2.0  +1.70    +28 

    6  62.4   16.88   271   37.4   10.54   282       -6.34    +11 

                                               -25.0              

    7  43.4   12.39   285   91.8   26.10   284      +13.71     -1 

                                               +48.4              

    8  26.3    7.31   278   24.8    7.20   290 -1.5  -0.11    +12 

    9   6.2    0.93   150   21.0    5.47   260       +4.54   +110 

                                               +14.8              

   10                        6.2    0.93   150 +6.2  +0.93        

Разом                                                             

      385.8   69.00   179  528.3   96.85   183      +27.85     +4 

                                              +142.5              

          ВІЛЬХА ЧОРНА. Тривалість класу віку 10 років            

    1  54.0    1.04    19   45.7    0.95    21 -8.3  -0.09     +2 

    2  53.8    3.09    57   97.3    6.61    68       +3.52    +11 

                                               +43.5              

    3 122.5   11.45    93   50.0    5.54   111       -5.91    +18 

                                               -72.5              

    продовження таблиці 3.3.2.  
┌────┬───────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐ 

│    │  За станом на     │  За станом на      │      Зміни      │ 

│Клас│  01.2009    року  │  01.01.2019 року   │                 │ 

│ві- ├─────┬───────┬─────┼──────┬───────┬─────┼────┬──────┬─────┤ 

│ку  │пло- │загаль-│серед│ пло- │загаль-│серед│пло-│загаль│серед│ 

│    │ща,  │ний    │ній  │ ща,  │ний    │ній  │ща, │ний   │ній  │ 

│    │га   │запас, │за-  │ га   │запас, │за-  │га  │запас,│за-  │ 



 

 

 

│    │     │тис.   │пас, │      │тис.   │пас, │    │тис.  │пас, │ 

│    │     │куб.м  │куб.м│      │куб.м  │куб.м│    │куб.м │куб.м│ 

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

    4 131.9   19.76   150  123.7   17.81   144 -8.2  -1.95     -6 

    5 244.2   46.02   188  133.9   25.68   192      -20.34     +4 

                                              -110.3              

    6 196.4   44.11   225  256.4   55.12   215      +11.01    -10 

                                               +60.0              

    7  56.8   13.45   237  170.5   41.75   245      +28.30     +8 

                                              +113.7              

    8  45.4   11.59   255   50.7   12.58   248 +5.3  +0.99     -7 

    9  52.5   14.53   277   36.9    8.96   243       -5.57    -34 

                                               -15.6              

   10                       52.3   14.62   280      +14.62        

                                               +52.3              

Разом                                                             

      957.5  165.04   172 1017.4  189.62   186      +24.58    +14 

                                               +59.9              

        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА. Тривалість класу віку 10 років          

    4   0.3    0.05   167                      -0.3  -0.05        

    5                        0.3    0.06   200 +0.3  +0.06        

Разом                                                             

        0.3    0.05   167    0.3    0.06   200       +0.01    +33 

        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА. Тривалість класу віку  5 років          

   10   3.1    0.77   248                      -3.1  -0.77        

   11   6.8    2.14   315                      -6.8  -2.14        

   12   1.1    0.22   200    2.8    0.84   300 +1.7  +0.62   +100 

   13                        5.7    1.72   302 +5.7  +1.72        

   14                        1.1    0.26   236 +1.1  +0.26        

Разом                                                             

       11.0    3.13   285    9.6    2.82   294 -1.4  -0.31     +9 

          ТОПОЛЯ ЧОРНА. Тривалість класу віку  5 років            

   11   0.4    0.11   275                      -0.4  -0.11        

   13                        0.4    0.12   300 +0.4  +0.12        

Разом                                                             

        0.4    0.11   275    0.4    0.12   300       +0.01    +25 

Усього                                                            

            6086.50   240        5821.90   233      -264.60       

     25406.2              24985.0             -421.2           -7 

                                                                  

3.3.3. Динаміка вікової структури насаджень основних лісоутворювальних порід, га 
┌────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐ 

│                    │           Площа           │     Зміни    │ 

│     Група порід,   ├─────────────┬─────────────┼────────┬─────┤ 

│     група віку     │ за станом   │ за станом   │        │     │ 

│                    │ на 01.01.   │ на 01.01.   │  + -,  │ % % │ 

│                    │ 2009 року   │ 2019 року   │  га    │     │ 

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

│                    │  га   │  %  │  га   │  %  │        │     │ 

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

     Хвойні                                                       

Молодняки              2096.7  18.5  2250.3  22.1   +153.6    7.3 

Середньовікові         4607.9  40.5  3051.2  29.9  -1556.7   33.8 

Пристигаючі            3388.5  29.8  3361.2  33.0    -27.3    0.8 

Стиглі і перестійні    1267.9  11.2  1529.1  15.0   +261.2   20.6 

Разом                 11361.0 100.0 10191.8 100.0  -1169.2   10.3 

     Твердолистяні                                                



 

 

 

Молодняки               689.4   8.0  1203.5  13.7   +514.1   74.6 

Середньовікові         4829.5  56.3  3938.8  44.8   -890.7   18.4 

Пристигаючі            1876.9  21.9  1879.8  21.4     +2.9    0.2 

Стиглі і перестійні    1185.4  13.8  1767.7  20.1   +582.3   49.1 

Разом                  8581.2 100.0  8789.8 100.0   +208.6    2.4 

     М'яколистяні                                                 

Молодняки              1052.1  19.3  1548.8  25.8   +496.7   47.2 

Середньовікові         2703.3  49.4  2529.7  42.1   -173.6    6.4 

Пристигаючі             684.0  12.5   863.9  14.4   +179.9   26.3 

Стиглі і перестійні    1024.6  18.8  1061.0  17.7    +36.4    3.6 

Разом                  5464.0 100.0  6003.4 100.0   +539.4    9.9 

УСЬОГО                                                            

Молодняки              3838.2  15.1  5002.6  20.0  +1164.4   30.3 

Середньовікові        12140.7  47.8  9519.7  38.2  -2621.0   21.6 

Пристигаючі            5949.4  23.4  6104.9  24.4   +155.5    2.6 

Стиглі і перестійні    3477.9  13.7  4357.8  17.4   +879.9   25.3 

Разом                 25406.2 100.0 24985.0 100.0   -421.2    1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.4. Поділ 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 ЗВИЧАЙНА   3144.3     878.1     122.0                      

             109.8    4765.9     478.3                    9498.4 

СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                                  

              3.7 83.9      134.3                                

                       313.6     11.6                      547.1 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                                

             13.8 59.6 38.7 29.3  1.2  3.7                 146.3 

ДУБ ЧЕРВОНИЙ                                                     

              1.9  2.1  4.4  3.9  0.8                       13.1 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ         1949.7     787.3                           

                  62.8     5832.2     72.3                8704.3 

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                   

                   5.7 15.5 24.5  9.9  0.6                  56.2 



 

 

 

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                                                   

                        1.8  0.8                             2.6 

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                                                

                   0.4  0.2  0.2                             0.8 

АКАЦІЯ БІЛА                                                      

                   0.9  1.4 10.5                            12.8 

БЕРЕЗА ПОВИСЛА    258.0    1841.2     123.3                      

             19.8     1629.2     575.6      0.3           4447.4 

ОСИКА                  328.8     20.6  2.3                 528.3 

              0.4 68.0      108.2                                

ВІЛЬХА ЧОРНА      181.3     382.0                                

             28.3      366.1     56.8  2.9                1017.4 

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                                                 

                             0.3                             0.3 

ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                                                 

                                  6.7  2.9                   9.6 

ТОПОЛЯ ЧОРНА                                                     

                                       0.4                   0.4 

       Paзoм     3867.0    9245.5     330.4              24985.0 

             177.7    9415.3    1948.8      0.3                  

           %  0.7 15.5 37.7 37.0  7.8  1.3                 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за повнотами, га 
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│Панівна    │                  Повнота                    │     │ 

│деревна    ├────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤Разом│ 

│порода     │0.3 │0.4  │0.5  │0.6  │0.7  │0.8  │0.9  │1.0 │     │ 

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

СОСНА ЗВИЧАЙНА                1210.5      2335.1                  

             94.5 204.7 537.1       4290.4      820.0  6.1 9498.4 

СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                                   

                         14.2   5.7 204.0 307.2  16.0       547.1 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                                                 

              0.6   0.8   4.4  15.3  51.4  58.3  15.5       146.3 

ДУБ ЧЕРВОНИЙ                                                      

                                1.2   3.7   7.4   0.8        13.1 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ           1055.5      3275.6      330.8 15.3 8704.3 

             24.0 118.9       2387.5      1496.7                  

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                    

                         10.8   2.9  29.4  10.8   2.3        56.2 

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                                                    

                                      1.8   0.8               2.6 

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                                                 

                                      0.4   0.4               0.8 

АКАЦІЯ БІЛА                                                       

              0.2   0.3         0.2  10.3   1.8              12.8 

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      2367.3      121.7 36.3 4447.4 

              7.8  32.8 109.4 686.8       1085.3                  



 

 

 

ОСИКА                                                             

              0.5  21.5  15.1  69.0 162.0 210.6  38.8 10.8  528.3 

ВІЛЬХА ЧОРНА                                                      

             16.7  38.1 107.1 141.0 516.6 182.0  15.9      1017.4 

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                                                  

                                      0.3                     0.3 

ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                                                  

                          4.9   2.4   2.3                     9.6 

ТОПОЛЯ ЧОРНА                                                      

                                0.4                           0.4 

       Paзoм      417.1       4522.9      5696.4      68.5        

             144.3      1858.5     10915.5      1361.8    24985.0 

           %  0.6   1.7   7.4  18.1  43.6  22.8   5.5  0.3  100.0 

                                                                  

3.3.6. Динаміка середніх таксаційних показників (в чисельнику - дані за станом на 

01.01.2009 року; в знаменнику - дані за станом на 01.01.2019 року) 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                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                            

   38   1.0  0.70       150                                   3.5 

    -     -     -         -          -          -               - 

                              Зміни                               

    -     -     -         -          -          -               - 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   61  1А.9  0.71       288        355      49.34             4.7 

   62  1А.9  0.70       283        370      42.63             4.6 

                              Зміни                               

   +1     - -0.01        -5        +15      -6.71            -0.1 

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   44   1.0  0.72       219                  2.91             5.0 

   45   1.1  0.75       233        483       2.79             5.2 

                              Зміни                               

   +1  -0.1 +0.03       +14          -      -0.12            +0.2 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   39  1А.4  0.77       238        348       1.63             6.1 

   44  1А.7  0.74       245        350       0.81             5.6 

                              Зміни                               

   +5  -0.3 -0.03        +7         +2      -0.82            -0.5 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   19   1.4  0.79        53                  0.05             2.8 

   28   1.0  0.74        95                  0.04             3.4 

                              Зміни                               

   +9  +0.4 -0.05       +42          -      -0.01            +0.6 

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   79   1.8  0.66       241        293      26.19             3.1 

   81   1.9  0.66       238        282      25.81             2.9 

                              Зміни                               



 

 

 

   +2  -0.1     -        -3        -11      -0.38            -0.2 

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   47   1.7  0.69       215        248       0.17             4.6 

   47   1.7  0.68       207        299       0.25             4.4 

                              Зміни                               

    -     - -0.01        -8        +51      +0.08            -0.2 

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

   44  1А.7  0.73       215                  0.02             4.9 

   57   1.3  0.73       288                  0.01             5.0 

продовження таблиці 3.3.6. 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                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                               

  +13  -0.6     -       +73          -      -0.01            +0.1 

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

   38  1А.9  0.74       157                                   4.0 

   48  1А.8  0.75       225                                   4.6 

                              Зміни                               

  +10  +0.1 +0.01       +68          -          -            +0.6 

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

   29   1.3  0.66        84        104       0.04             2.9 

   38   1.8  0.68       111        121       0.04             2.9 

                              Зміни                               

   +9  -0.5 +0.02       +27        +17          -               - 

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   37   1.9  0.69       136        251      14.94             3.7 

   36   1.7  0.70       135        240      16.61             3.7 

                              Зміни                               

   -1  +0.2 +0.01        -1        -11      +1.67               - 

                              ОСИКА                               

   39   1.3  0.70       179        267       1.78             4.6 

   39   1.2  0.73       183        278       2.50             4.7 

                              Зміни                               

    -  +0.1 +0.03        +4        +11      +0.72            +0.1 

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   45   1.3  0.68       172        257       3.71             3.8 

   50   1.3  0.66       186        251       3.80             3.7 

                              Зміни                               

   +5     - -0.02       +14         -6      +0.09            -0.1 

                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          

   35   2.0  0.70       167                                   4.7 

   45   2.0  0.70       200                                   4.3 

                              Зміни                               

  +10     -     -       +33          -          -            -0.4 

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

   51   3.3  0.60       285        285       0.06             5.6 

   61   3.3  0.57       294        294       0.04             4.8 



 

 

 

                              Зміни                               

  +10     - -0.03        +9         +9      -0.02            -0.8 

                          ТОПОЛЯ ЧОРНА                            

   51   4.0  0.60       275        275                        5.3 

   61   4.0  0.60       300        300                        4.8 

продовження таблиці 3.3.6. 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                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                               

  +10     -     -       +25        +25          -            -0.5 

Разом                                                             

   62   1.4  0.69       240        304     100.84             3.9 

   62   1.4  0.69       233        305      95.33             3.8 

                              Зміни                               

    -     -     -        -7         +1      -5.51            -0.1 

 
 

 

3.3.7. Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за типами лісу, га 

(чисельник – фактичний поділ, знаменник – оптимальний за цільовими породами) 

 
┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │ 

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤ 

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │ 

│        │                           │           │             │ 

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

А1С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                    273.7          276.4 

                                             60.6           57.9 

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

    Paзoм                                   334.3          334.3 

А2С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                    578.3          593.6 

                                            191.8          178.1 

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          АКАЦІЯ БІЛА                         1.0             

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    171.7          171.1 

    Paзoм                                   942.8          942.8 

А3С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                    254.8          254.8 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    801.5          801.5 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        0.5            0.5 

    Paзoм                                  1056.8         1056.8 

А4С       СОСНА ЗВИЧАЙНА                      1.1            1.1 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      9.5            9.5 

          ОСИКА                               1.9            1.9 

    Paзoм                                    12.5           12.5 

В2ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                   2700.3         3075.4 

                                             



 

 

 

                                        продовження таблиці 3.3.7. 
┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │ 

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤ 

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │ 

│        │                           │           │             │ 

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

          СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.   246.9           84.3                     

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   1.7                

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      91.5           10.8 

          АКАЦІЯ БІЛА                         1.3             

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    128.4            

          ОСИКА                               0.4                

    Paзoм                                  3170.5         3170.5 

В3ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                   2356.9         3014.9 

                                              

          СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.    19.0           10.4 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                   3.3             

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     151.6            

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    836.3          360.7 

          ОСИКА                              22.2            5.1 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        2.9            1.1 

    Paзoм                                  3392.2         3392.2 

В3ДСА     СОСНА ЗВИЧАЙНА                      1.6            1.6 

В4ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                    202.5          475.8 

                                              0.7                

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       1.8                

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    410.7          144.6 

          ОСИКА                               3.2            0.4 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        8.3            6.4 

    Paзoм                                   627.2          627.2 

В5БС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     55.4          135.7 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    133.4           53.1 

          ОСИКА                               2.3            2.3 

    Paзoм                                   191.1          191.1 

С2ГДС     СОСНА ЗВИЧАЙНА                   1556.4         3828.1 

                                             23.1                

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                  20.8            4.7 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        3.8            2.2 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                    2543.8          544.3 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      6.9            6.4 

          КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                   0.6            0.2 

          АКАЦІЯ БІЛА                         4.7            4.7 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    278.3           73.4 

          ОСИКА                              29.4            3.8 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        4.4            4.4 

    Paзoм                                  4472.2         4472.2 

С2ГД      СОСНА ЗВИЧАЙНА                      4.2                

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                     131.1          144.5 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                      0.5                

          КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                   0.2                

                                        продовження таблиці 3.3.7. 
┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │ 

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤ 



 

 

 

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │ 

│        │                           │           │             │ 

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

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      9.5            5.7 

          ОСИКА                               9.2            4.5 

    Paзoм                                   154.7          154.7 

С3ГДС     СОСНА ЗВИЧАЙНА                   1424.8         5321.3 

                                              5.0                

        СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                          

          ЯЛИНА ЄРОПЕЙСЬКА                  104.3           35.0 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        9.0            4.7 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                    4083.0         1606.7 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                     36.4            4.8 

          ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                      2.6            0.8 

          АКАЦІЯ БІЛА                         5.8            0.2 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                   1221.5          305.1 

          ОСИКА                             342.5          137.5 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                      235.4           56.9 

          ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                    0.3            0.3 

          ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                    2.3                

          ТОПОЛЯ ЧОРНА                        0.4                

    Paзoм                                  7473.3         7473.3 

С3ГД      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     65.5            7.1 

          ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                  16.2            9.1 

          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                        0.3            0.3 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                    1666.2         2034.1 

          ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                     12.4            0.6 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                    312.4          101.2 

          ОСИКА                              60.4           15.9 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       41.6            8.3 

          ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                    6.0            4.4 

    Paзoм                                  2181.0         2181.0 

С4ГДС     СОСНА ЗВИЧАЙНА                      3.1           70.8 

          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      11.9            5.8 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     78.1           45.7 

          ОСИКА                              43.0           26.3 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       15.5            3.0 

 

    Paзoм                                   151.6          151.6 

С4ГД      ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                                      3.2 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      5.4            3.2 

          ОСИКА                               0.9            0.9 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                        4.0            3.0 

    Paзoм                                    10.3           10.3 

С4ВЛЧ     ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                      18.3             

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                     47.0           10.9 

          ОСИКА                              12.9            7.7 

          ВІЛЬХА ЧОРНА                      656.8          717.7 

                                         продовження таблиці 3.3.7. 
┌────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┐ 

│ Індекс │      Панівна деревна      │         Площа           │ 

│  типу  │          порода           ├───────────┬─────────────┤ 

│  лісу  │                           │  фактична │ оптимальна  │ 

│        │                           │           │             │ 

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

          ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                    1.3                

    Paзoм                                   736.3          736.3 



 

 

 

С5ВЛЧ     БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      2.6                

          ВІЛЬХА ЧОРНА                       48.0           50.6 

    Paзoм                                    50.6           50.6 

Д2ГД      ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       3.0            3.0 

В1ДС      СОСНА ЗВИЧАЙНА                     19.8           19.8 

С3ГСД     ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                       2.1            3.2 

          БЕРЕЗА ПОВИСЛА                      1.1                

    Paзoм                                     3.2            3.2 

   Усього                                 24985.0        24985.0 

 

 

3.3.8. Існуючий і оптимальний поділ деревостанів за групами віку (%) 
┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐                                   

│             │       Існуючий         │       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        57.1   35.6   7.2    0.1 36.3   36.4  18.1    9.2                                    

 Твердолистяні 16.3   55.6  13.6   14.5 26.9   51.3  13.5    8.3                                    

 М'яколистяні  23.2   65.0   4.7    7.1 28.8   42.4  14.4   14.4                                    

    Разом      35.4   52.4   6.8    5.4 31.5   41.2  15.7   11.6                                    

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                       

 Хвойні        17.2   52.5  28.1    2.2 35.2   37.2  17.7    9.9                                    

 Твердолистяні 12.7   67.0  12.7    7.6 27.8   50.5  13.9    7.8                                    

 М'яколистяні  22.5   31.8  19.4   26.3 29.3   41.4  14.6   14.7                                    

    Разом      16.6   53.8  20.6    9.0 31.3   42.9  15.7   10.1                                    

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                              

 Хвойні        13.5   60.4  18.6    7.5 36.4   36.4  18.1    9.1                                    

 Твердолистяні  1.2   63.5  22.6   12.7 28.6   49.8  14.3    7.3                                    

 М'яколистяні  14.7   51.2  15.8   18.3 28.9   42.3  14.4   14.4                                    

    Разом      10.8   59.4  19.0   10.8 33.1   40.7  16.5    9.7                                    

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                          

 Хвойні        18.5   13.3  42.3   25.9 44.3   22.4  22.1   11.2                                    

 Твердолистяні 14.5   32.6  26.1   26.8 36.3   36.4  18.0    9.3                                    

 М'яколистяні  29.3   35.7  16.5   18.5 30.0   40.0  15.0   15.0                                    

    Разом      19.2   25.7  30.4   24.7 38.0   31.7  19.0   11.3                                    

                      УСЬОГО ПО ПІДПРИЄМСТВУ                                                        

 Хвойні        22.1   29.9  33.0   15.0 40.3   29.1  20.1   10.5                                    

 Твердолистяні 13.7   44.8  21.4   20.1 33.1   41.7  16.5    8.7                                    

 М'яколистяні  25.8   42.1  14.4   17.7 29.5   40.9  14.8   14.8                                    

    Усього     20.0   38.2  24.4   17.4 35.2   36.3  17.6   10.9                                    

         Лісові ділянки в практичній діяльності використовуються господарськи доцільно. 

Збільшилась площа лісових ділянок на 115,7 га (з 91,3% до 93,1%). Зменшилась питома вага 

галявин на 81,6%  (15,1га). Площа стиглих насаджень збільшилась на 25,3% (879,9 га).  

         Збільшення площі  не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок  на 28,9% (536,9 га), 

відбулось за рахунок збільшення площі зрубів на 119,3% га (251,5 га) та згарищ і загиблих 

насаджень на 878,6% (238,1 га), що пояснюється збільшенням обсягів проведених рубок 

головного користування та суцілих санітарних рубок. Зменшилась площа нелісових земель на 

575,5 га (з 8,7% до 6,9%), в основному за рахунок зменшення площі боліт га 15,9%, інших 

нелісових земель на 38,1%. Середні таксаційні показники залишились в основному без змін: 

середній вік 62 роки, повнота 0,69, клас бонітету – 1,4, середній запас насаджень зменшився з 

240 м3 до 233 м3. 



 

 

 

За минулий ревізійний період питома вага дуба звичайного збільшилась на 193,4 га, 

берези повислої 338,4 га, осики на 142,5 га, вільхи чорної на 59,9 га. Зменшилась питома вага 

сосни звичайної на 1013,4 га, ялини європейської на 118,6 га. Такі зміни пояснюються 

проведенням значних обсягів санітарно-оздоровчих заходів та створенням лісових культур 

дуба звичайного на зрубах, які ще знаходяться в стадії незімкнутих лісових культур. 

Зменшились питома вага середньовікових насаджень на 2621,0 га. Це пояснюється 

переходом значної частини площі у  пристиглі та стиглі насадження.  

Відсутність низькобонітетних  (5 і нижче класів бонітету ) насаджень вказує на опти-

мальні умови місцезростання та раціональне ведення лісового господарства, крім  берези 

повислої (0,3га), що пояснюється зростанням породи на невідповідній їй типам умов 

місцезростання. 

Насадження з повнотою 0,3-0,4 займають площу 561,4 га (2,3%). Їїхня наявність  зумов-

лена, в основному, такими факторами: як зростання їх в умовах надмірного зволоження , а 

також наявністю пристигаючих та стиглих, що займають не відповідні їм типи умов 

місцезростання. 

Розподіл вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за типами лісу наведений в 

таблиці 3.3.7. 

Найбільш поширеними типи лісу є: свіжий дубово-сосновий субір (В2ДС) – 12,7%, 

вологий дубово-сосновий субір (В3ДС) – 13,6%, свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок 

(С2ГДС) – 17,9%,  свіжа грабова судіброва (С2ГД) – 21,3%, вологий грабово-дубово-сосновий 

сугруд – 29,9%, волога грабова судіброва – 8,7%. 

Насадження з панівними породами, що не відповідають типам лісу, займають площу 

1200,5 га, або 4,8% вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. це в основному, 

деревостани ялини звичайної, дуба звичайного, берези повислої, акації білої. 

Лісовпорядкування вважає, що проведення рубок головного користування, рубок 

формування і оздоровлення лісів, а також лісовідновних заходів буде сприятиме підвищенню 

продуктивності лісових земель, і підвищенню якості деревостанів. 

Існуючий розподіл деревних порід за групами віку (табл. 3.3.8) відрізняється від 

оптимального і зумовлений в основному природним ростом деревостанів, переходом 

деревостанів з однієї  вікової групи в іншу. 

         Збільшення площі лісових ділянок на 115,7 га відбулося за рахунок зменшення  площі 

нелісових земель на 575,5 га , а саме боліт на 221,8 га, інших нелісових земель на 236,1 га. 

Збільшення площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на 536,9 га (з 6,2% до 8,2%) 

відбулося за рахунок збільшення зрубів на 251,5 га та загиблих насаджень на 238,1 га. 

Зміни загальних запасів пояснюються природним ростом насаджень, збільшенням 

середнього запасу на 1 га на 18 м3. 

 Площа стиглих деревостанів у порівнянні з даними минулого лісовпорядкування 

збільшилась на 879,9 га (25,3%), запас збільшився на 271,85 тис.м3  (25,7%). Основними при-

чинами зміни площі і запасу стиглих насаджень є перехід пристигаючих насаджень в стиглі, а 

також збільщення середнього запасу на 1 га стиглих і перестійних насаджень з 304м3 до 305 

м3  (0,3%) . 

Направленість і результативність ходу природного поновлення як на невкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянках, так і під наметом лісу в регіоні вивчені в достатній мірі.  

Висновки наукових досліджень і виробничого досвіду з природного поновлення лісу 

свідчать, що природне насінневе відновлення головних лісоутворювальних порід сосни 

звичайної, дуба звичайного, інших цінних деревних порід під наметом стиглих і перестійних 

насаджень проходить незадовільно. На зрубах березових, вільхових і осикових насаджень в 

сирих та надмірно зволожених типах умов місцезростання природне поновлення має 

задовільний  характер. Природне  поновлення необхідно проектувати в основному в сирих і 

мокрих типах лісу  на зрубах, а також  під  наметом лісу, де хід природного поновлення має 

задовільний стан. Отже, в умовах ЛМГ, основним способом лісовідновлення слід вважати 



 

 

 

штучним – створення лісових культур. Про це свідчить той факт, що із загальної площі земель 

лісового фонду ЛМГ лісові культури займають 35,0%. 

          В рекреаційно-оздоровчих лісах (лісопаркова частина лісів зелених зон, рекреаційно-

оздоровчі ліси, поза межами зелених зон), в місцях масового відпочинку в інших категоріях 

лісових ділянок –  проведена ландшафтна таксація. 

          Виходячи з природних особливостей місцевості і цільового призначення лісів проведено 

функціональне зонування території на площі 1066,1 га (табл. 3.3.9.)  Рекреаційно-оздоровчі 

ліси віднесені до зони масового відпочинку 296,0 га до зони екстенсивної рекреації 770,1 га. 

 

 3.3.9. Розподіл загальної площі рекреаційно-оздоровчих лісів за функціональними зонами 
┌─────────┬────────┬─────────────────────────────────────────┐ 

│         │        │  В тому числі за функціональними зонами │ 

│Лісництво│ Загаль-├──────────┬───────────┬──────────┬───────┤ 

│         │ на пло-│Зона масо-│Зона інтен-│Зона екс- │Зона   │ 

│         │ ща     │вого від- │сивної ре- │тенсивної │резер- │ 

│         │        │починку   │креації    │рекреації │ватів  │ 

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

Турчинецьке лісництво                                          

              406.0      296.0                  110.0          

Шершнівське лісництво                                          

              660.1                             660.1          

РАЗОМ                                                          

             1066.1      296.0                  770.1          

                                                               

     3.3.10. Розподіл площі лісів рекреаційного призначення за типами  ландшафту 
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       │             В тому числі за типами ландшафту          │ 

│Усього ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────┤ 

│       │    Закритий    │ Напіввідкритий │      Відкритий      │ 

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

│       │ 1А  │ 1Б │Разом│ 2А  │ 2Б │Разом│ 3А │ 3Б │ 3В  │Разом│ 

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

                          ЗОНА  МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ                   

   290.6 238.9      238.9  23.2       23.2      12.3  16.2   28.5 

                   ЗОНА ЕКСТЕНСИВНОЇ РЕКРЕАЦIЇ                    

   750.7 261.4  3.0 264.4 285.4 97.0 382.4  0.3 59.4  44.2  103.9 

                   ІНШІ ДІЛЯНКИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСІВ                

    38.0  31.8       31.8   3.0  3.1   6.1             0.1    0.1 

 

 

                                                                                              продовження таблиці 3.3.10. 
┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       │             В тому числі за типами ландшафту          │ 

│Усього ├────────────────┬────────────────┬─────────────────────┤ 

│       │    Закритий    │ Напіввідкритий │      Відкритий      │ 

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

│       │ 1А  │ 1Б │Разом│ 2А  │ 2Б │Разом│ 3А │ 3Б │ 3В  │Разом│ 

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

РАЗОМ                                                             

  1079.3 532.1  3.0 535.1 311.6      411.7  0.3 71.7  60.5  132.5 

                                100.1                             

                   КРIМ ТОГО, ЗЕМЕЛЬНI ДIЛЯНКИ,                   

               ДЛЯ ЯКИХ ТИП ЛАНДШАФТУ НЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ             

    24.8                                                          

3.3.11. Розподіл площі лісів рекреаційного-оздоровчого призначення за класами естетичної 

            оцінки, пішохідної доступності, рекреаційної оцінки,   стійкості до рекреаційних  



 

 

 

            навантажень, стадіями рекреаційної дигресії, додаткової оцінки, га 
┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬──────────┬───────┐ 

│Кла-│Естетич-│Пішохід-  │Додатко-│Рекреацій-│Стійкість │Стадія │ 

│си  │на оцін-│на доступ-│ва оцін-│на оцінка │до рекреа-│рекреа-│ 

│    │ка      │ність     │ка      │          │ційних на-│ційної │ 

│    │        │          │        │          │вантажень │дигре- │ 

│    │        │          │        │          │          │сії    │ 

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

ЗОНА  МАСОВОГО ВІДПОЧИНКУ 

  1.0     30.7                            0.6        1.0    263.0 

  2.0    187.5                 0.6      222.2       32.1          

  3.0     20.4      263.0                40.2      184.5          

  4.0     20.4                 0.3                  42.9          

  5.0     31.6               262.1                   2.5          

РАЗОМ                                                             

         290.6      263.0    263.0      263.0      263.0    263.0 

СЕРЕДНЎЙ КЛАС                                                     

           2.4        3.0      5.0        2.2        3.1      1.0 

                   ЗОНА ЕКСТЕНСИВНОЇ РЕКРЕАЦIЇ                    

  1.0     44.9                            1.9       18.8    652.7 

  2.0    337.7                 1.9      515.2      380.8          

  3.0    200.9      649.7               135.6      211.8          

  4.0     57.8                40.5                  40.5          

  5.0    109.4        3.0    610.3                   0.8          

РАЗОМ                                                             

         750.7      652.7    652.7      652.7      652.7    652.7 

СЕРЕДНІЙ КЛАС                                                     

           2.8        3.0      4.9        2.2        2.4      1.0 

УСЬОГО                                                            

        1041.3      915.7    915.7      915.7      915.7    915.7 

СЕРЕДНІЙ КЛАС                                                     

           2.7        2.6      4.4        1.9        2.3      0.9 

Домінуючим типом ландшафту в рекреаційних лісах (табл. 3.3.10.) є закритий ІА – 49,3%.  

Питома вага закритих ландшафтів складає 49,6%, на піввідкритих відповідно складає 38,1% і 

відкритих – 12,3%. 

За оптимальними нормами співвідношення типів ландшафтів повинно бути закритих – 

85%, напівівідкритих – 15%, відкритих – 5%. 

Як видно, фактична ландшафтна структура відрізняється від оптимальної.  

Для досягнення оптимального співвідношення ландшафтів необхідно шляхом 

проведення рубок формування та оздоровлення лісів формувати напіввідкритий тип 

ландшафту, а створенням лісових культур зменшити площу відкритого типу ландшафту.            

Насадження рекреаційно-оздоровчих лісів характеризуються наступними показниками: 

середній клас естетичної оцінки – 2.7; пішохідної доступності – 2,6; додаткової оцінки – 4,4; 

рекреаційної оцінки – 1,9; стійкості до рекреаційних навантажень – 2,3, стадії рекреаційної 

дигресії – 0,9. 

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. Ліси ЛМГ піддаються 

значному антропогенному впливу. Неконтрольоване рекреаційне користування (відпочинок 

на лоні природи, спортивні заходи, збір грибів, лікарських трав) завдає значної шкоди лісовим 

насадженням. Спостерігається ущільнення та знищення підстилки, ущільнення ґрунту, 

утворення стежок та галявин, механічне пошкодження дерев.Антропо-генні зміни 



 

 

 

навколишнього природного середовища – забруднення атмосфери, зміна клімату, дії 

несприятливих ґрунтово-гідрологічних чинників приводять до погіршення стану лісів, що 

негативно впливає на їх ресурсний потенціал та захисні властивості.  

 

3.4.2. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за зонами радіаційного 

забруднення станом на 1.01.2019 р.  

 

Зона, підзона 

Щільність 

радіоактивного 

забруднення, ki/km2 

Площа, га Номери кварталів 

                      Бехівське лісництво                         

   3А    1.01 - 2.00        257.2 42 68 89 91 92 93 94            

   3Б    2.01 - 5.00       2541.5 5 6 10 11 12 14 15 19 20 21     

                                  28 29 31 32 33 34 35 37 38 40   

                                  41 44 65 67 69 70 74 77 78 79   

                                  80 81 82 83 84 85 86 87 88 90   

                                  99 100 101 102 103 104 105 106  

                                  107 108 109 110 111 112 113     

                                                                  

   2А    5.01 - 7.00       1446.2 7 13 16 17 18 22 23 24 25 26    

                                  27 30 36 39 43 45 46 47 49 50   

                                  51 56 57 60 66 71 72 73 75 76   

                                                                  

   2Б    7.01 - 10.00       766.6 2 3 4 8 9 48 52 53 54 55 58     

                                  59 61 63 64 96                  

   2В    10.01 - 15.00      230.0 62 95 97 98                     

  Разом                    5241.5                                 

                      

 

продовження таблиці 3.4.2. 

Зона, підзона 

Щільність 

радіоактивного 

забруднення, ki/km2 

Площа, га Номери кварталів 

Омелянівське лісництво 

   3А    1.01 - 2.00       2050.3 7 8 9 10 11 12 18 19 20 21 22   

                                  23 24 25 26 27 28 36 37 40 42   

                                  44 46 47 52 53 54 56 57         

   3Б    2.01 - 5.00       2976.1 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17    

                                  29 30 31 32 33 35 38 39 41 43   

                                  45 48 49 50 51 55 58 59 60 61   

                                  62 65                           

   2А    5.01 - 7.00        337.2 34 63 64 66                     

  Разом                    5363.6                                 

                     Турчинецьке лісництво                        

   3А    1.01 - 2.00       3440.0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13     

                                  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   

                                  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33   

                                  34 36 37 38 39 40 41 42 43 44   

                                                                  

   3Б    2.01 - 5.00        150.0 7 35                            

  Разом                    3590.0                                 

                      Ушомирське лісництво                        

   3А    1.01 - 2.00       3667.6 5 6 7 10 12 13 15 17 18 19 24   

                                  27 28 29 33 34 40 44 45 47 48   

                                  51 52 53 54 56 57 58 59 60 61   

                                  62 64 65 66 67 69 70            



 

 

 

   3Б    2.01 - 5.00       2538.8 8 11 16 21 22 23 25 26 30 31    

                                  32 35 36 37 39 41 42 43 46 49   

                                  50 55 63 68                     

   2А    5.01 - 7.00        210.0 9 20                            

   2Б    7.01 - 10.00       265.0 14 38                           

  Разом                    6681.4                                 

                     Шершнівське лісництво                        

   3А    1.01 - 2.00       4773.0 8 9 12 14 15 16 17 18 19 20     

                                  21 22 23 24 25 26 27 28 29 31   

                                  32 33 34 35 37 38 39 40 41 42   

                                  43 44 45 46 47 49 50 51 52 53   

                                  56 57 58 59 62 63 64 65 66 67   

                                  68 69 72 73 74 75 76 77 78 79   

                                  80 81                           

   3Б    2.01 - 5.00        962.0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 13 30 36    

                                  48 70 71                        

  Разом                    5735.0                                 

  Усього                  26611.5                                 

   в тому числі за щільністю забруднення:                         

   3А    1.01 - 2.00      14188.1                                 

   3Б    2.01 - 5.00       9168.4                                 

   2А    5.01 - 7.00       1993.4                                 

   2Б    7.01 - 10.00      1031.6                                 

   2В    10.01 - 15.00      230.0                                 

                                                                  

      Територія ЛМГ на 90,6% знаходиться в зоні радіаційного забруднення (табл. 3.4.2). 

Найбільша її частина приходиться на 3А зону. Режим ведення господарства в радіаційно 

забруднених лісах  приведений в додатку. 

Починаючи з 2004 року на території ЛМГ проводиться моніторинг лісів першого рівня. 

Щорічно спеціалістами ЛМГ ведеться спостереження за станом лісів на 5 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. Місця їх розташування 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. 

 
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього  

лісовпорядкування 
 

          В своїй практичній діяльності ЛМГ керувалось основними положеннями організації і розвитку 

лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування. 

        За ревізійний період  відбулися зміни у віці стиглості похідних ялинових деревостанів внесені 

наказом Держкомлісгоспу України від 15.10.2009 року № 269 „Про затвердження віків стиглості 

похідних ялинових деревостанів”. 

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогос-подарських 

стовпів задовільний. Частина квартальних просік і окружних меж потребує розрубування (розширення) 

і розчищення, ЛМГ вживає заходів виправлення  цього становища. 



 

 

 

 Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились регулярно, 

керуючись діючими вказівками з внесення поточних змін. 

 

4.2. Рубки головного користування 

ЛМГ мало затверджену розрахункову лісосіку рубок головного користування на 2009-2018 роки, 

яка була розрахована за матеріалами базового лісовпорядкування та затверджена наказом № 688 від 

18.12.2009 року Мінприроди України в розмірі в розмірі 63,83 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі 

42,59 тис.м3 ділової деревини.  

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 60,48 тис.м3 (94,8%)  серед-ньорічного 

обсягу діючої розрахункової лісосіки. Не використання розрахункової лісосіки в розмірі 3,35 тис.м3 

(5,3%) пояснюється тим, що в перший рік ревізійного періоду діяла лісосіка згідно розрахунків  

минулого лісовпорядкування в розмірі 39,6 тис.м3 ліквідної деревини. Вихід ділової деревини в 

середньому становить 66 % від ліквідної деревини, який  не відрізняється від  запроектованої  

розрахункової лісосіки. 

Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням.  

Порушень Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових 

ресурсів лісовпорядкуванням не виявлено. 

 

4.2.1. Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3) 

 

Господарства 

Середньорічний обсяг 
розрахункової лісосіки 

запроектованої 
лісовпорядкуванням 

Фактичний відпуск 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 115,7 37,22 29,77 105,0 35,04 28,37 

Твердолистяні 53,5 12,90 6,69 18,0 12,89 6,65 

М’яколистяні 59,7 13,71 6,13 44,0 12,55 4,90 

Разом  229,9 63,83 42,59 197,0 60,48 39,92 
 

При проведенні перевірки якості робіт з відведення лісосік працівниками ЛМГ і 

лісовпорядкуванням незадовільно виконаних відводів не виявлено. 

Під час рубок головного користування   втрат деревини немає. 

В цілому рубки головного користування покращили структуру і стан лісового фонду. 

 

 

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. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду становив 2,51 тис.м3 ліквідної деревини. 

Значних відхилень в обсягах рубок догляду запроектованих та виконаних за ревізійний період не 

виявлено.  

Облік рубок догляду за видами в ЛМГ ведеться в цілому задовільно. 

            Основним методом рубок догляду є комбінований, при якому вибірка гірших за станом дерев 

проводилась одночасно з верхнього і нижнього наметів з врахуванням господарських і біологічних 

ознак деревних порід. 

Основною формою організації праці на рубках догляду і вибіркових  санітарних рубок є  

приватні бригади, що надають послуги з розробки лісосік згідно заключених договорів. 



 

 

 

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок в цілому слід вважати 

задовільною, так при проведенні безперервного лісовпорядкування за останні 2 роки причин 

незадовільного проведення рубок догляду і санітарних рубок в ЛМГ не виявлено. 

 

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 

прий- 
нятий 
2 л/в 

нарадою, 
га, тис. м3 

фак- 
тично 
вико- 
нано, 

га, тис. м3 

%  
вико-нання 

від  
проекту 

Освітлення:       

площа 272,2 272,2 272,0 67,1 67,0 100 

загальний запас, 
що вирубується 
тис. м3 

1,19 1,19 1,18 0,29 0,29 100 

в т.ч.  
ліквідний 

- - - - - - 

діловий - - - - - - 

вибірка з 1 га, м3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 100 

Прочищення:       

площа 426,3 426,3 425,0 85,3 85,0 100 

загальний запас, 
що вирубується 
тис. м3 

3,19 3,19 3,15 0,64 0,63 98 

в т.ч.  
ліквідний 

0,68 0,68 0,50 0,13 0,10 77 

діловий - - - - - - 

вибірка з 1 га, м3 8 8 7 8 7 88 

Проріджування:       

площа 573,5 573,5 574,0 81,9 82,0 100 

загальний запас, 
що вирубується 
тис. м3 

10,67 10,67 9,24 1,52 1,32 87 

в т.ч.  
ліквідний 

7,21 7,21 6,72 1,03 0,96 93 

діловий 1,19 1,19 0,63 0,17 0,09 53 

вибірка з 1 га, м3 18,6 18,6 16,1 18,6 16,1 87 

Прохідні рубки:       

площа 652,3 652,3 650,0 65,2 65,0 100 

загальний запас, 
що вирубується 
тис. м3 

16,30 16,30 18,20 1,63 1,82 112 

в т.ч.  
ліквідний 

13,6 13,6 15,9 1,36 1,59 117 

діловий 3,80 3,80 3,22 0,38 0,46 121 

вибірка з 1 га, м3 25,0 25,0 28,0 25,0 28,0 112 

Разом рубок 
догляду: 

      

площа 1924,3 1924,3 1921,0 299,5 299,0 100 



 

 

 

Види рубок та 
порівнювані 
показники 

Усього 
потребу-

вали рубок 
догляду, га 

Прийнято 2 
л/в  

нарадою,  
га 

Фактично 
пройдено 

рубками, га 

Щорічний обсяг користування 

прий- 
нятий 
2 л/в 

нарадою, 
га, тис. м3 

фак- 
тично 
вико- 
нано, 

га, тис. м3 

%  
вико-нання 

від  
проекту 

загальний запас, 
що вирубується 
тис. м3 

31,13 31,13 31,77 4,02 4,06 100 

в т.ч.  
ліквідний 

21,49 21,49 23,12 2,51 2,65 106 

діловий 4,99 4,99 3,85 0,55 0,55 100 

вибірка з 1 га, м3 16,1 16,1 16,5 13,4 13,6 101 
 

  Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді  місцевим 

організаціям, підприємствам, населенню, а також використовується на власні потреби. 

 

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 

зага- 

льний 

лік- 

відний 

діло- 

вий 

зага- 

льний 

лік- 

відний 

діло- 

вий 

Суцільні 37,0 5,96 3,53 1,02 2-3 333,8 85,70 72,85 25,50 

Вибіркові 1407,3 18,11 15,88 3,78 5 2907,0 69,75 63,51 7,34 

Разом 1444,3 24,07 19,41 4,80  3240,8 155,45 136,36 32,84 

 

Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за 5 років на площі 1407,3 га із запасом зрубаної 

деревини 18,11 тис.м3. Фактично за ревізійний період ЛМГ виконало їх на площі 2907,0 га з запасом 

769,75 тис.м3, в тому числі 63,51 тис.м3 ліквідної і 7,34 тис.м3 ділової деревини, що в порівнянні з 

щорічним обсягом проекту лісовпорядкування складає 207 % за площею і 385% за запасом. 

Суцільні санітарні рубки були запроектовані на площі 37,0 га із запасом 5,96 тис.м3. Термін 

виконання  2-3 роки.  

Фактично за  ревізійний період суцільні санітарні рубки  виконані  на площі 333,8 га з вирубаним 

запасом 85,70 тис.м3, в тому числі 72,85 тис.м3 ліквідної деревини, 25,50 тис.м3 ділової деревини, що 

складає 902 % до проекту лісовпорядкування за площею і 1437% за вирубаним запасом.  

Щорічний обсяг санітарних рубок корегувався в процесі здійснення безперервного 

лісовпорядкування, виходячи із фактичного санітарного стану насаджень і вимог чинних Санітарних 

правил в лісах України. 

Проектом лісовпорядкування ліквідація захаращеності не  передбачалась і  ЛМГ не 

виконувалась. 

Разом з тим, необхідно відмітити, що проведені ЛМГ значні обсяги санітарних рубок не привели 

до корінних змін в покращенні санітарного стану насаджень. 

Тому ЛМГ в поточному ревізійному періоді необхідно звернути велику увагу на поліпшення 

санітарного стану насаджень, на виконання обсягів вибіркових санітарних рубок виявлених 

лісовпорядкуванням.  

4.3.2. Лісовідновні рубки 

Лісовідновні рубки лісовпорядкуванням не проектувались і ЛМГ не виконувались. 

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень 

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень, лісовпорядкуванням не проектувались і ЛМГ не 

виконувались. 

 

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 



 

 

 

Інші види рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства лісовпорядкуванням  

проектувались на площі 72,4 га з запасом, що вирубується 0,54 тис.м3. Фактично за ревізійний період 

ЛМГ виконано на площі 85,5 га з загальним стовбурним запасом 3,75 тис.м3 . 

4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів  

Види інших рубок 

Обсяги за проектом 
Термі

н 

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. Розрубка 

окружної межі 
10,4 

0,1

7 

0,1

3 

0,0

2 
1 - - - - 

2.Розчищення 

квар-тальних 

просік 

62,0 
0,3

8 

0,3

2 

0,0

4 
2 70,0 

1,1

2 
- - 

3.Розрубування 

ППР 
- - - - - 15,5 

2,6

3 

2,0

4 
0,91 

Разом 
72,4 

0,5

4 

0,4

5 

0,0

6 
 85,5 

3,7

5 

2,0

4 
0,91 

 

4.4.  Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

   Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства лісовпорядкуванням 

 не проектувались і ЛМГ не виконувались. 

4.5. Заходи з захисту лісу 

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені впродовж ревізійного періоду, наведені в табл. 4.5.1. 

В минулому ревізійному періоді із хвороб лісу найбільше поширення мали коренева губка, трутовик 

несправжній осиковий, смоляний рак, стовбурні гнилі,поперечний рак дуба, трутовик дубовий. З 

осередків масового розмноження шкідників лісу виявлений короїд вершинний на площі 2895,8 га. В 

насадженнях, які мають ідеальні умови для зростання найголовнішої з порід – сосни звичайної, 

поширюється справжнє лихо. Дуже швидко проходить масове всихання соснових насаджень. 

Спостерігаєься, як жовтіє крона, опадає кора і за лічені тижні всихають дерева пристигаючого і 

стиглого віку. З цього приводу, в першу чергу, б’ють на сполох фахівці лісового господарства. Це 

явище відбувається внаслідок впливу багатьох чинників, пов’язаних з кліматичними змінами, які 

сприяють розвитку шкідників лісу і хвороб. 

Нагляд за шкідниками і хворобами лісу проводиться  повсякденно лісовою охороною і 

спеціалістами ЛМГ. 

Запроектовані лісовпорядкуванням на ревізійний період лісозахисні заходи лісомисливським 

господарством, в основному, виконувались. Так, щорічно проводилось поточне лісопатологічне 

обстеження на площі 7,0 тис.га, грунтові розкопки – 350 ям, винищувальні роботи в осередках 

шкідників і хвороб лісу наземними методами на площі 500,0 га. 

 

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 

зату

хло 

залишок 

осередків 

Усьог

о 

в тому 

числі 

потребую

ть заходів 

боротьби 

1. Пошкодження ентомошкідниками 

Клоп підкоровий сосновий  4,4 - - 4,4 4,4 

Пагов’юн смолівщик 1,3 - 1,3 - - - 



 

 

 

Хрущ західний травневий 13,4 - 13,4 - - - 

Короїд вершинний - 2895,8 - - 2895,8 2895,8 

Червонохвіст - 69,9 - - 69,9 69,9 

Міль вербова паутинна - 5,6 -  5,6 5,6 

Пильщик рудий - 3,4 - - 3,4 3,4 

П’ядун шовкопряд 

жовтовусий 
- 0,6 - - 0,6 0,6 

                                      

Разом: 
14,7 2979,7 14,7  2979,7 2979,7 

2.Хвороби лісу 

       

Поперечний рак дуба 1,9 - 0,4 - 1,5 1,5 

Смоляний рак 61,2 12,7 - - 73,9 73,9 

Стовбурні гнилі - 35,9 - - 35,9 35,9 

Губка дубова - 0,4 - - 0,4 0,4 

Трутовик несправжній 

осиковий 
197,4 - 22,2 - 175,2 175,2 

Трутовик березовий 9,1 - 9,1 -   

Трутовик осиковий - 1,7 - - 1,7 1,7 

Коренева губка 687,2 - 113,1 - 574,1 574,1 

Разом: 956,8 50,7 144,8 - 862,7 862,7 

Всього 971,5 3030,4 159,5 - 3842,4 3842,4 

 

Для приведення насаджень в належний санітарний стан лісовпорядкуванням 2018 року 

запроектовані  вибіркові санітарні рубки на площі 4699,6 га. Динаміка осередків шкідників  і хвороб 

лісу за роками в розрізі лісництв ведеться в спеціальній книзі. Звіти про санітарний стан складаються 

щорічно і зберігаються в ЛМГ впродовж десяти років. В лісомисливському господарстві та в 

лісництвах є куточки з лісозахисту. Всю документтацію з лісозахисту веде інженер з охорони та 

захисту лісу. 

Загальний висновок про стан лісозахисту в ЛМГ слід вважати задовільним.  

В поточному ревізійному періоді ЛМГ необхідно проводити значну роботу по лісозахисту, 

керуючись проектом лісовпорядкування.  

   

4.6. Відтворення лісів 

 

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.  2411,7 

2332,0 

241,2 

233,2 

- 

26,3 

1.2. Лісовідновлення, в т. ч:     

- створення лісових культур 
1933,0 

1662,2 

193,3 

166,2 

- 

26,3 

з них реконструкція насаджень  
- 

 

- 

 

- 

- природне поновлення 375,4 

669,8 

37,5 

67,0 

- 

- сприяння природному поновленню 
41,3 

- 

- 

- 

- 

- 

1.3. Лісорозведення, в т. ч.:    

- створення лісових культур - - - 



 

 

 

- - - 

з них на галявинах, пустирях, 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- природне поновлення - - - 

- сприяння природному поновленню - - - 

2. Крім того створення захисних 

лісових насаджень на землях інших 

користувачів 

 

- 

105,0 

 

- 

10,5 

 

- 

 

- в т. ч. полезахисних лісових смуг - - - 

 

За ревізійний період виконані значні обсяги робіт з відтворення лісів: загальна площа відтворення 

лісів складає 2432,0 га, із них створення лісових культур лісовідновлення на площі 1162,2 га  та 

природне поновлення  на площі 669,8 га. 

Попереднім лісовпорядкуванням лісорозведення не проектувалось і ЛМГ не викону-валось. В 

ревізійному періоді захисні насадження на землях інших користувачів створені на площі 105,0 га. 

Рекомендації лісовпорядкування по способах лісовідновлення, підбору головних порід, 

підготовці ґрунту при 80% механізації, типах лісових культур, в основному, виконувались. 

Садіння лісових культур виконувалась на 100% вручну. Догляд за лісовими культурами 

проводився 10-ти кратний.  Механізація  при догляді за культурами становить 60,0%. 

Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного поновлення, 

прийнятий в середньому 6 років. 

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. 

  Сприяння природному поновленню лісовпорядкуванням проектувалось на площі 41,3 га, але 

ЛМГ не виконувалось. 

 

4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га 

 

Показники 
Лісові 

культури 

Сприяння 

природному 

поновленню 

Природне 

поновлення 

1. Фактично виконано – усього 1662,2 - 669,8 

Із фактично виконаних обсягів:    

1.1. Не вкриті лісовою рослин- 

ністю лісові ділянки – усього 
1662,2 - 669,8 

з них  призначено 

лісовпорядкуванням 
1662,2 - 669,8 

1.2. Нелісові  ділянки – усього - -  

1.3. Вкриті лісовою рослинністю лісові 

ділянки (реконструкція) – усього 
- - - 

2. Запроектовано попереднім 

лісовпорядкуванням – усього 
1933,0 - 375,4 

% виконання проекту 86.0 - 178,4 

 4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення 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 
 

1430,8 
1006,3 

74,0 
60,6 

41,3 
- 

100 
- 

232,2 
62,1 

61,9 
9,3 

Ялина європейська 
 

- 
4,3 

- 
0,2 

- - -  

Модрина європейська - - - - -  



 

 

 

0,3 - 

Дуб червоний 0.3 
1,2 

0,1 
0,1 

- - -  

Дуб звичайний 489.0 
629,1 

25,3 
37,9 

- - 21,6 
19,1 

5,8 
2,9 

Граб звичайний     - 
6,3 

- 
0,9 

Акація біла     - 
1,1 

- 
0,2 

Береза повисла 12,9 
16,8 

0,6 
1,1 

- - 6,5 
466,5 

1,7 
69,7 

Вільха чорна - 
1,9 

- 
0,1 

- - 87,8 
43,8 

23,4 
6,5 

Осика - - - - 27,3 
70,9 

7,2 
10,5 

Разом 
 

1933,0 
1662,2 

100 
100 

41,3 
- 

100 
- 

375,4 
669,8 

100 
100 

 

Доповнення лісових культур головними породами проводилось вчасно при відпаді 15% і більше, 

в середньому щорічно на загальній площі  249,3 га.  Кількість садивних місць, схеми змішування 

лісових культур відповідають запроектованим лісовпорядкуванням технологічним схемам. Терміни 

переводу лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки відповідають нормативним 

документам. 

Природне поновлення проектувалось виконати на площі 375,4  га. Фактично природне 

поновлення  відбулося на невкритих лісовою рослинністю лісових ділянках та на лісосіках ревізійного 

періоду на загальній площі 669,8 га, в основному сосною звичайною, березою повислою. 

Стан лісових культур, створених в ревізійному періоді задовільний. 

Добрий стан  1 і 2 класу якості в незімкнутих лісових культурах складає 62,2%.  

Незадовільних та загиблих лісових культур лісовпорядкуванням не виявлено, це свідчить про те, 

що лісокультурна справа в ЛМГ знаходиться на належному рівні за рахунок проведення своєчасних 

лісовідновлювальних заходів на зрубах головного користування і суцільних санітарних рубок цінними 

деревними породами та якісний і своєчасний агро-технічний догляд. 

 Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися  природним шляхом, при-ведені в 

таблиці 4.6.7.  В цілому домінують насадження  2  класу якості (61,8 %), незадо-вільні складають 3,8 

%. Розподіл природного поновлення за класами якості здійснений з урахуванням долі одиниць 

основних лісоутворювальних порід у складі молодняків і їх повноти згідно з чинними нормативами 

атестації та інвентаризації природного поновлення лісу.  

          Заходи по підвищенню продуктивності лісових культур і молодняків природного походження 

(внесення мінеральних і органічних добрив) лісовпорядкуванням не проектувались і ЛМГ не 

виконувались. 

 

 4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих  лісових культур та їхній 

стан, га 

Панівна порода 

Площа 
створе-них 

лісових 
культур 

В тому числі: 

добрий стан задовіль-
ний стан 

незадо-
вільний 

стан 
(приж.25,1

-49,9%) 

загиблі (списані 
підприємством 

та виявлені 
лісовпоряд-
куванням) 

1 клас 
якості 

2 клас 
якості 3 клас 

якості 

1.Лісові культури ревізійного періоду  

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 737,5 27,0 438,4 272,1 - - 



 

 

 

Ялина європейська 3,8 - - 3,8 - - 

Модрина європейська 0,3 - - 0,3 - - 

Дуб звичайний 363,4 22,4 195,4 145,6 - - 

Береза повисла 16,8 - 13,6 3,2 - - 

Усього : 1121,8 49,4 647,4 425,0   

% 100 4,4 57,8 37,8   

 
4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті 
      лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці  до 20 років та їх стан, га 

Панівна порода 
Загальна 
площа 

В тому числі: 

класи якості незадо-
вільні 

загиблі (списані 
підприємством  
і виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

1.Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 268,8 4,8 171,9 92,1 268,8   

Ялина європейська 0,5   0,5 0,5   

Дуб червоний 1,2   1,2 1,2   

Дуб звичайний 265,7 13,2 43,6 208,9 265,7   

Береза повисла 2,3  2,3  2,3   

Вільха чорна 1,9 0,6 1,3  1,9   

Усього 540,4 18,6 219,1 302,7 540,4   

% 100 3,4 40,5 56,1 100   

2. Лісові культури минулого  ревізійного періоду  (до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 843,4 13,3 457,5 372,6 843,4   

Сосна звичайна в 
осередках корене-вої 
губки 

6,7  6,7  6,7   

Ялина європейська 36,2  3,4 32,8 36,2   

Дуб червоний 3,1   3,1 3,1   

Дуб звичайний 571,3 6,6 71,4 493,3 571,3   

Береза повисла 1,7   1,7 1,7   

Вільха чорна 60,1 6,5 36,2 17,4 60,1   

продовження таблиці 4.6.5. 

Панівна порода 
Загальна 
площа 

В тому числі: 

класи якості незадо-
вільні 

загиблі (списані 
підприємством  
і виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

Усього 1522,5 26,4 575,2 920,9 1522,5   

% 100 1,7 37,7 60,6 100   

 
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 

795,1 - 

2. Площа незімкнутих лісових культур 826,1 - 



 

 

 

 Усього значилось: 1935,1 - 

 б) результати господарської діяльності   

1. Списано загиблих лісових культур - - 

2. Передано лісових культур іншим організаціям - - 

 Усього змін:   

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2019 р. 1621,2 - 

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки 

1522,5 - 

2. Площа незімкнутих лісових культур - - 

 Разом:   

 Розходження 98,7 - 

 Причини розходження:   

1. Уточнення меж і площі виділів при лісовпорядкуванні - 98,7 

 ІІ. Лісові культури ревізійного періоду   

 а) створено усього   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки 

570,4 - 

2. Площа незімкнутих лісових культур 1121,8 - 

                                                                                                                б) результати господарської діяльності   

1. Списано загиблих лісових культур - - 

2. Прийнято лісових культур від інших організацій - - 

3. Передано лісових культур іншим організаціям - - 

 Усього змін:   

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2018 р. 1692,2 - 

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 
рослинністю лісові ділянки 

540,4 - 

2. Площа незімкнутих лісових культур 1121,8 - 

 Разом: 1662,2 - 

 Розходження 30,0 - 

 Причини розходження:   

1. Уточнення меж і площі виділів при лісовпорядкуванні - 30,0 

 
4.6.7. Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан  

┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐ 

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │ 

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤ 

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│ 

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │ 

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

             ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ               

СОСНА ЗВИЧАЙНА                                                 

             А1С        1.1                  1.1               

             А2С        4.4           4.4                      

             В2ДС      19.9    2.0   15.4    2.5               

             В3ДС      29.9   14.4   12.1    3.4               

             С2ГДС      3.2           1.1    2.1               

             С3ГДС      3.6    0.2    2.2    1.2               

     Разом             62.1   16.6   35.2   10.3               

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                  

             В3ДС       5.0           5.0                      

             С2ГД       4.8           1.8    3.0               



 

 

 

             С3ГДС      5.3           4.8                  0.5 

             С3ГД       4.0           2.5    1.5               

     Разом             19.1          14.1    4.5           0.5 

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                 

             С2ГДС      4.3    1.5    2.8                      

             С3ГДС      1.3    0.8           0.5               

             С3ГД       0.7           0.7                      

     Разом              6.3    2.3    3.5    0.5               

АКАЦІЯ БІЛА  В2ДС       1.1    1.1                             

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                                                 

             А2С        0.1           0.1                      

             А3С        3.2                  3.2               

             В2ДС      29.2    7.3   19.2    2.7               

             В3ДС     183.7   25.6  149.7    8.4               

             В4ДС      88.5   26.9   61.4    0.2               

             В5БС      13.4    9.5    1.5    2.4               

             С2ГДС     29.5   19.3   10.2                      

             С3ГДС     74.9   22.9   45.6    6.4               

             С3ГД      24.7   12.4    6.8    2.1           3.4 

             С4ГДС     10.3          10.3                      

             С4ГД       1.8           1.8                      

             С4ВЛЧ      7.2    0.2                         7.0 

     Разом            466.5  124.1  306.6   25.4          10.4 

ОСИКА        В3ДС       5.4    2.2    2.9                  0.3 

             В4ДС       2.8                                2.8 

             В5БС       2.3    2.3                             

             С2ГДС      2.4    1.5    0.5                  0.4 

             С2ГД       2.7           2.7                      

             С3ГДС     33.5   13.9   11.3    0.8           7.5 

             С3ГД       7.4    4.3    3.1                      

             С4ГДС      5.5    0.5    2.4                  2.6 

             С4ВЛЧ      8.9           7.7                  1.2 

     Разом             70.9   24.7   30.6    0.8          14.8 

                                          продовження таблиці 4.6.7.                 
┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐ 

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │ 

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤ 

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│ 

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │ 

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

ВІЛЬХА ЧОРНА В4ДС       1.5    1.5                             

             С3ГД       2.4    2.4                             

             С4ГД       3.0                  3.0               

             С4ВЛЧ     36.9    1.6   24.1   11.2               

     Разом             43.8    5.5   24.1   14.2               

     Разом по розділу                                          

                      669.8  174.3  414.1   55.7          25.7 

             ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ 11-20 РОКІВ               

СОСНА ЗВИЧАЙНА                                                 

             А2С        0.8           0.8                      

             В2ДС       4.5           1.4    3.1               

             В3ДС       4.2           4.2                      

             В4ДС       8.0    4.2    3.8                      

             С2ГДС      1.6           1.6                      

             С3ГДС      2.9    1.5    1.4                      

     Разом             22.0    5.7   13.2    3.1               

ДУБ ЧЕРВОНИЙ С2ГДС      0.8           0.8                      



 

 

 

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                  

             В2ДС       1.0           1.0                      

             В3ДС       4.9           4.9                      

             С2ГДС      2.1           1.5    0.6               

             С3ГДС      4.6           4.6                      

             С3ГД       1.0           1.0                      

     Разом             13.6          13.0    0.6               

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                                                 

             С2ГДС      2.0    1.8           0.2               

             С3ГДС      2.4    1.5    0.9                      

     Разом              4.4    3.3    0.9    0.2               

АКАЦІЯ БІЛА  С2ГДС      0.7    0.7                             

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                                                 

             А2С       49.6          49.6                      

             А3С      235.9         235.9                      

             А4С        9.5           9.5                      

             В2ДС      11.7    7.1    2.8    1.8               

             В3ДС     101.7   49.3   52.4                      

             В4ДС     107.9   10.7   96.4    0.8               

             В5БС       8.1    1.4    6.7                      

             С2ГДС     50.7   19.5   31.2                      

             С3ГДС    130.9   58.1   72.8                      

             С3ГД      38.8   22.4    7.4                  9.0 

             С4ГДС     35.0   12.0   23.0                      

             С4ГД       0.3           0.3                      

             С4ВЛЧ      3.4           2.5                  0.9 

     Разом            783.5  180.5  590.5    2.6           9.9 

ОСИКА        А4С        1.9                                1.9 

             В2ДС       0.4                                0.4 

                                          продовження таблиці 4.6.7.                 
┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐ 

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │ 

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤ 

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│ 

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │ 

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

             В4ДС       0.4                                0.4 

             С2ГДС      0.7    0.7                             

             С2ГД       6.5    1.8                         4.7 

             С3ГДС     40.0   21.0   13.3                  5.7 

             С3ГД       7.7    4.3    2.3                  1.1 

             С4ГДС     23.0   18.5    3.5                  1.0 

             С4ГД       0.3    0.3                             

     Разом             80.9   46.6   19.1                 15.2 

ВІЛЬХА ЧОРНА С3ГДС      1.5                                1.5 

             С4ГДС      3.0           3.0                      

             С4ВЛЧ     30.6    7.5   23.1                      

             С5ВЛЧ      2.1    0.5           1.6               

     Разом             37.2    8.0   26.1    1.6           1.5 

     Разом по розділу                                          

                      943.1  244.8  663.6    8.1          26.6 

     Усього                                                    

                     1612.9  419.1 1077.7   63.8          52.3 

                                                               

                        

В ЛМГ є три лісових розсадників загальною площею 1,5 га. Їхня продуктивна площа складає 1,1 
га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них, за останні два роки, в середньому 1727,4 тис.шт, з них 



 

 

 

1344,8 тис.шт сосни звичайної, 297,6 тис.шт дуба звичайного, 10,0 тис.шт дуба червоного, 75,0 тис.шт.  
інших деревних порід. 

 Значного відхилення виходу стандартних сіянців від планових немає. В шкільному відділені в 
2018 році висаджено 2 тис.шт  саджанців. 

Існуючі в ЛМГ розсадники повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі, подальше 
розширення і покращення їх стану не проектується. Стан розсадникового господарства – задовільний. 

Для виконання лісовідновлювальних робіт потреба ЛМГ в насінні за останні два роки в 
середньому становила 4500 кг. Заготівля насіння проводилась з окремо стоячих кращих за станом 
дерев, в постійно лісонасінних плантаціях, генетичних резерватах, плюсових насадженнях.  

За останні два роки зібрано 10544 кг селекційного насіння, в тому числі 10420 кг дуба звичайного, 
114 кг сосни звичайної, 10 кг ялини європейської. Для вирощування високо-якісного садивного 
матеріалу з цінними спадковими властивостями в ЛМГ створена постійна лісонасінна база (табл..4.6.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6.8. Характеристика постійної лісонасінної бази                                                                                                                  

Порода, 
походження 

Місцезнаходження 
(лісництво, квартал, 

таксац. ділянка) 

Площ
а 
насін-
ної ді-
лянки, 
план-
тації 
плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладк
и 

с 
к 
л 
а 
д 

в 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

1.Постійні лісонасінні ділянки 

Дуб звичайний 
насінне 

Омелянівське 
кв.40 вид.5 

46,0 9Дз 
 
1Сз 

131 29 
48 
28 
40 

0,7 
370 

2 
С2ГДС 

1977 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.26 вид.1 

12,5 8Дз 
 
1Сз 
 
1Гз 

140 
 
 
 
 

29 
44 
30 
48 
19 
22 

0,5 
260 

2 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.26 
вид17 

25,3 9Дз 
 
1Сз 

95 25 
44 
28 
52 

0,6 
270 

2 
С2ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.14 
вид.51 

20,0 9Дз 
 
1Сз 

130 27 
48 
28 

0,5 
260 

2 
С3ГДС 

2005 



 

 

 

52 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.64 
вид.12 

15,0 10Дз 140 29 
44 

0,5 
270 

2 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.64 
вид.14 

19,0 10Дз 140 29 
44 

0,5 
270 

2 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.64 
вид.16 

13,0 8Дз 
 
2Гз 

140 
 
 

28 
40 
18 
20 

0,7 
290 

2 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.65 
вид.7 

22,0 9Дз 
 
1Гз 

135 
 
 

30 
40 
19 
18 

0,6 
320 

1 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.66 
вид.22 

10,0 9Дз 
 
1Гз 

135 
 
 

30 
40 
22 
22 

0,6 
310 

1 
С3ГДС 

1967 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.39 
вид.14 

9,0 10Дз 125 28 
40 

0,6 
310 

2 
С3ГДС 

2005 

 
 
 

                                                                                           продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходження 
(лісництво, квартал, 

таксац. ділянка) 

Площа 
насінно
ї 
ділянки
, 
планта-
ції плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладк
и 

с 
к 
л 
а 
д 

В 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

Дуб звичайний 
насінне 

Шершнівське кв.75 
вид.29 

12,4 5Дз 
 
4Ос 
 
1Бп 

80 23 
24 
26 
32 
22 
24 

0,7 
290 

2 
С3ГДС 

1967 

Разом  204,2       

Сосна звичайна Турчинецьке 
кв.8 вид.21 

6,6 9Сз 
 
1Дз 

36 14 
16 
12 
12 

0,8 
160 

1а 
В2ДС 

 

Всього:  210,8       

2.Генетичні резервати 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  
кв.64 вид.12 

15,0 10Дз 140 29 
44 

0,5 
270 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.64 
вид.14 

19,0 10Дз 140 29 
44 

0,5 
270 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний Ушомирське  13,0 8Дз 140 28 0,7 2  



 

 

 

насінне кв.64 вид.16  
2Гз 

 
 

40 
18 
20 

290 С3ГДС 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  
кв.66 вид.6 

8,4 8Дз 
 
2Гз 
 

150 
 
 

30 
44 
22 
22 

0,7 
360 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.66 вид.12 

10,0 8Дз 
 
2Гз 

125 
 
 

30 
44 
21 
20 

0,65 
340 

1 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.66 
вид.15 

18,5 7Дз 
 
3Гз 

135 
 
 

29 
40 
22 
24 

0,6 
270 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.66 
вид.18 

1,5 9Дз 
 
1Гз 
 

140 
 
 

30 
40 
22 
22 

0,55 
300 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.66 
вид.24 

1,2 7Дз 
 
2Ос 
 
1Гз 
 

85 
 
 
 
 
 

25 
32 
25 
36 
19 
22 

0,7 
300 

1 
С3ГДС 

 

                                                                                              продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходженн
я (лісництво, 

квартал, таксац. 
ділянка) 

Площа 
насінної 
ділянки, 
плантаці

ї плю-
сових 
насад-

жень, га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладки 

с 
к 
л 
а 
д 

в 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.66 
вид.27 

0,9 9Дз 
 
1Гз 
 

145 29 
44 
22 
22 

0,5 
260 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.66 
вид.28 

3,3 9Дз 
 
1Гз 

140 30 
36 
21 
20 

0,7 
360 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.66 
вид.29 

6,3 9Дз 
 
1Гз 

140 30 
40 
22 
20 

0,6 
330 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.66 
вид.31 

3,5 8Дз 
 
1Гз 
 
1Ос 

140 30 
44 
22 
24 
28 
36 

0,5 
260 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний Ушомирське 7,2 6Дз 100 28 0,7 1  



 

 

 

Вегетативне кв.68 вид.1  
2Ос 
 
1Бп 
 
1Гз 

40 
22 
26 
26 
32 
22 
20 

310 С3ГДС 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.68 
вид.4 

30,5 8Дз 
 
1Ос 
 
1Гз 

130 29 
40 
28 
36 
19 
18 

0,65 
330 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.68 
вид.13 

0,9 4Дз 
 
4Бп 
 
2Сз 

45 13 
16 
16 
16 
19 
22 

0,7 
130 

3 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 
 

Ушомирське  кв.68 
вид.14 

1,3 7Дз 
 
2Сз 
 
1Ос 

 75 24 
24 
26 
32 
25 
30 

0,7 
300 

1 
С3ГДС 

 

                                                                                              продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходженн
я (лісництво, 

квартал, таксац. 
ділянка) 

Площа 
насін-
ної ді-
лянки, 
планта-
ції плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладки 

с 
к 
л 
а 
д 

в 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.68 вид.15 

5,1 9Дз 
 
1Гз 

120 29 
44 
22 
22 

0,6 
310 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.69 вид.1 

2,1 8Дз 
 
1Ос 
 
1Гз 

140 29 
44 
27 
36 
21 
22 

0,6 
300 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.69 
вид.2 

16,5 8Дз 
 
1Ос 
 
1Гз 

130 
 

29 
44 
28 
36 
22 
22 

0,6 
300 

2 
С3ГДС 

 



 

 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.69 
вид.10 

2,9 7Дз 
 
1Бп 
 
1Ос 
 
1Сз 

130 28 
44 
30 
44 
27 
32 
28 
36 

0,55 
280 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
штучне 

Ушомирське  кв.69 
вид.12 

2,5 6Дз 
 

4Гз 
 

61 19 
18 
16 
14 

0,8 
190 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.69 вид.3 

12,0 6Дз 
 
2Ос 
 
2Гз 

120 28 
44 
27 
32 
20 
22 
 

0,6 
260 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське 
кв.69 вид.14 

1,1 7Дз 
 
2Сз 
 
1Гз 

95 26 
30 
27 
40 
18 
18 
 

0,7 
300 

2 
С3ГДС 

 

Разом  182,7       

                                                                                                 продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходженн
я (лісництво, 

квартал, таксац. 
ділянка) 

Площа 
насін-
ної ді-
лянки, 
план-
тації 
плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладки 

с 
к 
л 
а 
д 

в 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

Вільха чорна 
штучне 

Ушомирське  кв.69 
вид.6 

0,3 8Влч 
 
2Бп 

48 19 
20 
20 
22 

0,7 
180 

1 
С4Влч 

 

Разом  0,3       

Сосна звичайна 
штучне 

Ушомирське 
кв.68 вид.3 

0,4 10Сз 81 30 
36 
 

0,6 
410 

1а 
С2ГДС 

 

Сосна звичайна 
штучне 

Ушомирське  кв.68 
вид.5 

0,6 9Сз 
 
1Бп 

81 29 
36 
28 
28 

0,5 
310 

1а 
С2ГДС 

 

Сосна звичайна 
штучне 

Ушомирське  кв.68 
вид.17 

3,6 8Сз 
 

67 28 
36 

0,6 
350 

1б 
С2ГДС 

 



 

 

 

2Дз 25 
32 

Разом  4,6       

Береза повисла 
вегетативне 

Ушомирське кв.66 
вид.7 

3,1 7Бп 
 

3Ос 

45 20 
20 
21 
24 

0,75 
210 

1 
С3ГДС 

 

Береза повисла 
вегетативне 

Ушомирське  кв.68 
вид.11 

1,8 6Бп 
 
3Ос 
 
1Влч 

40 20 
22 
20 
24 
17 
18 

0,7 
200 

1 
С3ГДС 

 

Береза повисла 
насінне 

Ушомирське  кв.69 
вид.4 

2,7 6Бп 
 
3Ос 
 
1Влч 

45 20 
18 
21 
20 
20 
18 

0,8 
240 

1а 
С3ГДС 

 

Береза повисла 
вегетативне 

Ушомирське  кв.69 
вид.7 

3,6 6Бп 
 
3Ос 
 
1Гз 

40 18 
16 
22 
24 
13 
14 

0,7 
160 

2 
С4Влч 

 

Разом:  11,2       

Всього  198,8       

 
                                                                                              продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходження 
(лісництво, квартал, 

таксац. ділянка) 

Площ
а 
насін-
ної ді-
лянки, 
план-
тації 
плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладк
и 

с 
к 
л 
а 
д 

в 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

3.Плюсові насадження 

Сосна звичайна 
 

Омелянівське  кв.32 
вид.15 

2,1 9Сз 
 
1Бп 

101 30 
44 
29 
32 

0,8 
510 

1 
С2ГДС 

 

Сосна звичайна 
 

Ушомирське  кв.15 
вид.15 

4,0 10Сз 100 32 
36 

0,7 
520 

1а 
С3ГДС 

 

Сосна звичайна 
насінне 

Турчинецьке  кв.17 
вид.4 

1,3 8Сз 
 
1Дз 
 
1Бп 

111 32 
48 
26 
36 
28 

0,75 
430 

1а 
С3ГДС 

 



 

 

 

36 

Сосна звичайна 
штучне 

Турчинецьке  кв.18 
вид.3 

0,7 10Сз 96 29 
36 

0,7 
460 

1 
В2ДС 

 

Сосна звичайна 
насінне 

Турчинецьке  кв.22 
вид.4 

2,1 6Сз 
 
3Бп 
 
1Ос 

106 30 
40 
28 
32 
26 
36 

0,7 
380 

1 
В3ДС 

 

Разом:  10,2       

Дуб звичайний 
насінне 

Омелянівське 
кв.19 вид.8 

5,2 5Дз 
 
3Сз 
 
2Бп 

75 25 
36 
29 
36 
27 
28 

0,45 
200 

1 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Омелянівське  кв.45 
вид.28 

11,5 8Дз 
 
2Сз 

126 26 
40 
28 
48 

0,6 
300 

2 
С2ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Омелянівське  
кв.45 вид.41 

4,0 9Дз 
 
1Сз 

126 26 
36 
28 
32 

0,55 
250 

2 
С2ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Омелянівське кв.45 
вид.42 

5,5 9Дз 
 
1Сз 
 

126 26 
36 
28 
32 

0,55 
250 

2 
С2ГДС 

 

 
                                                                                              продовження таблиці 4.6.7 

Порода, 
походження 

Місцезнаходження 
(лісництво, квартал, 

таксац. ділянка) 

Площ
а 
насін-
ної ді-
лянки, 
план-
тації 
плю-
сових 
насад-
жень, 
га 

Таксаційна характеристика Рік 
зак-
ладк
и 

с 
к 
л 
а 
д 

В 
і 
к 

Н 
---- 
Д 

пов-
нота- 
запас 
на  
1 га,  
м3 

Бонітет  
тип лісу 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське    кв.1 
вид.11 

42,0 7Дз 
 
1Сз 
 
1Бп 
 
1Гз 

140 30 
44 
32 
44 
28 
36 
21 
20 

0,7 
370 

1 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське    кв.3 
вид.4 

10,0 6Дз 
 
1Сз 

139 29 
40 
30 

0,7 
270 

2 
С3ГДС 

 



 

 

 

 
3Гз 

48 
18 
20 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське    кв.4 
вид.1 

38,0 8Дз 
 
2Сз 
 

139 28 
40 
29 
48 

0,55 
300 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське   кв.20 
вид.1 

28,0 9Дз 
 
1Сз 

140 28 
44 
30 
52 

0,6 
320 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  
кв.20 вид.29 

19,0 9Дз 
 
1Сз 

140 28 
40 
30 
48 

0,8 
420 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.34 
вид.1 

77,2 8Дз 
 
2Сз 

140 29 
48 
32 
52 

0,6 
350 

2 
С3ГДС 

 

Дуб звичайний 
насінне 

Ушомирське  кв.45 
вид.1 

25,1 9Дз 
 
1Сз 

130 28 
40 
31 
48 

0,55 
300 

2 
С2ГДС 

 

 

Дуб звичайний 
штучне 

Турчинецьке  кв.38 
вид.37 

3,0 9Дз 
 
1Влч 

86 22 
26 
25 
28 

0,6 
240 

2 
С3ГДС 

 

Разом  268,5       

Всього  278,5       
         Різниця між площею підкатегорії лісу - ліси наукового призначення, включаючи генетичні 

резервати (98,4 га) та площею генетичних резерватів (198,8 га), пояснюється тим, що різниця в 

площі(100,4 га) знаходиться в підкатегоріїї лісу  - заказники. 

 

4.7. Гідролісомеліорація 

 

Попереднім  лісовпорядкуванням  на  території ЛМГ виявлено 1394,6  га  боліт та 1453,9 га 

надмірно зволожених і заболочених земель, які не віднесені до гідролісоме-ліоративного фонду через 

невеликих за площею, замкнутих ділянок, віддалених на значну відстань від водоприймачів, а також 

зважаючи на їх позитивний вплив на гідрологіний режим малих річок і струмків, які протікають по 

території лісгоспу. 

Меліоративні заходи на ревізійний період не проектувались. Раніше осушених земель на 

території лісгоспу немає. 

 

4.8. Охорона лісу 

 

Ліси ЛМГ віднесені до 2,44 класу пожежної безпеки. Запроектовані минулим 

лісовпорядкуванням протипожежні заходи виконані не в повному обсязі, в зв’язку з виділення 

недостатніх коштів на їх проведення. Проведений ЛМГ обсяг протипожежних заходів ефективний, про 

що свідчить відсутність  випадків лісових пожеж. 

До недоліків потрібно віднести недостатню укомплектованість ЛМГ протипожежним 

обладнанням та реманентом. 

Існуюча організація території ЛМГ  за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними – 

наземне патрулювання лісового охороною, згідно розробленого і затвердженого маршруту. В 

комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, провідне 



 

 

 

місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність з контролю за 

дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню спалахів, 

оперативному прийняттю заходів по боротьбі з лісовими пожежами. 

 

4.8.1. Відомості про лісові пожежі 

 

Показники 

Одиниця 

вимірювання 

Усього за 

ревізійний 

період 

В т.ч. за два останні 

роки 

2016 р. 2017  р. 

1.Площа, пройдена пожежами га 103,98 - - 

    в т.ч. вкрита лісовою рослинністю га 103,98 - - 

2.Кількість пожеж – усього випадків 77 - - 

в т.ч. низових випадків 77 - - 

3.Середня площа однієї пожежі га 1,35 - - 

44.Стовбурний запас згорілої та 

пошкодженої деревини 
тис.м3  

- 
- - 

5.Збитки від пожеж тис.грн.    

в т.ч. витрати на гасіння тис.грн. 32,56 - - 

6.Причини пожеж випадків    

6.1.Не встановлено випадків - - - 

7.Порушення правил пожежної безпеки випадків 64 5 - 

7.1.Виявлено випадків – усього випадків 64 5 - 

7.2.Накладено штрафів 
випадків 

гривень 

64 

1,66 

5 

221 

- 

7.3.Стягнуто штрафів гривень 1,78 340 - 

Крім того, в пожежонебезпечний період проводилось патрулювання тимчасовими пожежними 

сторожами,  забезпечувалось постійне чергування в конторах ЛМГ і лісництв, а також проводились 

виступи в засобах масової інформації щорічно біля 10, в т.ч. публікація статей щорічно 6, по 

телебаченню 4 шт. проводились щорічно лекції в середньому 50, розповсюдження листівок щорічно 

біля 200, виставлялась наглядна агітація в середньому щорічно 74. 

За два останні роки в середньому було зареєстровано 5 випадків порушень правил пожежної 

безпеки, з накладанням штрафів на суму 221.грн. які в установленому порядку сплачувались 

порушниками. 

В комплексі заходів, які були направлені на підвищення ефективності боротьби з пожежами, 

ведуче місце займала організація служби державної лісової охорони та її практична діяльність з 

контролю за дотриманням правил пожежної безпеки в лісі, недопущенню і своєчасному виявленню 

виникаючих спалахів, оперативному прийняттю заходів  боротьби з лісовими пожежами. 

За два останні роки в середньому було зареєстровано 18 випадків порушень правил пожежної 

безпеки з нарахуванням нанесених збитків на суму 306 грн., які в установленому порядку сплачувались 

порушниками. 

На лісопорушників за незаконні рубки за 2 останні роки складено 11 адмінпротоколів. 

Добровільно сплачені збитки (по 11 випадках 203,2 тис.грн та адмінштрафів 2,5 тис.грн). По решті 29 

випадків матеріали направлені у правоохоронні органи на розслідування). 

За два останні роки було зареєстровано 40 випадків лісопорушень із завданими збитками на суму 

3551,2 тис. грн.  

Чисельність 60 особи лісової охорони достатня для виконання охорони лісу і лісогосподарських 

робіт.  

 

4.8.2. Виконання  запроектованих протипожежних заходів  

 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Проекту-

валось на 

ревізійний 

період 

Фактич-

но вико-

нано 

% вико-

нання 

1.Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 



 

 

 

1.1.Організація пунктів зосередження 

протипожежного інвентаря 

шт. 4 4 100 

1.3. Організація лісової пожежної станції шт. 1 1 100 

2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) 

2.3.Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 6 6 100 

                                                                                                      

2.4.Обладнання місць відпочинку і паління 

шт. 5 5 100 

2.5. Встановлення  шлагбаумів шт. 5 5 100 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

3.1.Створення мінералізованих смуг км 10 10 100 

3.2.Догляд за мінералізованими смугами км 51 51 100 

 

На території ЛМГ діє два учнівських лісництва (Ушомирське та Кожухівське), в діяльності 

яких беруть участь 50 учнів. Учнівські лісництва, як структурні підрозділи закладів освіти, 

забезпечують потребу школярів та учнівської молоді в здобутті знань і навичок у галузі лісівництва, 

сприяють вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використанню та 

відтворенню лісових ресурсів та вибору майбутньої процесії. В своїй діяльності учнівські лісництва 

повинні керуватися основними положеннями Закону України „Про освіту”, Лісового кодексу України 

та Положенням про учнівське лісництво загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних 

закладів, затверджених наказом Міністерства освіти України від 01.11.1995 р. № 307. 

Учнівське лісництво Ушомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів було створено в 2001 

році, в діяльності якого беруть 25 учнів. Учнівське лісництво Кожухівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів було створено в 2018 році, в діяльності якого беруть 25 учнів.  

В лісництвах діють секції юних ботаніків, квітникарів, зоологів, лісівників, зелених патрулів. 

Створена рада лісництв, яка складає річний та місячний плани робіт, де гостро проходить пропаганда 

ідей охорони природи, охорони лісу. 

Юні лісівники читають лекції, проводять бесіди, виступають з доповідями перед 

односельчанами, учнями школи. 

 

4.8.3. Характеристика учнівських лісництв 

Лісництва і номери 

кварталів, які входять до 

складу учнівських лісництв 

Рік утво-

рення 

лісництв

а 

Кіль-

кість 

учнів 

в лісни-

цтві 

Загальна 

площа 

учнів-

ського 

лісницт-

ва, га 

Лісові  ділянки, га 

нелісові 

землі вкриті 

лісовою 

рослинністю 

не вкриті 

лісовою 

рос-

линністю 

1. Ушомирське  учнівське лісництво  

Ушомирське кв.13,14,18,19 2001 25 478,0  - - 

2.Кожухівське учнівське лісництво 

Бехівське кв.47,48,49,50 2018 25 181,6    

 

Члени учнівських лісництв в 2018 році приймали участь у виконанні таких робіт: садіння і 

висівання лісу, догляд за лісовими культурами, вирощування садивного матеріалу, , заготівля лісового 

насіння, огородження мурашників, виготовляли у шкільній майстерні шпаківні, синичники, проводили 

підгодівлю птахів та звірів. Всі практичні роботи здійснюються у позаурочний час. 

Слід зазначити, що робота, яка ведеться учнівським лісництвом є вагомим внеском в охорону 

природи, та дає можливість зформувати в учнів екологічну культуру та допомагає у визначенні 

профорієнтації майбутніх спеціалістів. 

 

 

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 

В  ЛМГ є такі види побічних користувань:  заготівля сіна, заготівля дикорослих плодів і ягід, 

заготівля грибів. 



 

 

 

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,6 т/га, що менше урожайності 

сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано недостатнім виконанням заходів з їх 

поліпшення. Урожайність орних лісових ділянок нижча за урожайність сільськогосподарських 

підприємств району територіального розташування ЛМГ. Це пов’язано з недостатнім  внесенням 

органічних і мінеральних добрив. Виявлена площа угідь відповідає дійсному їх стану  на рік 

лісовпорядкування. 

Потреба лісового господарства в сіножатях і в орних землях задовольняється повністю. 

Попереднім лісовпорядкуванням випас худоби не проектувавсся.   

        Запроектовані лісовпорядкуванням заходи з поліпшення угідь (табл. 4.9.1),  не викону-вались.  

4.9.1.Виконання заходів з поліпшення угідь  

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Запроектовано 

на ревізійний 

період 

Виконано 
% 

виконання 

1. Сіножаті 

Поверхневе поліпшення га 66,0 - - 

Докорінне поліпшення га 10,2 - - 

Разом  76,2   

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування не проектувалось.  

        Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території ЛМГ проводиться, в 

основному, місцевим населенням, для задоволення власних потреб та частково реалізації на ринку. 

4.10. Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства 

 і культурно-оздоровчих цілей 

Територія лісомисливського господарства використовується для потреб мисливського 

господарства. Мисливські угіддя закріплені за: ТОВ СМГ „Ушомир”, до складу якого входить 

Ушомирське лісництво площею 7069,4 га; ТОВ СМГ „Лісомир”, до складу якого  увійшли Турчинецьке 

лісництво площею 2717 га, Шершнівське лісництво площею 3009 га;  ТОВ СМГ „Сушки”, до якого 

входить Омелянівське лісництво площею 5363,6 га, за ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” закріплена площа 

11687,0 га. 

Полювання має спортивно-аматорський характер. 

За даними обліку мисливської фауни у 2018 р. в угіддях налічується: лося – 2 голови, оленя – 7 

голів, козулі – 20 голів, кабана – 50 голів, зайця-русака – 80 голів. 

Запроектовані біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни 

(табл.4.10.1.) виконувались. 

 4.10.1. Виконання біотехнічних заходів 

 

Заходи 

Одини-
ця 

вимірю-
вання 

Запроекто-
ваний 

щорічний 
обсяг 

Виконано у 
рік, що 

передував 
лісовпоряд-

куванню 

% 
виконання 

Спорудження біотехнічних споруд 

1.Ремонт годівниць шт 6 8 133 

2.Ремонт підгодівельних майданчиків шт 5 8 160 

3.Ремонт солонців шт 11 11 100 

4.Ремонт панно шт 6 6 100 

5.Ремонт аншлагів шт 7 7 100 

Заготівля кормів 

1.Сіно лісове тонн 1,5 1,8 120 

2.Зерновідходи тонн 3 3 100 

3.Сіль тонн 0,3 0,3 100 
На території лісомисливського господарства знаходяться такі культурно-оздоровчі заклади: 

профілакторій Іршанського ГЗК, база відпочинку Іршанського ГЗК, пансіонат для пристарілих, 

будинок інтернат (центр соціального захисту та реабілітації дітей та інвалідів).  



 

 

 

Лісовпорядкуванням були запроектовані заходи по благоустрою рекреаційних ділянок: 

встановлення аншлагів – 20 шт; виготовлення і встановлення малих архітектурних форм – 40 шт; 

укриття від непогоди, столи, місця для сидіння, кострище та інше – 20 шт. 

Витрати лісомисливського господарства на благоустрій рекреаційних ділянок становили щорічно 

4,3 тис.грн. 

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів 

Підсочка лісу попереднім лісовпорядкуванням не проектувалась  і не проводилась в зв’язку з 

відсутністю сировинної бази. Заготівля і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів  не 

проектувалась і ЛМГ не виконувалась. 

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності 

Позитивні сторони ведення лісового господарства: 

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проекту лісовпорядкування, що 

забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, збільшилась площа лісових 

ділянок на 115,7 га (з 91,3% до 93,1%), площа  стиглих насаджень збільшилась з 3477,9 га до 4357,8 га, 

або на 25,3 %.  

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих лісовою 

рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду створено 1662,2 га лісових культур господарсько-

цінних деревних порід в т.ч. сосни звичайної 1006,3 га, ялини європей- 

ської 4,3 га, модрини європейської 0,3 га, дуба звичайного 629,1 га, із яких 540,4 га переве-дено у вкриті 

лісовою рослинністю лісові ділянки. 

3. Відсутність незадовільних та загиблих лісових культур. 

    4. Своєчасне  проведення  заходів з  лісорозведення, площа  галявин  зменшилась    на  

15,1 га  (81,6 %) в порівнянні з даними минулого лісовпорядкування. 

         5. Охорона та проведення господарських заходів в об’єктах природно-заповідного фонду 

здійснюється у відповідності до нормативних документів та положень. Площа об’єктів природно-

заповідного фонду збільшилась на 2903,0 га, що складає 11% від загальної площі ЛМГ.  

         6. Впроваджена сучасна система раннього виявлення пожеж. У всіх конторах лісництв всановлені 

телевізійні системи спостереження; 

            7. На  90% території лісомисливського господарства  виготовлені державні акти на право 

постійним користуванням земельними ділянками за рахунок власних коштів; 

          8. В 2016 році система ведення лісового господарства ЛМГ сертифікована за схемою Лісової 

Опікунської Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC). Сертифікація проведена міжнародною 

компанією NEPСon LT.  

Негативні сторони ведення лісового господарства: 

         1. Частина  квартальної мережі потребують проведення інших рубок формування і 

оздоровлення лісів (розчищення). 

         2. Незважаючи на проведення  значного обсягу санітарно-оздоровчих заходів виявлено  135,68 

тис. м3 сухостійного лісу на загальній площі 4901,8 га. 

          3. В окремих випадках спостерігається накопичення захаращеності в насадженнях 

лісомисливського господарства. 

Загальний висновок за результатами аналізу 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. 

 

 

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ 
ЗАХОДІВ 

5.1. Головне користування лісом 
Експлуатаційний фонд лісовпорядкуванням виявлений на площі 3254,6 га із стовбурним запасом 

985,94 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 теперіш-       
           нього  лісовпорядкування (площа – га, запас – тис.м3) 

Попереднє лісовпорядкування Теперішнє лісовпорядкування  



 

 

 

вкриті 
лісовою 

рослинніс-
тю лісові 
ділянки 

стиглі і перестійні вкриті 
лісовою 

рослинніс-
тю лісові 
ділянки 

стиглі і перестійні Підстави для виключення 

площа запас площа Запас 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Усього 

446,8 58,9 16,65 2913,2 156,3 43,35  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

- - - - - -  

         б) виключено із розрахунку 

446,8 58,9 16,65 2913,2 156,3 43,35  

З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25  

2.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4 - -  

3.Ліcові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 

- - - 16,7 10,0 3,10  

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Усього 

7530,8 742,7 189,72 7212,3 652,2 172,01  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

5755,0 572,8 148,17 5650,0 472,5 119,72  

         б) виключено із розрахунку 

1775,8 169,9 41,55 1562,3 179,7 52,29  

З них за видами:  1. Лісопаркова частина лісів зелених зон 

639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10  

2.Берегозахисні лісові ділянки 

240,5 50,0 12,78 230,7 69,1 21,52  

3.Лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

66,6 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26  

4.Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82  

5.Ліcові ділянки, що мають інше спеціальне господарське значення 

318,0 36,0 8,84 50,1 49,4 15,86  

6. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

16,9 - - 20,4 7,7 2,61  

7. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

229,8 - - 289,6 1,0 0,12  

 Захисні ліси 

Усього  

1082,4 47,2 10,93 860,4 93,1 26,88  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

606,7 25,4 6,19 469,4 48,7 14,14  

         б) виключено із розрахунку 

475,7 21,8 4,74 391,0 44,4 12,74  

З них за видами:                        1. Берегозахисні лісові ділянки         

418,6 21,8 4,74 365,6 44,4 12,74  

2. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

22,1 - - 25,4 - -  

3. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 



 

 

 

34,3 - - - - -  

4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 

0,7 - - - - -  

Разом лісів з особливим режимом лісокористування 

Усього  

9060,0 848,8 217,3 10985,9 901,6 242,24  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

6361,7 598,2 154,36 6119,4 521,2 133,86  

         б) виключено із розрахунку 

2698,3 250,6 62,94 4866,5 380,4 108,38  

З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25  

2.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4 - -  

3.Лісопаркова частина лісів зелених зон 

639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10  

4. Берегозахисні лісові ділянки 

659,1 71,8 17,52 596,3 113,5 34,26  

5. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82  

6. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення  

318,7 36,0 8,84 66,8 59,4 18,96  

7. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

16,9 - - 20,4 7,7 2,61  

8. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

100,9 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26  

9. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

251,9 - - 315,0 1,0 0,12  

Експлуатаційні ліси 

Усього  

16346,2 2625,2 838,12 13999,1 3456,2 1086,36  

в т.ч. а) включено в розрахунок 

14793,9 1967,4 635,7 12570,9 2733,4 852,08  

         б) виключено із розрахунку 

1552,3 657,8 202,42 1428,2 722,8 234,28  

З них за видами:  1. Берегозахисні лісові ділянки         

299,2 115,5 31,69 284,3 148,5 44,28  

2. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

40,8 8,7 2,67 37,9 30,4 12,16  

3.Лісові ділянки на рекультивованих землях 

115,8 - - 113,6 - -  

4. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення 

878,5 496,4 156,79 767,6 448,7 146,68  

5.Лісові ділянки навколо камянистих розсипів 

- - - 0,5 - -  

6. Ліcові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

- - - 3,5 3,5 0,92  

7. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 кі/кв.км 

219,0 37,2 11,27 220,8 91,2 30,12  

Разом по ЛМГ: 

Усього  



 

 

 

25406,2 3474,0 1055,42 24985,0 4357,8 1328,6  

в т.ч. а) включено в розрахунок    

21155,6 2565,6 790,06 18690,3 3254,6 985,94  

         б) виключено із розрахунку 

4250,6 908,4 265,36 6294,7 1103,2 342,66  

З них за видами:  1.Лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників 

260,3 58,9 16,65 2798,1 146,3 40,25 «Порядок поділу лісів на 
категорії та виділення 
особливо захисних діля-
нок», додаток 5,п.16 

2. Берегозахисні лісові ділянки 

958,3 187,3 49,21 880,6 262,0 78,54 -*- 
додаток 5,п.3 

3.Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 

186,5 - - 98,4   «Порядок спеціального 
використання лісових  
ресурсів» пункт 4 

4.Лісопаркова частина лісів зелених зон 

639,2 43,0 9,26 646,8 12,7 3,10 -*- 

5. Лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення  

1197,2 532,4 165,63 834,4 508,1 165,64 «Порядок поділу лісів на 
категорії та виділення 
особливо захисних діля-
нок», додаток 5,п.6 

6. Лісові ділянки, що прилягають до забудованих територій 

16,9 - - 23,9 11,2 3,53 -*- 
додаток 5, п.6додаток 5, 

п.12 

7. Лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій 

40,8 8,7 2,67 37,9 30,4 12,16 -*- 
додаток 2, п.1,2 

8. Лісові ділянки навколо камянистих розсипів 

   0,5 - - -*- 
додаток 3, п.10 

9. Лісові ділянки на рекультивованих землях 

366,7 - - 428,6 1,0 0,12 -*- 
додаток 3, п.3 

10. Ліcові ділянки, що прилягають до залізниць, автодоріг 

100,9 16,1 4,13 62,6 16,6 4,26 -*- 
додаток 5, п.13 

 11. Радіоактивно забруднені лісові ділянки більше 10 кі/кв.км 

219,0 37,2 11,27 220,8 91,2 30,12 -*- 
додаток 5, п.15 

12. Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 

264,8 24,8 6,54 262,1 23,2 4,82 Порядок спеціального 
використання лісових  

ресурсів» пункт 4 
Всього виключено із розрахунку головного користування 25,2% вкритих лісовою рос-линністю 

лісових ділянок та 25,3% стиглих і перестійних  деревостанів. 

Усі види виключень, які є у ЛМГ, відповідають своєму призначенню і необхідні для покращення 

екологічної, санітарно-гігієнічної обстановки і господарської діяльності лісгоспу.  



 

 

 

Товаризація лісосічного фонду виконана спеціальною комп’ютерною програмою згідно 

«Нормативів товарності деревостанів основних лісоутворювальних порід України», Київ -2004, 

затверджених Держкомлісгоспом України 22.10.2004 року. 

Розходжень у  виході  ліквідної  і ділової  деревини  між даними ЛМГ і  лісовпорядку-ванням 

немає (табл.5.1.2.). 

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у відповідності з 

„Правилами рубок головного користування”, К., 2010. 

Розрахунок обсягу головного користування на ревізійний період виконаний на комп’ютері за 

спеціальною програмою і приведений в додатку 12. 

Щорічні обсяги рубок головного користування наведені в таблиці 5.1.3, відомість визначення 

розрахункової лісосіки на період з 2019  до 2028 року наведена в додатку 11. 

 

 

 

 

 

 

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 

% лікві-ду 
від 

стовбур-
ного 

запасу 

% діло-вої 
від ліквід-

ного 
запасу 

% лікві-ду 
від 

стовбур-
ного 

запасу 

% діло-вої 
від ліквід-

ного 
запасу 

ліквід 
+ % 

ділової 
+ % 

Хвойне:       

Соснова 90 70 90 70 - - 

Ялинова похідна 89 70 89 70 - - 

Твердолистяне: 86 60 86 60 - - 

Дубова високостовбурна 93 50 93 50 - - 

Дубова низькостовбурна 75 35 75 35 - - 

Грабова 90 30 90 30 - - 

Мяколистяне:       

Березова 94 42 94 42 - - 

Осикова 93 36 93 36 - - 

Чорновільхова 93 40 93 40 - - 

 
По дубовій  низькостовбурній, грабовій, березовій, осиковій господарських секціях прийнята 

розрахункова лісосіка перша вікова з метою прискорення заміни цих деревостанів.  

         По сосновій господарській секції, ялиновій похідній, дубовій високостовбурній прийнята друга 

вікова. 

У всіх випадках розрахункова лісосіка прийнята з таким розрахунком, щоб вона була не менше 

лісосіки за станом, а в цілому по лісгоспу на наступний ревізійний період була не менша лісосіки 

нового після лісовпорядкування ревізійного періоду. 

Приймаючи розрахункову лісосіку, лісовпорядкування керувалося принципами забезпечення 

невиснажливого і рівномірного користування лісовими ресурсами, збережен-ням умов відтворення 

високопродуктивних стійких насаджень, їх екологічних та інших корисних властивостей.  

Рекомендована лісовпорядкуванням на новий ревізійний період розрахункова лісосіка (табл. 

5.1.4) на 1,9% більша чинної, що пояснюється зміною вікової структури деревостанів  

і становить 68,3% загальної середньої зміни запасу.  

Друга лісовпорядна нарада прийняла рекомендовані лісовпорядкуванням лісосіки. 

 

5.1.3. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок 

 



 

 

 

Господарство, 
господарська секція 

Експлуа-
таційний 
фонд (чи-
сельник – 
площа,га; 
знамен-

ник – 
запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 

пло-
ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

стов-
бур-
ний 

ліквід-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

  Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина  – рекреаційно-оздоровчіі  ліси з обмеженим режимом користування на 
рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ- всього 23,4 
8,01 

1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 
17.8 
5,89 

1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

-ялинова похідна 
5,6 

2,12 
- - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – ТЯНЕ 
- всього 

139,5 
34,78 

13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова 
високостовбурна 

136,0 
33,88 

13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

-грабова 3,5 
0,90 

- - - - - - -  

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

309,6 
76,93 

19,4 4,83 4,27 1,77 19,4 4,83 4,27 1,77 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

7,8 
1,64 

 
- - - - - - - - 

-березова 205,9 
50,37 

14,3 3,50 3,10 1,24 14,3 3,50 3,10 1,24 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

4,4 
1,11 

- - - - - - - - 

-осикова 13,5 
3,61 

0,8 0,21 0,20 0,08 0,8 0,21 0,20 0,08 

-вільхова 74,7 
19,41 

4,3 1,12 0,97 0,45 4,3 1,12 0,97 0,45 

-тополева 3,3 
0,79 

- - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

472,5 
119,72 

34,6 8,77 7,79 3,54 34,6 8,77 7,79 3,54 

Захисні  ліси 

Господарська частина – захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ –всього 23,8 
9,01 

1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

в тому числі за господарськими секціями: 



 

 

 

-соснова 22,9 
8,57 

1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

-ялинова похідна 0,9 
0,44 

- - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – ТЯНЕ 
– всього 

1,8 
0,38 

- - - - - - - - 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова 
високостовбурна 

0,6 
0,13 

- - - - - - - - 

-дубова 
низькостовбурна 

1,2 
0,25 

- - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

23,1 
4,75 

0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова 1,2 
2,00 

- - - - - - - - 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

1,8 
0,52 

- - - - - - - - 

-осикова 2,3 
0,57 

- - - - - - - - 

- вільхова 17,0 
3,24 

0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

48,7 
14,14 

2,7 0,86 0,77 0,52 2,7 0,86 0,77 0,52 

 Експлуатаційні ліси 

Господарська частина - – експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ-всього 1243,4 
458,81 

97,0 35,83 32,21 23,07 97,0 35,83 32,21 23,07 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

44,3 
12,69 

3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

                                                 

-соснова 
1141,4 
425,98 

91,1 34,00 30,57 22,01 91,1 34,00 30,57 22,01 

-соснова в осер.  
кор.губки 

1,2 
0,58 

- - - - - - - - 

-ялинова похідна 56,5 
19,56 

2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

Твердолистяне – 
всього 

995,0 
267,93 

60,7 16,35 14,20 6,97 60,7 16,35 14,20 6,97 

в тому числі за госпсекціями: 

-дубова 
високостовбурна 

946,5 
256,26 

57,2 15,49 13,42 6,71 57,2 15,49 13,42 6,71 

-дубова 
низькостовбурна 

23,7 
5,00 

2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 19,2 
5,89 

1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 

- - - - - - - - 



 

 

 

М’ЯКОЛИС- 
ТЯНЕ – всього 

495,0 
125,34 

45,5 11,37 10,12 4,01 45,5 11,37 10,12 4,01 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова 161,5 
39,74 

20,2 4,97 4,41 1,85 20,2 4,97 4,41 1,85 

-березова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

43,4 
7,51 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-осикова в над-
мірно зволожених 
умовах місцезрос. 

11,7 
7,27 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 171,5 
48,01 

11,9 3,33 3,03 1,09 11,9 3,33 3,03 1,09 

-вільхова 104,6 
27,07 

8,5 2,20 1,91 0,76 8,5 2,20 1,91 0,76 

-тополева 2,3 
0,74 

- - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

2733,4 
852,08 

203,2 63,55 56,53 34,05 203,2 63,55 56,53 34,05 

Усього  по  підприємству: 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            - 
всього 

1290,6 
475,83 

100,7 37,14 33,39 23,90 100,7 37,14 33,39 23,90 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова в над-
мірно зволоже-
них умовах місц. 

44,3 
12,69 

3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1227,6 
453,71 

94,8 35,31 31,75 22,84 94,8 35,31 31,75 22,84 

-ялинова похідна 63,0 
22,12 

2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

ТВЕРДОЛИС – 
ТЯНЕ -всього 

1136,3 
303,09 

74,1 19,69 17,18 8,36 74,1 19,69 17,18 8,36 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова висо-
костовбурна 

1083.1 
286.27 

70.6 18.83 16.40 8.10 70.6 18.83 16.40 8.10 

-дубова низько-
стовбурна 

24.9 
5.25 

2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 22,7 
6,79 

1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 
0,78 

- - - - - - -  

МЯКОЛИС-ТЯНЕ - 
всього 

827,7 
207,02 

65,7 16,35 14,52 5,85 65,7 16,35 14,52 5,85 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова в над-
мірно зволоже-
них умовах місц. 

 
51,2 
9,15 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-березова 369,4 
90,53 

34,5 8,47 7,51 3,09 34,5 8,47 7,51 3,09 



 

 

 

-осикова в над-
мірно зволоже-
них умовах місц.  

 
17,9 
8,90 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 187,3 
47,19 

12,7 3,54 3,23 1,17 12,7 3,54 3,23 1,17 

-вільхова 196,3 
49,72 

13,6 3,47 3,01 1,28 13,6 3,47 3,01 1,28 

-тополева 5,6 
1,53 

- - - - - - - - 

Разом за спосо – 
бом  рубки 

3254,6 
985,94 

240,5 73,18 65,09 38,11 240,5 73,18 65,09 38,11 

          

 

 

 

 

5.1.4. Порівняльна характеристика обсягів головного користування  

(запас – тис.м3 у ліквіді) 

Показники Усього 

В т.ч. по господарствах 

хвойне 
твердо-

листяне 

м’яколис-

тяне 

1. Щорічна розрахункова лісосіка:     

1.1.Рекомендована лісовпорядкуванням  

      на новий ревізійний період 
65,09 33,39 17,18 14,52 

1.2.Встановлена при попередньому  

      лісовпорядкуванні 
63,83 37,22 12,90 13,71 

1.3.Діюча на рік лісовпорядкування 63,83 37,22 12,90 13,71 

2. Фактичний відпуск деревини     

2016 рік 62,90 37,53 13,03 12,34 

2017 рік 66,11 38,27 13,01 14,83 

3. План відпуску деревини на     

2018 рік 65,39 36,15 12,97 16,25 

4. Загальна середня зміна запасу  

    (тис.м3, стовбурний) 
95,33 46,33 26,06 22,94 

 
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 2018 рік ревізійного періоду лісосіки розміщені в місцях і обсягах фактичного відведення, 

виконаного ЛМГ, 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). 

На ревізійний період по лісництвах складені відомості рубок головного користування, в які 

внесені з групуванням за п’ятиріччями виділи (частина виділів) стиглих і перестійних деревостанів, 

можливих для експлуатації.  

Впродовж ревізійного періоду, крім зазначених у відомості лісових ділянок в рубку, можуть 

надходити і інші можливі для експлуатації ділянки лісу, які на рік рубки досягнуть  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 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 

12.   

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       472.5   119.72  360.7    91.02    80.99 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              23.4     8.01   18.3     6.27     5.67 

   із них                                                      

        сосна           17.8     5.89   18.3     6.27     5.67 

        ялина            5.6     2.12                          

    твердолистяні      139.5    34.78  136.0    33.88    30.35 

    із них                                                     

        дуб            136.0    33.88  136.0    33.88    30.35 

        граб             3.5     0.90                          

    м`яколистяні       309.6    76.93  206.4    50.87    44.97 

    із них                                                     

        береза         213.7    52.01  149.6    36.63    32.49 

        осика           17.9     4.72    9.7     2.47     2.30 

        вільха          74.7    19.41   47.1    11.77    10.18 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                       472.5   119.72  360.7    91.02    80.99 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              23.4     8.01   18.3     6.27     5.67 

   із них                                                      

        сосна           17.8     5.89   18.3     6.27     5.67 

        ялина            5.6     2.12                          

    твердолистяні      139.5    34.78  136.0    33.88    30.35 

    із них                                                     

        дуб            136.0    33.88  136.0    33.88    30.35 

        граб             3.5     0.90                          

    м`яколистяні       309.6    76.93  206.4    50.87    44.97 

    із них                                                     

        береза         213.7    52.01  149.6    36.63    32.49 

        осика           17.9     4.72    9.7     2.47     2.30 

        вільха          74.7    19.41   47.1    11.77    10.18 

                                                               

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                          

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

   ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ    

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ        48.7    14.14   28.3     8.96     7.97 

 в тому числі:                                                 



 

 

 

    хвойні              23.8     9.01   19.4     7.38     6.63 

   із них                                                      

                                          продовження таблиці 5.1.5. 
┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

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

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

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

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

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

        сосна           22.9     8.57   19.4     7.38     6.63 

        ялина            0.9     0.44                          

    твердолистяні        1.8     0.38                          

    із них                                                     

        дуб              1.8     0.38                          

    м`яколистяні        23.1     4.75    8.9     1.58     1.34 

    із них                                                     

        береза           2.0     0.42                          

        осика            4.1     1.09                          

        вільха          17.0     3.24    8.9     1.58     1.34 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                        48.7    14.14   28.3     8.96     7.97 

 в тому числі:                                                 

    хвойні              23.8     9.01   19.4     7.38     6.63 

   із них                                                      

        сосна           22.9     8.57   19.4     7.38     6.63 

        ялина            0.9     0.44                          

    твердолистяні        1.8     0.38                          

    із них                                                     

        дуб              1.8     0.38                          

    м`яколистяні        23.1     4.75    8.9     1.58     1.34 

    із них                                                     

        береза           2.0     0.42                          

        осика            4.1     1.09                          

        вільха          17.0     3.24    8.9     1.58     1.34 

                                                               

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                      

                     ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                      

                ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                 

  СУЦІЛЬНІ РУБКИ      2733.4   852.08 2124.7   666.37   593.34 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1243.4   458.81 1016.4   376.60   338.82 

   із них                                                      

        сосна         1186.9   439.25  992.3   368.36   331.42 

        ялина           56.5    19.56   24.1     8.24     7.40 

    твердолистяні      995.0   267.93  635.7   170.63   148.53 

    із них                                                     

        дуб            970.2   261.26  622.1   166.45   144.57 

        граб            19.2     5.89   13.6     4.18     3.96 

    м`яколистяні       495.0   125.34  472.6   119.14   105.99 

    із них                                                     

        береза         204.9    47.25  247.4    58.76    52.03 

        осика          183.2    50.28  137.8    37.35    33.93 

                                          продовження таблиці 5.1.5. 
┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 



 

 

 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

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

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 

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

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

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

        вільха         104.6    27.07   87.4    23.03    20.03 

                                                               

Разом по господарській частині і категорії лісів               

                      2733.4   852.08 2124.7   666.37   593.34 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1243.4   458.81 1016.4   376.60   338.82 

   із них                                                      

        сосна         1186.9   439.25  992.3   368.36   331.42 

        ялина           56.5    19.56   24.1     8.24     7.40 

    твердолистяні      995.0   267.93  635.7   170.63   148.53 

    із них                                                     

        дуб            970.2   261.26  622.1   166.45   144.57 

        граб            19.2     5.89   13.6     4.18     3.96 

    м`яколистяні       495.0   125.34  472.6   119.14   105.99 

    із них                                                     

        береза         204.9    47.25  247.4    58.76    52.03 

        осика          183.2    50.28  137.8    37.35    33.93 

        вільха         104.6    27.07   87.4    23.03    20.03 

                                                               

                                                               

  Усього              3254.6   985.94 2513.7   766.35   682.30 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1290.6   475.83 1054.1   390.25   351.12 

   із них                                                      

        сосна         1227.6   453.71 1030.0   382.01   343.72 

        ялина           63.0    22.12   24.1     8.24     7.40 

    твердолистяні     1136.3   303.09  771.7   204.51   178.88 

    із них                                                     

        дуб           1108.0   295.52  758.1   200.33   174.92 

        граб            22.7     6.79   13.6     4.18     3.96 

    м`яколистяні       827.7   207.02  687.9   171.59   152.30 

    із них                                                     

        береза         420.6    99.68  397.0    95.39    84.52 

        осика          205.2    56.09  147.5    39.82    36.23 

        вільха         196.3    49.72  143.4    36.38    31.55 

                                                               

     Із загальних даних по підприємству                        

  СУЦІЛЬНІ  РУБКИ     3254.6   985.94 2513.7   766.35   682.30 

 в тому числі:                                                 

    хвойні            1290.6   475.83 1054.1   390.25   351.12 

   із них                                                      

        сосна         1227.6   453.71 1030.0   382.01   343.72 

        ялина           63.0    22.12   24.1     8.24     7.40 

    твердолистяні     1136.3   303.09  771.7   204.51   178.88 

                                          продовження таблиці 5.1.5. 
┌───────────────────┬────────────────┬───────────────────────┐ 

│                   │ Експлуатаційний│ Проект рубок головного│ 

│       Назва       │      фонд      │      користування     │ 

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

│                   │       │запас   │      │запас   │запас  │ 



 

 

 

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

│                   │       │бурний  │      │бурний  │відний │ 

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

із них                                                     

        дуб           1108.0   295.52  758.1   200.33   174.92 

        граб            22.7     6.79   13.6     4.18     3.96 

    м`яколистяні       827.7   207.02  687.9   171.59   152.30 

    із них                                                     

        береза         420.6    99.68  397.0    95.39    84.52 

        осика          205.2    56.09  147.5    39.82    36.23 

        вільха         196.3    49.72  143.4    36.38    31.55 

 



 

 

 

5.1.6.  Товарна структура лісосічного фонду, тис. м3 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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       5.61       3.63       2.49       1.02        0.12    1.46      5.10   0.52      0.13 

              ДЗ       0.46       0.26       0.20       0.06                0.14      0.40   0.06      0.02 

              БП       0.12       0.06       0.03       0.03                0.04      0.10   0.02           

              ОС       0.08       0.02       0.02                           0.06      0.08                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       6.27       3.97       2.74       1.11        0.12    1.70      5.67   0.60      0.15 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       6.27       3.97       2.74       1.11        0.12    1.70      5.67   0.60      0.15 

                                        ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                          

                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                  

      ДЗ      ДЗ      19.49       9.30       8.51       0.79                7.59     16.89   2.60      1.51 

             ЯЛЕ       0.02       0.02       0.01       0.01                          0.02                  

              ГЗ       2.01       0.23       0.05       0.18                1.78      2.01                  

              ЯЗ       0.19       0.10       0.07       0.03                0.08      0.18   0.01      0.01 

              БП       6.98       2.81       1.78       1.02        0.01    3.42      6.23   0.75      0.27 

              ОС       4.83       1.01       0.96       0.05                3.70      4.71   0.12      0.07 

             ВЛЧ       0.36       0.19       0.12       0.07                0.12      0.31   0.05           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      33.88      13.66      11.50       2.15        0.01   16.69     30.35   3.55      1.86 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                      33.88      13.66      11.50       2.15        0.01   16.69     30.35   3.53      1.86 

                                         ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                          

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                                         

      БП      БП      21.85       6.74       3.63       5.39        0.36   13.05     20.78   2.87      1.01 

              СЗ       1.61       1.25       0.76       0.44        0.05    0.22      1.47   0.14           



 

 

 

              ДЗ       3.52       1.92                  0.65                1.07      2.99   0.53      0.15 

                                                                                                                                                                                               
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

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

              ГЗ       0.59       0.08                  0.07        0.01    0.51      0.59                  

              ОС       5.97       1.63                  0.26                4.07      5.70   0.27      0.17 

             ВЛЧ       2.28       1.38       0.81       0.51        0.06    0.57      1.95   0.33      0.11 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      36.63      13.00       5.20       7.32        0.48   19.49     32.49   4.14      1.44 

                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.                        

      ОС      ОС       0.16       0.04       0.03       0.01                0.11      0.15   0.01           

              БП       0.11       0.05       0.02       0.03                0.05      0.10   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       0.27       0.09       0.05       0.04                0.16      0.25   0.02           

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                                         

      ОС      ОС       1.44       0.53       0.43       0.10                0.84      1.37   0.07      0.05 

              СЗ       0.02       0.02       0.01       0.01                          0.02                  

              ДЗ       0.22       0.13       0.08       0.05                0.05      0.18   0.04      0.01 

              ГЗ       0.20       0.02                  0.02                0.18      0.20                  

              ЯЗ       0.02                                                 0.02      0.02                  

             КЛГ       0.07       0.03       0.02       0.01                0.03      0.06   0.01           

              БП       0.16       0.09       0.05       0.04                0.05      0.14   0.02           

             ЛПД       0.07       0.03       0.01       0.02                0.03      0.06   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       2.20       0.85       0.60       0.25                1.20      2.05   0.15      0.06 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                                         

     ВЛЧ     ВЛЧ       7.64       3.11       1.28       1.51        0.22    3.50      6.51   1.13      0.42 

              ДЗ       0.48       0.27       0.18       0.09                0.11      0.38   0.10           

              ГЗ       0.14       0.01                  0.01                0.13      0.14                  

              БП       2.22       1.14       0.60       0.53        0.01    0.78      1.92   0.30      0.08 

              ОС       1.29       0.35       0.30       0.05                0.88      1.23   0.06      0.03 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           



 

 

 

                      11.77       4.78       2.36       2.19        0.23    5.40     10.18   1.59      0.53 

     

                                                                                                                                                                                                 продовження таблиці 5.1.6. 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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 ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                      50.87      18.72       8.21       9.80        0.71   26.25     44.97   5.90      2.03 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                      91.02      36.35      22.45      13.06        0.84   44.64     80.99  10.03      4.04 

                                               ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                 

               ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ                

                                            ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                             

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                                         

      СЗ      СЗ       5.81       4.38       3.81       0.52        0.05    0.93      5.31   0.50      0.19 

              ДЗ       1.50       0.84       0.63       0.21                0.42      1.26   0.24      0.09 

              БП       0.07       0.03       0.02       0.01                0.03      0.06   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       7.38       5.25       4.46       0.74        0.05    1.38      6.63   0.75      0.28 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       7.38       5.25       4.46       0.74        0.05    1.38      6.63   0.75      0.28 

                                         ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                          

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                                         

     ВЛЧ     ВЛЧ       1.52       0.97       0.66       0.29        0.03    0.31      1.28   0.24      0.09 

              ОС       0.06                                                 0.06      0.06                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       1.58       0.97       0.66       0.29        0.03    0.37      1.34   0.24      0.09 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                       1.58       0.97       0.66       0.29        0.03    0.37      1.34   0.24      0.09 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                       8.96       6.22       5.12       1.03        0.08    1.75      7.97   0.99      0.37 

                                            ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                             

                            ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                             



 

 

 

                                            ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                                             

                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.                        

      СЗ      СЗ       9.45       6.89       2.15       3.87        0.87    1.73      8.62   0.83      0.13 

                                                                                                                                                                                     продовження таблиці 5.1.6. 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

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

              ДЗ       0.04       0.02       0.02                           0.02      0.04                  

              БП       1.22       0.52       0.08       0.35        0.09    0.55      1.07   0.15           

              ОС       0.06       0.02       0.02                           0.04      0.06                  

             ВЛЧ       0.02       0.02       0.02                                     0.02                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      10.79       7.47       2.29       4.22        0.96    2.34      9.81   0.98      0.13 

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                                         

      СЗ      СЗ     289.03     221.99     128.76      80.98       12.25   40.45    262.44  26.59      5.92 

              ДЗ      38.55      21.34      13.14       7.57        0.63   11.12     32.46   6.09      1.77 

              ГЗ       0.52       0.09                  0.07        0.02    0.41      0.50   0.02           

             КЛГ       0.10       0.04       0.02       0.02                0.05      0.09   0.01           

              БД       0.02       0.01       0.01                           0.01      0.02                  

              БП      22.37      10.99       5.57       5.32        0.10    8.62     19.61   2.76      0.65 

              ОС       4.88       1.26       1.04       0.22                3.45      4.71   0.17      0.12 

             ВЛЧ       0.96       0.56       0.37       0.18        0.01    0.24      0.80   0.16      0.01 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                     356.43     256.28     148.91      94.36       13.01   64.35    320.63  35.80      8.47 

                          ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ                           

     СЗК     СЗК       0.58       0.45       0.29       0.14        0.02    0.08      0.53   0.05      0.01 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       0.58       0.45       0.29       0.14        0.02    0.08      0.53   0.05      0.01 

                                     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                                      

     ЯЛЕ     ЯЛЕ       5.25       3.55       1.37       1.68        0.50    1.24      3.79   0.46      0.04 

              СЗ       0.58       0.44       0.20       0.21        0.03    0.09      0.53   0.05           

              ДЗ       1.10       0.60       0.23       0.33        0.04    0.32      0.92   0.18      0.02 

              ГЗ       0.04       0.01                  0.01                0.03      0.04                  



 

 

 

              БП       0.67       0.34       0.07       0.23        0.04    0.24      0.58   0.09           

              ОС       0.50       0.18       0.12       0.06                0.28      0.46   0.04           

             ВЛЧ       0.10       0.06       0.02       0.04                0.02      0.08   0.02           

     

                                                                                                                                                                                                   продовження таблиці 5.1.6. 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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                                                                           

                       8.24       5.18       2.01       2.56        0.61    2.22      7.40   0.84      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                     376.60     269.38     154.14     101.28       14.60   69.44    338.82  37.78      8.67 

                                        ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                                          

                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА                                  

      ДЗ      ДЗ     112.81      61.25      52.34       8.61        0.30   34.18     95.43  17.37      8.19 

              СЗ      20.18      15.12      12.99       2.06        0.07    3.36     18.48   1.70      0.48 

              ГЗ       6.98       1.21       0.27       0.84        0.10    5.61      6.82   0.16      0.08 

              БП      12.87       6.19       3.80       2.36        0.03    5.11     11.30   1.57      0.57 

              ОС       8.04       2.05       1.82       0.23                5.67      7.72   0.32      0.31 

             ВЛЧ       0.85       0.51       0.35       0.16                0.22      0.73   0.12      0.04 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                     161.73      86.33      71.57      14.26        0.50   54.15    140.48  21.25      9.67 

                                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА                                  

      ДЗ      ДЗ       2.96       1.63       0.78       0.75        0.10    0.85      2.48   0.48      0.11 

              СЗ       0.71       0.58       0.33       0.22        0.03    0.08      0.66   0.05           

              БП       0.63       0.31       0.17       0.14                0.23      0.54   0.09      0.01 

              ОС       0.36       0.10       0.09       0.01                0.25      0.35   0.01      0.01 

             ВЛЧ       0.06       0.04       0.02       0.02                0.02      0.06                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       4.72       2.66       1.39       1.14        0.13    1.43      4.09   0.63      0.13 

                                        ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                                         

      ГЗ      ГЗ       1.92       0.29       0.17       0.11        0.01    1.59      1.88   0.04      0.06 

              ДЗ       0.44       0.26       0.17       0.09                0.12      0.38   0.06      0.02 



 

 

 

              ЯЗ       0.38       0.19       0.14       0.04        0.01    0.16      0.35   0.03      0.02 

              БП       0.54       0.26       0.18       0.08                0.23      0.49   0.05      0.03 

              ОС       0.81       0.14       0.14                           0.64      0.78   0.03      0.04 

             ВЛЧ       0.09       0.05       0.04       0.01                0.03      0.08   0.01           

     

                                                                                                                                                                                                  продовження таблиці 5.1.6. 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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                                                                           

                       4.18       1.19       0.84       0.33        0.02    2.77      3.96   0.22      0.17 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                     170.63      90.18      73.80      15.73        0.65   58.35    148.53  22.10      9.97 

                                         ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ                                          

                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.                       

      БП      БП       5.68       2.52       0.53       1.59        0.40    2.46      4.98   0.70      0.07 

              СЗ       1.27       0.92       0.48       0.39        0.05    0.25      1.17   0.10      0.02 

              ОС       0.19       0.07       0.05       0.02                0.11      0.18   0.01      0.01 

             ВЛЧ       0.08       0.05       0.03       0.02                0.02      0.07   0.01           

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       7.22       3.56       1.09       2.02        0.45    2.84      6.40   0.82      0.10 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                                         

      БП      БП      31.22      16.19       7.44       8.04        0.71    8.92     25.11   6.11      1.26 

              СЗ       4.66       3.53       2.27       1.15        0.11    0.72      4.25   0.41      0.03 

              ДЗ       4.57       2.56       1.57       0.93        0.06    1.32      3.88   0.69      0.14 

              ГЗ       0.82       0.11       0.01       0.09        0.01    0.70      0.81   0.01           

              ОС       8.20       2.61       2.11       0.50                5.19      7.80   0.40      0.20 

             ВЛЧ       2.04       1.27       0.76       0.47        0.04    0.48      1.75   0.29      0.06 

             ЛПД       0.03       0.02                  0.02                0.01      0.03                  

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      51.54      26.29      14.16      11.20        0.93   17.34     43.63   7.91      1.69 

                      ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.                        

      ОС      ОС       1.17       0.39       0.27       0.11        0.01    0.71      1.10   0.07      0.03 



 

 

 

              ДЗ       0.25       0.13       0.06       0.07                0.07      0.20   0.05      0.01 

              БП       0.48       0.22       0.09       0.12        0.01    0.20      0.42   0.06      0.01 

             ВЛЧ       0.37       0.23       0.10       0.12        0.01    0.09      0.32   0.05      0.01 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                       2.27       0.97       0.52       0.42        0.03    1.07      2.04   0.23      0.06 

                                         

                                                                                                                                                                                                продовження таблиці 5.1.6. 
┌───────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬───────┬─────────┬──────┬────────┐ 

│  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   │          │          │          │          │           │       │         │      │        │ 

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

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА 

      ОС      ОС      18.17       6.47       4.66       1.75        0.06   10.53    17.00   1.17      0.62 

              СЗ       1.61       1.24       0.68       0.48        0.08    0.22      1.46   0.15      0.01 

              ДЗ       2.54       1.41       0.75       0.61        0.05    0.69      2.10   0.44      0.10 

              ГЗ       1.92       0.22       0.05       0.15        0.02    1.69      1.91   0.01      0.01 

              ЯЗ       0.96       0.44       0.26       0.17        0.01    0.42      0.86   0.10      0.06 

              БП       7.09       3.59       1.67       1.76        0.16    2.58      6.17   0.92      0.31 

             ВЛЧ       2.79       1.77       1.14       0.57        0.06    0.62      2.39   0.40      0.15 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      35.08      15.14       9.21       5.49        0.44   16.75     31.89   3.19      1.26 

                                       ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                                         

     ВЛЧ     ВЛЧ      14.02       8.88       5.01       3.34        0.53    2.99     11.87   2.14      0.66 

              СЗ       1.48       1.12       0.71       0.37        0.04    0.22      1.34   0.14           

             ЯЛЕ       0.04       0.03       0.02       0.01                0.01      0.04                  

              ДЗ       1.65       0.92       0.59       0.33                0.47      1.39   0.26      0.05 

              ГЗ       1.08       0.19       0.03       0.14        0.02    0.88      1.07   0.01      0.01 

              ЯЗ       0.27       0.14       0.09       0.05                0.11      0.25   0.02      0.02 

              БП       2.47       1.26       0.60       0.62        0.04    0.91      2.17   0.30      0.08 

              ОС       2.02       0.73       0.57       0.16                1.17      1.90   0.12      0.06 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ СЕКЦІЇ                                                                           

                      23.03      13.27       7.62       5.02        0.63    6.76     20.03   3.00      0.88 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСТВУ                                                                                   

                     119.14      59.23      32.60      24.15        2.48   46.76    105.99  13.15      3.99 



 

 

 

    РАЗОМ ПО ГОСПОДАРСЬКІЙ ЧАСТИНІ І ПО КАТЕГОРІЇ ЛІСІВ                                                     

                     666.37     419.80     260.91     141.16       17.73  173.54    593.34  73.03     22.63 

    РАЗОМ ПО ОБ'ЄКТУ                                                                                        

                     766.35     462.37     288.48     155.25       18.65  219.93    682.30  84.05     27.04 
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  5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів 

 

         Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться  згідно  ,,Правил поліпшення якісного 

складу лісів’’, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р.№ 724 та 

наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 р. № 403, які визначають основні вимоги до 

здійснення лісогосподарських заходів, спрямованих на поліпшення стійкості та продуктивності 

деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-

гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.  

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. 

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. 

Причини неповного охоплення насаджень рубками догляду:  освітлення призначено на площі 

98,1 % від площі молодняків з повнотою 0,7-1,0,  прочищення призначено на площі 82,4% від площі 

молодняків з повнотою 0,8-1,0. Причиною неповного охоплення пояс-нюється не призначенням в 

рубки догляду чистих насаджень акації, берези, вільхи, осики, а також  насаджень, які залишені для 

потреб мисливського господарства (захисні ремізи), згідно рішень протоколу  першої  лісовпорядної 

наради. Проріджування призначено на 100% площі насаджень з повнотою 0,8-1,0, що потребують 

проріджування і відповідає стану насаджень. Прохідні рубки призначені на 100% площі насаджень з 

повнотою 0,9 і вище. 

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним середньорічним 

(табл.4.3.1.1) становить у % 

 за площею за запасом 

Освітлення 104 72 

Прочищення 107 102 

Проріджування 38 37 

Прохідні рубки             26         29 

 

Рекомендовані методи проведення рубок догляду активний (комбінований)  метод рубок, при 

якому вибірка гірших за станом дерев проводиться одночасно з верхнього і нижнього наметів, з 

врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід. 

При проведенні рубок догляду в розкиданих по території ділянках і молодняках незалежно від 

концентрації місць рубок, рекомендується застосовувати ділянковий спосіб проведення рубок догляду 

за лісом на базі малих комплексних бригад. 

Така організація забезпечує комплексну відповідальність за виконання кількісних і якісних 

показників на кожному об’єкті робіт, дозволяє правильно суміщати розподіл праці, досягнувши 

високого рівня використання засобів механізації. 

Проведення рубок догляду за лісом у відповідності з прийняттям другою лісовпорядною нарадою 

щорічним обсягом робіт дозволить активно впливати на процеси формування насаджень з перевагою 

головних порід, скорочення періоду вирощування деревини для технологічних цілей, покращення 

санітарного стану насаджень. 

 

5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом   
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 
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└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴──────┘ 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           13.8  0.98  0.19    14     5  2.8   0.04               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           17.8  2.06  0.18    10     7  2.5   0.03  0.02    0.01 

    Разом  31.6  3.04  0.37              5.3   0.07  0.02    0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            4.9  0.13  0.03     6     5  1.0   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            1.9  0.13  0.02    11     7  0.3                      

    Разом   6.8  0.26  0.05              1.3   0.01               

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           18.7  1.11  0.22    12        3.8   0.05               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           19.7  2.19  0.20    10        2.8   0.03  0.02    0.01 

    Разом  38.4  3.30  0.42              6.6   0.08  0.02    0.01 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           18.6  0.24  0.05     3     5  3.6                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           36.1  2.02  0.30     8     5  7.2   0.06               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           52.4  9.02  1.10    21     7  7.5   0.15  0.14    0.03 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           32.1 13.33  1.02    32    10  3.2   0.10  0.09    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

             4.3  0.07  0.07                    0.01               

    Разом 139.2 24.61  2.47             21.5   0.31  0.23    0.07 

                                                                  

  

 
                                                                                               продовження таблиці 5.2.1.1. 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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                                      

                                                                  

           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         
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                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           26.1  0.35  0.09     3     3  8.7   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           35.6  1.32  0.24     7     5  7.2   0.05  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           37.7  4.78  0.57    15     7  5.4   0.08  0.07    0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            8.0  2.13  0.16    20    10  0.8   0.02  0.01         

    Разом 107.4  8.58  1.06             22.1   0.17  0.09    0.01 

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            4.7  0.60  0.06    13     7  0.7   0.01  0.01         

    Разом   4.7  0.60  0.06              0.7   0.01  0.01         

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           44.7  0.59  0.14     3       12.3   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           71.7  3.34  0.54     8       14.4   0.11  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           94.8 14.40  1.73    18       13.6   0.24  0.22    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           40.1 15.46  1.18    29        4.0   0.12  0.10    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            4.3  0.07  0.07                    0.01               

    Разом 251.3 33.79  3.59             44.3   0.49  0.33    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           56.0                         18.7                      

                                               

                                          продовження таблиці 5.2.1.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 

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

ЗАХИСНІ ЛІСИ 

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            1.6  0.07  0.01     6     5  0.3                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            3.5  0.64  0.05    14     7  0.5                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    



123 

 

 

            4.7  1.93  0.12    26    10  0.5   0.01  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         

    Разом   9.8  2.64  0.18              1.3   0.01  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            1.2  0.02  0.01     8     5  0.2                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            0.7  0.09  0.01    14     7  0.1                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            8.5  2.98  0.18    21    10  0.9   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

    Разом  10.4  3.09  0.20              1.2   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            2.8  0.09  0.02     7        0.5                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            4.2  0.73  0.06    14        0.6                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           13.2  4.91  0.30    23        1.4   0.03  0.03         

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         

    Разом  20.2  5.73  0.38              2.5   0.03  0.03         

                                                                  

                                                                  

                                           продовження таблиці 5.2.1.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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                                      

           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          102.9  1.44  0.32     3     5 20.5   0.08               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          158.0  6.83  1.10     7     5 31.5   0.22               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           56.5  7.53  0.94    17     7  8.0   0.13  0.11    0.03 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           88.6 32.72  2.39    27    10  9.0   0.24  0.22    0.11 
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КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

    Разом 406.0 48.52  4.75             69.0   0.67  0.33    0.14 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          110.9  1.55  0.35     3     3 37.0   0.11               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          188.5  6.21  1.17     6     5 37.6   0.23  0.07         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           32.6  2.68  0.27     8     7  4.7   0.04  0.03         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           22.0  6.52  0.44    20    10  2.2   0.05  0.05         

    Разом 354.0 16.96  2.23             81.5   0.43  0.15         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.5  1.01  0.19    13     5  2.9   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            8.0  0.97  0.13    16     7  1.1   0.01  0.01         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            3.4  0.59  0.03     9    10  0.3                      

    Разом  25.9  2.57  0.35              4.3   0.04  0.01         

  

                                          продовження таблиці 5.2.1.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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 ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ 

ОСВІТЛЕННЯ                                                               

213.8  2.99  0.67     3       57.5   0.19               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          361.0 14.05  2.46     7       72.0   0.48  0.07         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           97.1 11.18  1.34    14       13.8   0.18  0.15    0.03 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          114.0 39.83  2.86    25       11.5   0.29  0.27    0.11 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

    Разом 785.9 68.05  7.33                    1.14  0.49    0.14 

                                        154.8                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

          213.7                         71.2                      

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
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ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          121.5  1.68  0.37     3       24.1   0.08               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          209.5  9.90  1.60     8       41.8   0.32               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          130.2 19.25  2.27    17       18.5   0.31  0.27    0.07 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          125.4 47.98  3.53    28       12.7   0.35  0.32    0.15 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           37.4  0.78  0.78                    0.07  0.04         

    Разом 586.6 78.81  7.77             97.1   1.06  0.59    0.22 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           54.3  1.05  1.05                    0.11  0.06         

                    

                                                                                              продовження таблиці 5.2.1.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 

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

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          137.0  1.90  0.44     3       45.7   0.13               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          230.2  7.68  1.45     6       46.0   0.29  0.08         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           72.9  7.68  0.87    12       10.5   0.12  0.10    0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           38.5 11.63  0.78    20        3.9   0.09  0.08         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

    Разом 478.6 28.89  3.54                    0.63  0.26    0.01 

                                        106.1                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.5  1.01  0.19    13        2.9   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           12.7  1.57  0.19    15        1.8   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            3.4  0.59  0.03     9        0.3                      

    Разом  30.6  3.17  0.41              5.0   0.05  0.02         

                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          258.5  3.58  0.81     3       69.8   0.21               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
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          454.2 18.59  3.24     7       90.7   0.64  0.08         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          215.8 28.50  3.33    15       30.8   0.45  0.39    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          167.3 60.20  4.34    26       16.9   0.44  0.40    0.15 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           45.9  0.87  0.87                    0.08  0.04         

                                                                  

                                         продовження таблиці 5.2.1.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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       110.87                  208.2                     

          1095.8      11.72                    1.74  0.87    0.23 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           62.8  1.14  1.14                    0.12  0.06         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

          269.7                         89.9                      

 
 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       3.2     9.4             3.0     6.1     21.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             2.5                     4.1      6.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ             175.0   371.6    62.6    21.9    631.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                           121.8   292.4    44.3    19.5    478.0 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       2.7    37.3   395.9    69.8    10.4    516.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             5.0   213.3    21.2            239.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ      34.0     9.1    54.7     0.6             98.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    11.2                     11.2 
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         РАЗОМ      39.9   230.8   822.2   136.0    38.4   1267.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                           129.3   516.9    65.5    23.6    735.3 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ      22.0    51.8   109.6    96.8     3.6    283.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    15.6    34.2    68.5    65.8     2.7    186.8 

                                            продовження таблиці 5.2.1.2.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│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       2.3    31.1   168.4   159.6    36.1    397.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.0    27.4   103.5   138.4    26.6    297.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       7.4    12.2   293.4   300.0    60.5    673.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.8     7.0   186.7   159.0    45.3    402.8 

ПРОХІДНІ РУБКИ     717.3   764.2  2211.3   641.8   205.8   4540.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   245.1   370.0  1115.0   268.9    49.7   2048.7 

         РАЗОМ     749.0   859.3  2782.7  1198.2   306.0   5895.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   267.5   438.6  1473.7   632.1   124.3   2936.2 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             56.0 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ              10.9     2.8                     13.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             3.8     1.1                      4.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ       2.8     4.6    19.5     5.4             32.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             1.1    10.6     2.1             13.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       0.3     0.5    30.9    16.3     1.9     49.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     1.1     7.0     0.9      9.0 

ПРОХІДНІ РУБКИ      15.8    83.8   265.2   182.9    24.2    571.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     1.7    14.7   110.2    33.5     9.3    169.4 

         РАЗОМ      18.9    99.8   318.4   204.6    26.1    667.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     1.7    19.6   123.0    42.6    10.2    197.1 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ      49.3   161.8   291.5   313.9    73.4    889.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    29.5    58.7   200.7   274.8    39.2    602.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ      11.4    76.7   515.6   623.1   181.3   1408.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     6.4    60.6   354.9   553.8   129.7   1105.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      18.6    42.0   335.4   332.6    54.7    783.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     9.4    23.0   217.3   178.7    40.3    468.7 

ПРОХІДНІ РУБКИ     292.3   535.7  2231.5  1292.5   379.2   4731.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   183.7   364.0  1408.0   639.8   181.7   2777.2 
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         РАЗОМ     371.6   816.2  3374.0  2562.1   688.6   7812.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   229.0   506.3  2180.9  1647.1   390.9   4954.2 

                                                                                                          продовження таблиці 5.2.1.2.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│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             

                                                            213.7 

             РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ                 

    ОСВІТЛЕННЯ      74.5   233.9   403.9   413.7    83.1   1209.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    45.1    99.2   270.3   340.6    46.0    801.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ      16.5   287.4  1075.1   850.7   239.3   2469.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     8.4   210.9   761.4   738.6   175.8   1895.1 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      29.0    92.0  1055.6   718.7   127.5   2022.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    14.2    35.0   618.4   365.9    86.5   1120.0 

ПРОХІДНІ РУБКИ    1059.4  1392.8  4762.7  2117.8   609.2   9941.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   430.5   748.7  2644.4   942.2   240.7   5006.5 

         РАЗОМ    1179.4  2006.1  7297.3  4100.9  1059.1  15642.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   498.2  1093.8  4294.5  2387.3   549.0   8822.8 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            269.7 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ПРОЧИЩЕННЯ                              18.7             18.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            10.8             10.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              19.7             19.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            19.7             19.7 

                                                                  

         РАЗОМ                              38.4             38.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            30.5             30.5 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ               0.5    15.8    27.0     1.4     44.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.5    15.8    25.1     1.4     42.8 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       8.4    56.3     7.0     71.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     8.4    54.9     5.5     68.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              66.3    28.5     94.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            50.0    16.9     66.9 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      40.1     40.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     7.6      7.6 
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                                            продовження таблиці 5.2.1.2.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

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

РАЗОМ               0.5    24.2   149.6    77.0    251.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.5    24.2   130.0    31.4    186.1 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             56.0 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ПРОЧИЩЕННЯ                               2.8              2.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             2.1              2.1 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               3.3     0.9      4.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             3.3     0.9      4.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      13.2     13.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     9.3      9.3 

         РАЗОМ                               6.1    14.1     20.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             5.4    10.2     15.6 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ               4.2    51.5   144.9    13.2    213.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.2    46.6   140.2    11.7    202.7 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      71.6   243.7    45.7    361.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    71.6   237.3    45.7    354.6 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              73.1    24.0     97.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            73.1    21.4     94.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     114.0    114.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    43.0     43.0 

         РАЗОМ               4.2   123.1   461.7   196.9    785.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.2   118.2   450.6   121.8    694.8 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            213.7 

                        РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                           

    ОСВІТЛЕННЯ               4.7    67.3   171.9    14.6    258.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.7    62.4   165.3    13.1    245.5 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      80.0   321.5    52.7    454.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    80.0   305.1    51.2    436.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             162.4    53.4    215.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           146.1    39.2    185.3 

                                                                                                         продовження таблиці 5.2.1.2. 
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 
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│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

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

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     167.3    167.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    59.9     59.9 

         РАЗОМ               4.7   147.3   655.8   288.0   1095.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.7   142.4   616.5   163.4    927.0 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            269.7 

 В лісопарковій частині лісів зеленої зони, в лісах у межах населених пунктів призначені 

ландшафтні рубки догляду,  які по технології проведення суттєво відрізняються від звичайних рубок. 

Місця масового відпочинку повинні бути не тільки привабливими, але й стійкими та довговічними. 

Рубки формування доцільно розпочинати з 10-15-річного віку. Тут діє ландшафтний метод, який 

передбачає залишення на корені дерев з оригінальною формою стовбура - двійчаток, трійчаток, з 

різносторонньою кривизною стовбура тощо, із надто розвиненою кроною. Такі дерева порушують 

монотонність, підсилюють різноманітність ландшафту. Одна із особливостей ландшафтного методу 

полягає у тому, що він спрямований на вирощування ширококронних дерев з великою листяною 

поверхнею. Саме такі дерева відповідають естетичним вимогам відвідувачів і мають велику гігієнічну 

здатність у затриманні пилу, виділенні фітонцидів і т.п. формування деревостанів з ширококронними 

деревами можливе лише тоді, коли дерева у деревостані починаючи з молодого віку добре освітлені. 

Це зберігає зелені листки та хвою на нижніх гілках, а крона залишається низько опущеною на стовбурі 

та розростається у ширину, горизонтально. 

В рекреаційних лісах рубки догляду запроектовані на площі 272,5 га, із них освітлення – 44,7 га, 

прочищення – 71,7 га, проріджування – 111,7 га, прохідні рубки – 44,4 га.  

Обсяги даних рубок увійшли до загального розрахунку рубок догляду. 

 

5.2.2. Санітарні рубки і очищення від захаращеності 

 

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 135,67 тис.м3  сухостійного та пошкод-женого лісу 

на площі 4901,8 га. Захаращеність виявлена на площі 1213,1 га із загальним запасом 27,00 тис.м3. 

 Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності обумовлені природним відпадом 

дерев, а також пошкодження ентомошкідниками та хворобами лісу на площі 3842,4 га. 

Для покращення санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано 

проведення вибіркових санітарних рубок на плоші 4699,6 га (табл.5.2.2.1). 

Суцільні санітарні рубки лісовпорядкуванням проектуються на площі 83,3 га. Друга 

лісовпорядна нарада затвердила обсяг проведення вибіркових санітарних рубок щорічно на площі 

942,9 га, з загальним запасом, що вирубується стовбурним і сухостійним 31,74 тис.м3, ліквідним 22,43 

тис.м3, ділової деревини 11,19 тис.м3 впродовж  п’яти  років ревізійного періоду. Щорічні обсяги 

суцільних вибіркових рубок становлять 31,3 га, з загальним запасом, що вирубується стовбурним і 

сухостійним 5,78 тис.м3, ліквідним 4,20 тис.м3, ділової деревини 2,21 тис.м3 впродовж  трьох  років 

ревізійного періоду. 

         Санітарні рубки спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, 

запобігання їх захворюванню і пошкодженню.  

5.2.2.1. Санітарні рубки 

 

               

Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-
мін 

вико-
нання
, років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

пло-ща,  
га 

запас, що вирубується, 
тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується 
стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої 

дере-
вини 

сухо-
стою 

1. Вибіркові санітарні рубки 
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Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом: 210,0 63,50 3,41 6,65  42,1 2,00 1,39 0,53 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 133,6 41,61 3,02 5,30 5 26,7 1,66 1,16 0,45 

Твердолистяні 66,0 18,61 0,29 1,20 5 13,2 0,29 0,20 0,07 

М’яколистяні 10,9 3,28 0,10 0,15 5 2,2 0,05 0,03 0,01 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 1556,9 489,23 14,09 51,12  311,3 13,03 9,11 3,54 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 1141,0 385,33 12,54 41,45 5 228,2 10,79 7,55 3,02 

Твердолистяні 349,9 88,42 1,27 7,85 5 69,9 1,82 1,27 0,44 

М’яколистяні 66,0 15,48 0,28 1,82 5 13,2 0,42 0,29 0,08 

Захисні ліси 

Разом 191,0 55,84 2,33 3,88  41,4 1,32 0,99 0,37 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  172,9 51,15 2,23 3,66 5 34,5 1,17 0,88 0,35 

Твердолистяні  13,9 3,63 - 0,21 5 2,7 0,04 0,03 0,01 

М’яколистяні 4,2 1,06 0,10 0,01 1 4,2 0,11 0,08 0,01 

Експлуатаційні ліси 

Разом 2741,2 857,88 19,99 57,01  548,1 24,26 10,94 6,75 

 т.ч. за групами порід: 

Хвойні  1908,4 648,57 15,74 37,47 5 381,6 10,64 7,76 5,59 

Твердолистяні  729,8 183,14 3,44 17,19 5 145,9 4,12 2,88 1,08 

М’яколистяні 103,0 26,17 0,81 2,35 5 20,6 0,63 0,30 0,08 

Усього по ЛМГ: 4699,6 1466,45 39,82 118,66  942,9 31,74 22,43 11,19 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  3555,9 1126,66 33,53 87,88  671,0 24,26 17,35 9,41 

Твердолистяні 1159,6 293,8 5,00 26,45  231,7 6,27 4,38 1,60 

М’яколистяяні 184,1 45,99 1,29 4,33  40,2 1,21 0,70 0,18 

2.Суцільні санітарні рубки 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 24,2 0,32 0,32 5,10  8,00 1,80 1,33 0,97 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 20,1 0,14 0,14 4,20 3 6,7 1,44 1,08 0,86 

Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90 3 1,3 0,36 0,25 0,11 
                         

                                                                                                  продовження таблиці 5.2.2.1. 

               

Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-
мін 

вико-
нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  
тис. куб. м 

пло-
ща,  
га 

запас, що 
вирубується, 

тис.куб.м 

загаль-
ний 

що вирубується 
стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

росту-
чої 

дере-
вини 

сухо-
стою 

Захисні ліси 

Разом 2,1   0,32  2,1 0,32 0,22 0,19 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  2,1   0,32 1 2,1 0,32 0,22 0,19 

Експлуатаційні ліси 

Разом 57,0 0,59 0,59 9,78  21,2 3,66 2,49 1,05 



132 

 

 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  53,7 0,59 0,59 9,47 3 17,9 3,35 2,34 0,96 

М’яколистяні 3,3 - - 0,31 1 3,3 0,31 0,15 0,09 

Усього по ЛМГ: 83,3 0,91 0,91 15,20  31,3 5,78 4.04 2,21 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  75,9 0,73 0,73 13,99  26,7 5,11 3.64 2,01 

Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90  1,3 0,36 0,25 0,11 

М’яколистяяні 3,3 - - 0,31  3,3 0,31 0,15 0,09 
 

    Критерії відбору дерев в рубку, термін проведення вибіркових санітарних рубок наведені в 

“Санітарних правилах в лісах України”, затверджених постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 26 

жовтня 2016 р. № 756. 

          При призначенні санітарних рубок лісовпорядкуванням враховувалась ступінь пошкод-ження 

насаджень, наявність захаращеності, наявність запасу сухостійного і пошкодженого лісу, наявність 

осередків хвороб лісу. 

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються виходячи з 

фактичного санітарного стану деревостанів. 

Вибіркові санітарні рубки запроектовані на площі 4699,6 га, тому ліквідація заха-ращеності буде 

проведена при цих рубках. 

5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних 

і похідних деревостанів     
 

        Виявлений фонд реконструкції, його характеристика наведені в розділі 5.6. “Рекон-струкція 

насаджень”. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів 

лісовпорядкуванням не проектуються. 

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.  

З інших видів рубок проектується розчищення квартальних просік на площі 39,1 га, з стовбурним  

запасом,  що  вирубується,  0,41 тис.м3  впродовж першого року ревізійного періоду та розчищення 

квартальних просік на площі 32,7 га, з стовбурним  запасом,  що  вирубується, 0,39 тис.м3 впродовж 

першого року  ревізійного періоду; розрубування протипожежних розривів на площі 7,6 га з 

стовбурним  запасом, що  вирубується, 0,71 тис.м3  впродовж двох років  ревізійного періоду; 

розчищення протипожежних розривів на площі 5,0 га з стовбурним  запасом, що  вирубується, 0,14 

тис.м3  впродовж першого року ревізійного періоду; розчищення окружних меж на площі 2,4 га з 

стовбурним  запасом, що  вирубується, 0,02 тис.м3  впродовж першого року ревізійного періоду. 

 

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  

запас стовбурний,  

 
площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

1. Розчищення квартальних просік 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 12,9 0,13 -  12,9 0,13 0,07  

в т.ч. за групами 

порід: 

       
 

М’яколистяні  12,9 0,13  1 12,9 0,13 0,07 - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 2,4 0,04   2,4 0,04 0,02 - 

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 0,8 0,02  1 0,8 0,02 0,01 - 
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Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 
площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

М’яколистяні  1,6 0,02  1 1,6 0,02 0,01 - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 23,8 0,24   12,3 0,13 0,07  

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 0,8 0,02  1 0,8 0,02 0,01 - 

М’яколистяні  23,0 0,22  2 11,5 0,11 0,06 - 

Усього: 39,1 0,41   27,6 0,30 0,16  

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 1,6 0,04   1,6 0,04 0,02  

М’яколистяні  37,5 0,37   26,0 0,26 0,14  

2. Розрубування протипожежних розривів 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 6,6 0,70   3,3 0,35 0,20 0,07 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 3,7 0,36  2 1,8 0,18 0,12 0,05 

М’яколистяні  2,9 0,34  2 1,5 0,17 0,08 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 1,0 0,01   1,0 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  1,0 0,01  1 1,0 0,01 - - 

Усього: 7,6 0,71   4,3 0,36 0,20 0,07 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 3,7 0,36   1,8 0,18 0,12 0,05 

М’яколистяні  3,9 0,35   2,5 0,18 0,08 0,02 

3. Розчищення протипожежних розривів 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,2 0,01   0,2 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 0,2 0,01  1 0,2 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 2,9 0,07   2,9 0,07 0,04 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,9 0,07  1 2,9 0,07 0,04 0,01 

Експлуатаційні ліси 

Разом 1,9 0,06   1,9 0,06 0,03 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  1,9 0,06  1 1,9 0,06 0,03 0,01 

Усього: 5,0 0,14   5,0 0,14 0,07 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 0,2 0,01   0,2 0,01 - - 
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Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   

Тер-мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 
площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

М’яколистяні  4,8 0,13   4,8 0,13 0,07 0,02 

4. Розчищення окружних меж 

Експлуатаційні ліси 

Разом 2,4 0,02   2,4 0,02 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,4 0,02  1 2,4 0,02 0,01 - 

Усього по ЛМГ: 

Разом 54,1 1,28   39,3 0,82 0,44 0,09 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 3,9 0,37   2,0 0,19 0,12 0,05 

Твердолистяні 1,6 0,04   1,6 0,04 0,02 - 

М’яколистяні  48,6 0,87   35,7 0,59 0,30 0,04 

 
           5.2.4.2. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні,  водоохоронні та     

                       інші корисні властивості лісовпорядкуванням не проектуються. 

          

 

5.3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

 

         З інших заходів, не пов’язаних з веденням лісового господарства, лісовпорядкуванням 

проектується розрубка нафтопроводу на площі 18,0 га, з стовбурним  запасом,  що  виру-бується, 0,15 

тис.м3 впродовж двох років ревізійого періоду; розчистка газопроводу на площі 3,3 га, з стовбурним  

запасом,  що  вирубується,  0,03 тис.м3  впродовж першого року ревізійого періоду; розчищення ЛЕМ 

на площі 20,9 га, з стовбурним  запасом,  що  виру-бується,  0,66 тис.м3  впродовж двох років ревізійого 

періоду; розчищення технологічнтх коридорів на  площі 0,3 га, з стовбурним  запасом,  що  

вирубується,  0,01 тис.м3  впродовж першого року ревізійого періоду; вирубування природного 

поновлення на ЛЕМ на площі 67,6 га, з стовбурним  запасом,  що  вирубується,  0,59 тис.м3  впродовж 

трьох років ревізійого періоду. 

          

5.3.1. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства                                                                                                      

(площа, га; запас, тис. м3) 

Групи порід 

Передбачений відповідними 

проектами загальний обсяг  

Тер-мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 
площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

1. Розрубка нафтопроводу 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 4,2 0,03   4,2 0,03 0,01  

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  4,2 0,03  1 4,2 0,03 0,01  

Рекреаційно-оздоровчі ліси 
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Разом 13,8 0,12   6,9 0,06 0,03 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  13,8 0,12  2 6,9 0,06 0,03 0,01 

Усього: 18,0 0,15   11,1 0,09 0,04 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  18,0 0,15   11,1 0,09 0,04 0,01 

2. Розчистка газопроводу 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 3,3 0,03   3,3 0,03 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  3,3 0,03  1 3,3 0,03 0,01 - 

3. Розчищення ЛЕМ 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 2,7 0,04   2,7 0,04 0,02 - 

                                                                                                      продовження таблиці 5.3.1. 

Групи порід 

Передбачений відповідними 

проектами загальний обсяг  

Тер-мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 
площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,7 0,04  1 2,7 0,04 0,02 - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 18,2 0,62   9,1 0,31 0,16 0,05 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  18,2 0,62  2 9,1 0,31 0,16 0,05 

Усього: 20,9 0,66   11,8 0,35 0,18 0,05 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  20,9 0,66   11,8 0,35 0,18 0,05 

4. Розчищення технологічних коридорів 

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,3 0,01   0,3 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  0,3 0,01  1 0,3 0,01 - - 

5. Вирубування природного поновлення на ЛЕМ 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 6,8 0,04   3,3 0,02 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  6,8 0,04  2 3,3 0,02 0,01 - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 9,2 0,09   4,6 0,04 0,02 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  9,2 0,09  2 4,6 0,04 0,02 0,01 
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Захисні ліси 

Разом 0,5 0,01   0,5 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  0,5 0,01  1 0,5 0,01 - - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 51,1 0,45   17,0 0,15 0,08 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  51,1 0,45  3 17,0 0,15 0,08 0,02 

Усього: 67,6 0,59   25,4 0,22 0,11 0,03 

 
                                                                                                       продовження таблиці 5.3.1. 

Групи порід 

Передбачений відповідними 
проектами загальний обсяг  

Тер-мін 
вико-

нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  
 

площа 

запас, що 
вирубується,  

стов-
бур-
ний 

лік-
від-
ний 

діло-
вої 

дере-
вини 

ростучої 
деревини 

сухо-стою 

в т.ч. за групами 
порід: 

        

М’яколистяні  67,6 0,59   25,4 0,22 0,11 0,03 

Усього по ЛМГ: 

Разом 110,1 1,44   51,9 0,70 0,34 0,54 

в т.ч. за групами 
порід: 

        

М’яколистяні  110,1 1,44   51,9 0,70 0,34 0,54 

 
 

5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок 

 

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом з усіх видів рубок 

складає 131,7 % від визначеного минулим лісовпорядкуванням і 87,1% від середнього відпуску за два 

останні роки. Щорічна місцева потреба в ліквідній деревині буде задовольнятися на 50 %, середня зміна 

запасу стовбурної деревини використовуватиметься на  97,8 %.  

Зменшиться на 17,7% питома вага рубок формування і оздоровлення лісів за рахунок зменшення  

обсягів рубок догляду на 51,5% та санітарних рубок на 18,1%. Збільшиться на 13,6% питома вага рубок 

головного користування. Найбільший обсяг в загальному відпуску лісу буде припадати на  рубки 

головного користування 64,1 %. Причини змін загального щорічного розміру лісокористування, а 

також співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок, в основному, 

пов’язані із станом насаджень на рік теперішнього лісовпорядкування. 
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5.4.1.  Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок   (чисельник – площа, га;  знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 

Види рубок 

Ліси природоохо-
ронного, наукового, 

історико-культурного 
призначення 

Рекреаційно-оздорочі  
ліси 

Захисні ліси Експлуатаційні ліси Разом 

хв
о
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Р
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о
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І. Рубки головного 
   користування 

    
1,8 

0,54 
13,4 
2,98 

19,4 
4,27 

34,6 
7,79 

1,9 
0,64 

- 
0,8 

0,13 
2,7 

0,77 
97,0 

32,21 
60,7 

14,20 
45,5 

10,12 
203,2 
56,53 

100,7 
33,39 

74,1 
17,18 

65,7 
14,52 

240,5 
65,09 

2. Рубки формування і 
     оздоровлення лісів: 

                    

2.1.Рубки догляду 5,3 
0,02 

1,3 
- 

- 
6,6 

0,02 
21,5 
0,25 

22,1 
0,09 

0,7 
0,01 

44,3 
0,35 

1,3 
0,02 

1,2 
0,02 

- 
2,5 

0,04 
69,0 
0,36 

81,5 
0,15 

4,3 
0,01 

154,8 
0,52 

97,1 
0,65 

106,1 
0,26 

5,0 
0,02 

208,2 
0,93 

2.2.Суцільні  санітарні 
       Рубки 

    
6,7 

1,08 
1,3 

0,25 
- 

8,0 
1,33 

2,1 
0,22 

- - 
2,1 

0,22 
17,9 
2,34 

- 
3,3 

0,15 
21,2 
2,49 

26,7 
3,64 

1,3 
0,25 

3,3 
0,15 

31,3 
4,04 

2.3.Вибіркові санітарні  
       Рубки 

26,7 
1,16 

13,2 
0,20 

2,2 
0,03 

42,1 
1,39 

228,2 
7,55 

69,9 
1,27 

13,2 
0,29 

311,3 
9,11 

34,5 
0,88 

2,7 
0,03 

4,2 
0,08 

41,4 
0,99 

381,6 
7,76 

145,9 
2,88 

20,6 
0,30 

548,1 
10,94 

671,0 
17,35 

231,7 
4,38 

40,2 
0,70 

942,9 
22,43 

2.4.Інші рубки з фор- 
       мування і оздоров- 
       лення лісів 

1,8 
0,12 

 
14,4 
0,15 

16,2 
0,27 

0,2 
- 

0,8 
0,01 

1,6 
0,01 

2,6 
0,02 

  
2,9 

0,04 
2,9 

0,04 
 

0,8 
0,01 

16,8 
0,10 

17,6 
0,11 

2,0 
0,12 

1,6 
0,02 

35,7 
0,30 

39,3 
0,44 

2.5.Інші заходи, не  
      пов’язані з веден- 
      ням лісового  
      господарства 

  
7,5 

0,02 
7,5 

0,02 
  

17,5 
0,08 

17,5 
0,08 

  
0,5 

- 
0,5 

- 
  

26,4 
0,24 

26,4 
0,24 

  
51,9 
0,34 

51,9 
0,34 

Разом з усіх видів 
рубок: 

33,8 
1,30 

14,5 
0,20 

24,1 
0,20 

72,4 
1,70 

258,4 
8,88 

107,5 
4,60 

52,4 
4,66 

418,3 
18,68 

39,8 
1,76 

3,9 
0,05 

8,4 
0,25 

52,1 
2,06 

565,5 
43,17 

288,9 
17,24 

116,9 
10,92 

971,3 
70,83 

897,5 
55,15 

414,0 
22,09 

201,8 
16,03 

1514,1 
93,27 

 
Крім того, ліквідація захаращеності лісовпорядкуванням не проектується.  
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5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу лісокорис-    

          тування (чисельник – стовбурний запас, знаменник – ліквідний запас,  тис.м3) 

 

Показники 

Рубки 

голов-

ного 

корис-

тування 

Рубки формування і оздоровлення 

лісів 

Рубки 

пов’я-

зані з 

проведе

нням 

інших 

заходів 

Разом 

разом 

в тому числі: 

рубки 

дог-

ляду 

сані-

тарні 

рубки 

інші 

рубки 

1. Запроектований 

лісовпорядкуванням 

обсяг лісокористу-

тування 

73,18 

65,09 

40,20 

28,00 

1,86 

0,93 

37,52 

26,47 

0,82 

0,44 

0,70 

0,34 

 

114,08 

93,27 

 

2. Обсяг лісокористу- 

    вання, прийнятий  

   2-ою лісовпорядною  

   Нарадою 

73,18 

65,09 

40,20 

28,00 

1,86 

0,93 

37,52 

26,47 

0,82 

0,44 

0,70 

0,34 

 

114,08 

93,27 

 

3. Обсяг лісокористу- 

    вання, запроектова- 

    ний попереднім  

    лісовпорядкуванням 

72,83 

63,83 

9,84 

7,06 

4,13 

2,59 

5,33 

4,18 

0,38 

0,29 
- 

 

82,67 

70,89 

 

4.Фактичний відпуск 

    за 2016 рік 
68,22 

   62,90 

52,74 

46,41 

4,00 

2,62 

48,74 

43,79 
- - 

120,96 

109,31 

    за 2017 рік 
70,26 

66,12 

44,44 

38,52 

4,15 

2,62 

40,29 

35,90 
- 

0,28 

0,26 

114,98 

104,90 

5. Загальна середня 

зміна запасу 
      97,84 

6. Щорічний відпуск 

    деревини з 1 га лісо- 

    вих ділянок в м3: 

       

а) фактичний 2,5 1,8 0,2 1,6  - 4,3 

б) запроектований 2,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1,5 0,1 1,3 0,1 - 4,2 

7. Питома вага видів 

    рубок у відсотках 

       

а) фактична 56,4 43,6 3,3 40,3 - - 100 

б) запроектована 64,1 35,9 1,6 33,0 0,7 0,6 100 

 
5.5. Відтворення лісів 

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом лісовід-новлення 

на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (рідколісся, загиблі насад-ження), на зрубах 

ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянках (галявини). Запроектовані щорічні обсяги відтворення лісів по лісництвах наведені в 

додатку 8. 

5.5.1. Лісовідновлення 

Із загальної площі невкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік ревізійного 

періоду (3091,3 га) потребують лісовідновлення 3091,3 га.  

З усієї площі лісових ділянок, що потребують лісовідновлення, природне поновлення можливе 

на площі 439,2 га. На всій іншій площі (2652,1 га) створення високопродуктивних лісів із 

господарсько-цінних порід можливе тільки штучним шляхом. Проектуючи різні способи 

лісовідновлення, лісовпорядкування приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного 

поновлення в різних типах лісу і різних категоріях лісових ділянок. Із  загальної площі лісових 

ділянок,  які  потребують  штучного відновлення лісу (2652,1 га), до лісокультурного фонду 

віднесені ділянки доступні для господарського впливу (2652,1 га). Термін заліснення не вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок встановлюється 5 років, щорічно садіння лісових культур 

проектується на площі 92,0 га.   
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Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в таблицях 

5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1. 

Крім того, лісові ділянки не вкриті лісовою рослинністю, що не підлягають залісненню, а 

призначені  для  відпочинку  населення і потреб мисливського господарства складають 51,2 га. 

Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного 

поновлення, прийнятий в середньому 4-5 років. 

Сприяння природному поновленню в ревізійному періоді не передбачається. 

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 5-6 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 ревізій-ного  
періоду 

Разом 
рідко-
лісся 

загиблі 
насад-
ження, 
згари-

ща 

зруби разом 

голов-
ного 

корис-
тування 

інших 
суціль-

них 
рубок 

1. Усього лісових ділянок  18,2 265,2 462,3 745,7 2262,3 83,3 3091,3 

    в тому числі:        

1.1.Лісові ділянки, на яких  
забезпечується   природне 
поновлення лісу 

14,6 54,2 217,1 285,9 153,3 - 439,2 

      із них:        

–хвойними породами 14,6 39,0 144,0 197,6 - - 197,6 

–твердолистяними  
  породами 

- - 17,6 17,6 - - 17,6 

–м’яколистяними  
  породами 

- 15,2 55,5 70,7 153,3 - 224,0 

1.2.Може бути забезпечено 
лісовідновлення шляхом 
сприяння природному 
поновленню 

- - - - - - - 

1.3.Може бути забезпечено 
лісовідновлення тільки 
штучним шляхом – усього 

3,6 211,0 245,2 459,8 2109,0 83,3 2652,1 

      із них:        

1.3.1.Лісокультурний  
         фонд 

3,6 211,0 245,2 459,8 2109,0 83,3 2652,1 

5.5.1.2. Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на невкритих лісовою 

              рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду (площа, га;   

              запроектована лісовпорядкуванням і прийнято 2-ою л/в нарадою при              

              розходженні)   

Породи, запроектовані 
для відновлення 

Категорії  лісових  ділянок 

Разом 
невкриті лісовою 

рослинністю 
 ( зруби, рідколісся, 

загиблі насадження) 

головного 
користування 

інших рубок 

1.Лісові культури 

Сосна звичайна 420,2 1316,5 83.3 1820,0 

Дуб звичайний  39,6 792,5 - 832,1 

Разом: 459,8 2109,0 83,3 2652,1 
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2.Природне поновлення 

Сосна звичайна 144,0 -        - 144,0 

Осика 6,0 -       - 6,0 

Дуб звичайний 17,6 -       - 17,6 

Береза повисла 97,3 52,3       - 149,6 

Вільха чорна 21,0 101,0       - 122,0 

                          Разом: 285,9 153,3      - 439,2 

Усього  по підприємству: 

Разом: 745,7 2262,3 83,3 3091,3 

 
5.5.2. Лісорозведення 

 

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 3,4 га не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок (галявини), що не використовуються. Створення лісових культур 

запроектовано на площі 1,6 га, природне поновлення на площі 1,8 га  (табл.5.5.2.1.).     

 

5.5.2.1. Фонд та проектний обсяг лісорозведення (площа, га) 

 

6. Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 
лісорозведення 

галявини, 
пустирі  

піс-
ки 

яри, круті 
схили, 

кар’єри, 
шахтні 

відвали 

інші 
лісові 

ділянки 

1. Виявлений фонд (запроектовано 
лісовпорядкуванням)  

3,4 3,4 
   

2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 3,4 3,4    

з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому числі за породами: 

1. Лісові культури 

Сосна звичайна 1,6 1,6    

2.Природне поновлення 

Сосна звичайна 1,8 1,8    

Усього 

Сосна звичайна 3,4 3,4    

 
Технологічні схеми створення лісових культур на фонді лісорозведення наведені в додатках 

до таксаційних описів. 

Термін заліснення встановлюється 1 рік. Запроектовані обсяги лісорозведення прийняті 2-ою 

лісовпорядною  нарадою без змін. 

Створення лісових культур на землях, непридатних для ведення сільського господарства в 

аграрних підприємствах в зоні діяльності ЛМГ лісовпорядкуванням не  передбачається.  

 

                   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.  
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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 

1. Лісовідновлення 

18 - 9,0  9,0 

19 11,2 4,9  16,1 

47 16,1 364,2  380,3 

52 7,5 2,6  10,1 

67 50,2 25,0  75,1 

69 92,7 341,5  434,2 

72 13,5 5,6  19,1 

87 33,9 339,0  372,9 

88 15,4 14,5  29,9 

95 - 11,3  11,3 

125 128,0 354,6  482,6 

126 60,3 701,0  761,3 

133 24,5 9,0  33,5 

158 - 10,2  10,2 

201 6,5 -  6,5 

Разом: 459,8 2192,3  2652,1 

2. Лісорозведення 

40 0,4 - - 0,4 

87 1,2 - - 1,2 

Разом: 1,6 - - 1,6 

Усього: 461,4 2192,3  2653,7 

 
 Під час створення лісових культур в рекреаційних лісах 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 

Під час проведення лісовпорядкування на основі рішення другої технічної наради за 

підсумками лісовпорядних робіт для ЛМГ були рекомендовані і узгоджені номери технологічних 

схем  приведені в таблиці 5.5.3.1. 

Впродовж перших 4  років за лісовими культурами проектується проведення  10 крат-ного 

догляду за схемою: 4-3-2-1.  

Загальний обсяг доглядів за наявними незімкнутими культурами і за культурами, що 

проектуються, з врахуванням обсягів  лісорозведення на землях меліоративного фонду, в 

ревізійному періоді, при переведенні на однократний, становитиме 24540 га, або в середньому 

щорічно 245,0 га. 

Використання хімічних засобів для догляду за лісовими культурами не передбачається, в 

зв’язку з збереженням мисливських тварин. 

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано доповнення 

на загальній площі 647,8 га або 97,2 га при переведенні на суцільні культури. 

Увесь обсяг доповнень проектується виконати в 2018 році.  

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 337,3 

га або 50,9 га при переведенні на суцільні культури. Доповнення культур передбачається проводити 

одно-дворічним посадковим матеріалом.  
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За умови виконання запроектованих  заходів з відтворення лісів на кінець ревізійного періоду 

в категорії не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок залишиться 51,2 га біогалявин та 251,4 

га зрубів останнього року ревізійного періоду, заходи з відтворення лісів на яких будуть 

проводитись в наступному ревізійному періоді та 76,5 га зрубів, залишених під природне 

поновлення. 

5.6. Реконструкція насаджень 

До фонду реконструкції лісовпорядкуванням віднесені 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.   

Лісовпорядкуванням виявлено 1,9 га низькоповнотних молодняків, 403,1 га малоцінних 

деревних порід. Проведення реконструкції в наступному ревізійному періоді не проектується, дані 

насадження виключені з фонду реконструкції по наступних причинах: ділянки площею до 1,0 га 

складають 53,6 га; ділянки, розташовані в підкатегоріях лісу, що виключаються із розрахунку рубок 

головного користування – 7,4 га, особливо захисні ділянки – 5,9 га, ділянки в сирих і мокрих місцях 

– 103,0 га, інші ділянки – 235,1 га. 

5.7. Гідролісомеліорація 

На території ЛМГ виявлено 3086,2 га надмірно  зволожених і заболочених лісових ділянок, в 

тому числі болота площею 1172,8 га, які не віднесені до гідролісомеліоративного фонду. 

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.  

Раніше осушувальні роботи на території ЛМГ не проводились. 

Згідно другої лісовпорядної наради на ревізійний період проведення осушувальних робіт не 

проектується. 

5.7.1. 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 заболочені 
зруби 

інші землі 

1.Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

469,2 204,0  5,0  260,2 

2.Рекреаційно-оздоровчі ліси 

871,5 498,9 46,3 6,5  319,8 

3.Захисні ліси 

131,1 73,2 0,4  8,2 49,3 

4.Експлуатаційні ліси 

1614,4 1003,5 56,2 8,5 2,7 543,5 

Разом 

3086,2 1779,6 102,9 20,0 10,9 1172,8 

 
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 2253.2 тис. штук сіянців і 2,0 тис. штук саджанців. Вона 

прийнята для розрахунку посівного і шкільного відділень розсадника і потреби в насінні. 

Розрахунок щорічної потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, 

затверджених 2-ою лісовпорядною нарадою. 
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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  

підприєм-

ства 

на землях 

інших 

корис-

тувачів 

лісо-

віднов-

лення 

лісо- 

розведен 

ня 

1. Обсяги робіт, га 330,7 1,6 - 3,0 33,3 - 2,0 370,6 

2. Потреба в садивному матеріалі,тис. штук 

    Усього: 1996,0 16,0 - 24,0 201,3 - 16,0 2253,2 

    в тому числі:         

Сосна звичайна 1208,3 13,0 - 24,0 122,1 - 16,0 1383,4 

Ялина звичайна 12,0 - - - 1,2   13,1 

Дуб звичайний 458,7 3,0 - - 46,2 - - 507,9 

Ясен звичайний 80,5 - - - 8,1 - - 88,6 

Клен гостролистий 84,5 - - - 8,5 - - 93,0 

Липа дрібнолиста 76,0 - -  7,6 - - 83,6 

Горіх чорний 76,0 - - - 7,6 - - 83,6 

 
Згідно розрахунків, наведених в табл.5.8.2 і 5.8.3, необхідна корисна площа посівного та шкільного 

відділень розсадника повинна бути 6,5 га. 

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 

Щоріч-

на 

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 

Потреба 

насіння 

щорічно, 

кг 

П х Н 

Сосна звичайна 1383,4 1500 0,922 2 3 2,767 60 166,0 

Ялина звичайна 13,1 1000 0,010 2 3 0,030 66 2,0 

Дуб звичайний 507,9 550 0,920 1 2 1,840 2000 3680,0 

Ясен звичайний 88,6 650 0,140 1 2 0,280 320 89,6 

Клен гостролистий 93,0 500 0,190 1 2 0,380 480 182,4 

Липа дрібнолиста 83,6 400 0,210 1 2 0,420 280 117,6 

Горіх чорний 83,6 300 0,280 1 2 0,560 1000 560,0 

Разом: 2253,2  2,672   6,277  4797,2 

 
Службова площа (дороги, водоймища, межові канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 

25% від корисної площі. Отже, загальна площа розсадника повинна бути 8,1 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 ЛМГ складала 1,5  га. Цієї 

площі  достатньо для вирощування необхідної кількості садивного матеріалу. 

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 4797,2 кг.  

З наявних постійних насінних ділянок (табл. 4.6.8.) можна заготовити  5272,0  кг селекційного 

насіння, в тому числі дуба звичайного 5210,0 кг, сосни звичайної 57,0 кг, ялини європейської 5 кг. 
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5.8.3. Розрахунок корисної площі шкільного відділення розсадників 

 

Породи, які будуть 

вирощуватись в шкільному 

відділенні 

розсадника 

Щорічна 

потреба в 

саджанцях, 

тис.шт 

А 

Вихід 

саджан-

ців з 

1 га, 

тис.шт 

Б 

Щорічна 

площа 

садіння у 

школі,  га 

      А 

П = ----- 

      Б 

Кіль-кість 

років 

виро-

щування 

саджан-

ців  у 

школі 

Кіль-

кість 

полів 

сіво-

змін, 

В 

Загальна 

корисна 

площа, га 

П х В 

1. Деревно-чагарникові школи 

Ялина європейська 0,5 25,0 0,020 3 4 0,08 

Туя західна  0,5 26,0 0,020 3 4 0,08 

Самшит вічнозелений 0,5 40,0 0,013 3 4 0,05 

Форзиція 0,5 40,0 0,013 3 4 0,05 

Усього: 2,0  0,066   0,26 

 
Для забезпечення лісокультурних робіт високоякісним насінням з цінними спадковими 

властивостями у ЛМГ існує лісонасінна база, яка  включає в себе постійні лісонасінні ділянки, 

закладені у високопродуктивних деревостанах, генетичні резервати, плюсові насадження, створені 

на селекційній основі. 

 

5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок та плантацій 

 

Породи 

Щорічна 

потре-ба  

в 

насінні, 

кг 

А 

Середня 

урожай- 

ність з 
1 га, кг 

Б 

Середня 
періо-

дичність 
плодоно-

шення, 
років 

В 

Необхід-на 
площа, 

га 
А х В 

Б 

В наявнос-ті 
планта-цій, 

ПЛНД, 
га 

Проекту-
ється 

створити, 
га 

1. Постійні лісонасінні ділянки  

Дуб звичайний 3680 400 5 46,0 204,2 - 

Сосна звичайна 166,0 4 3 124,5 6,6 - 

 
Для покращання складу насаджень, розвитку крон і плодоношення в ділянках ПЛНД намічені 

необхідні заходи (табл.5.8.5). 

 

5.8.5. Запроектований обсяг заходів для покращання лісонасінної бази 

 

Найменування заходів 

 

     Одиниця 

  вимірювання 

     Обсяг робіт       Термін        

виконання 

І. На постійних лісонасінних ділянках 

Поступове зрідження до  

повноти 0.5 

га 8,0 рев.період 

Догляд агротехнічний га 15,5 щорічно 

 
          Селекційна оцінка деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.  

 

5.8.6. Селекційна оцінка насаджень (площа, га) 

 

Панівні породи 

Насадження 
 

Разом 
плю- 

сові 

нор- 

мальні 

міну- 

сові 

1. Пристиглі  насадження 
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Сосна звичайна - 1939,1 1391,7 3330,8 

Дуб звичайний - 696,3 1166,3 1862,6 

Ялина європейська - - 30,4 30,4 

Разом - 2635,4 2588,4 5223,8 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна звичайна - 880,9 583,2 1464,1 

Дуб звичайний - 1121,7 612,3 1734,0 

Ялина європейська - 0,9 64,1 65,0 

Разом  2003,5 1259,6 3263,1 

 Разом по ЛМГ: 

Сосна звичайна - 2820,0 1974,9 4794,9 

Дуб звичайний - 1818,0 1778,6 3596,6 

Ялина європейська - 0,9 94,5 95,4 

Разом - 4638,9 3848,0 8486,9 

% - 55,7 44,3 100 

5.9. Охорона лісу 

5.9.1. Протипожежне упорядкування 

Протипожежне упорядкування включає комплекс правових, організаційних, технічних, 

лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення пожеж, обмеження 

їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення пожежестійкості 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 10. 

Територія характеризується 2,44 класом пожежної небезпеки, що зумовлено значною  

питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, де переважають молодняки,  

середньовікові та пристиглі хвойних насаджень; середньовікові та пристиглі насадження 

твердолистяних  і середньовікові та стиглі м’яколистяних порід. 

 

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│ 

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

Бехівське лісництво                                               

   1954.1   1415.3   2703.5   1345.0    184.6  7602.5        2.52 

Омелянівське лісництво                                            

    806.0   1793.1   1673.5    934.0    156.9  5363.5        2.59 

Турчинецьке лісництво                                             

   1233.1    404.7   1044.9    737.3     22.5  3442.5        2.39 

Ушомирське лісництво                                              

   1312.8   1267.6   3567.4    892.7     22.9  7063.4        2.58 

Шершнівське лісництво                                             
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   2310.3   1341.0   1753.2    496.7     13.1  5914.3        2.08 

УСЬОГО                                                            

   7616.3   6221.7  10742.5   4405.7    400.0 29386.2        2.44 

                                                                  

Територія ЛМГ за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до зони 

наземної охорони лісів силами державної лісової охорони та тимчасовими пожежними сторожами 

в пожежонебезпечний період. 

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки показано на схематичній карті. 

5.9.1.2. Запроектовані обсяги 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  

1.1.Організація пунктів зосеред- 

ження протипожежного інвен-тарю 
пункт 6 6 6 щорічно 

1.2.Щорічна розробка оператив- 

но-мобілізаційного плану на випа-

док виникнення великих лісових 

пожеж 

план 1 1 1 щорічно 

1.3.Організація та утримання лі-сової 

пожежної станції і зв’язку 

шт 

тис.грн. 

2 

140 
    2 

 140 

   2      

140 
щорічно 

1.4.Утримання сил і засобів вияв-

лення пожеж і пожежегасіння 

чол. 

тис.грн. 

18 

450 

18 

450 

18 

450 щорічно 

1.5. Впровадження сучасної теле- 

візійної системи спостереження 

шт. 5 5 5 ревізійний 

період 

        2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) 

2.1.Проведення роз’яснювальної 

та виховної роботи серед населен- 

ня з використанням преси,  радіо, 

телебачення та інших засобів ма-сової 

інформації 

 

 

висту-пи 8 8 8 щорічно 

2.2.Встановлення попереджувальних 

аншлагів шт. 40 20 20 
ревізійний 

період 

2.3.Обладнання місць відпочинку й 

паління 
шт. 5 10 10 

ревізійний 

період 

2.4.Установка шлагбаумів шт 60 10 10 
ревізійний 

період 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

3.1.Створення мінералізованих 

смуг  км 250 250 250 щорічно 

3.2.Догляд за мінералізованими 

смугами 
км 500 500 500 щорічно 

3.3.Створення протипожежного 

розриву 
км 10 1 1 щорічно 

 
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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Впродовж наступного ревізійного періоду ЛМГ необхідно удосконалити систему протидії 

лісовим пожежам. 

Висока небезпека виникнення лісових пожеж, яка обумовлюється як природними факторами 

(кліматичними змінами), так і антропогенними чинниками: 

 • низький рівень свідомості та виховання населення щодо бережливого ставлення до лісу, а 

також щодо негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків лісових пожеж; 

• відсутність налагодженої та ефективної охорони земель сільськогосподарського 

призначення від незаконного випалювання сухих рослинних залишків, що є причиною значної 

частини лісових пожеж; 

 • недостатня оснащеність лісгоспу новою ефективною протипожежною технікою та 

відсутністю належного фінансування щодо запровадження інноваційного міжнародного досвіду із 

попередження лісових пожеж; 

• недостатня організаційна робота із своєчасної мобілізації сил і засобів для гасіння пожеж 

різних відомств на рівні місцевих органів влади тощо. 

 

5.9.2. Охорона лісу 

Охорону і захист лісу здійснює  лісова охорона. Основними її завданнями є здійснення 

державного контролю за всіма лісокористувачами і власниками лісів, за дотриманням лісового 

законодавства, забезпечення охорони лісів 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).  

Для  охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою якісного виконання 

запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних робіт, існуючу кількість  майстерських 

обходів пропонується залишити без змін. 

Проект поділу території ЛМГ на майстерські дільниці та 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 
дільниць 

Загаль-на 
площа, га 

Дільниці Обходи 

Існує проектується існує проектується 

кіль-
кість 

кіль-
кість 

середня 
площа, 

га 

кіль-
кість 

кіль-
кість 

середня 
площа, 

га 

Бехівське 7602,5 3 3 2534,2 10 10 760,3 

Омелянівське 5363,5 2 2 2681,7 6 6 893,9 

Турчинецьке 3442,5 1 1 3442,5 4 4 860,6 

Ушомирське 7063,4 3 3 2354,5 9 9 784,8 

Шершнівське 5914,3 2 2 2957,1 8 8 739,3 

Разом: 29386,2 11 11 2671,4 37 37 794,2 

 
В ЛМГ діє два шкільних лісництв. Для поліпшення роботи учнівських лісництв 

лісовпорядкуванням окремо виготовлені таксаційні описи з пояснювальними записками, в яких 

вказані загальна характеристика лісового фонду учнівського лісництва, запроектовані господарські 

заходи, які необхідно виконати впродовж ревізійного періоду силами учнівського лісництва, а 

також виготовлені планово-картографічні матеріали. 

Використання лісовпорядних матеріалів в значній мірі буде сприяти здобуттю знань і навичок 

у галузі лісівництва, вихованню свідомого  ставлення до  праці, до охорони природи та вибору 

майбутньої професії. 

 

5.10. Лісозахист 

 

  Санітарний стан лісів в порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування погір-шився. 

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях 135,67 тис.м3  сухостійного та пошкод-женого лісу на 

площі 4901,8 га. Захаращеність виявлена на площі 1213,1 га із загальним запасом 27,00 тис.м3. 
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 Причини утворення сухостійної деревини і захаращеності обумовлені природним відпадом 

дерев, а також пошкодження ентомошкідниками та хворобами лісу на площі 3842,4 га (табл.4.5.1). 

   З осередків масового розмноження шкідників лісу виявлений короїд вершинний на площі 

2895,8 га. В насадженнях, які мають ідеальні умови для зростання найголовнішої з порід – сосни 

звичайної, поширюється справжнє лихо. Дуже швидко проходить масове всихання соснових 

насаджень. Спостерігаєься, як жовтіє крона, опадає кора і за лічені тижні всихають дерева 

пристигаючого і стиглого віку. З цього приводу, в першу чергу, б’ють на сполох фахівці лісового 

господарства. Це явище відбувається внаслідок впливу багатьох чинників, пов’язаних з 

кліматичними змінами, які сприяють розвитку шкідників лісу і хвороб. 

 

          5.10.1. Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту 

 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Запроек-

товано 

лісовпо-

рядку-

ванням 

Прийнято 

2-ю л/в 

нарадою 

Примітка 

1. Лісопатологічне обстеження тис.га 7,0 7,0  

2. Ґрунтові розкопки ям 350 350  

3. Біологічні заходи боротьби:     

 – виготовлення штучних гнізд  тис.шт 0,3 0,3  

4.Організаційно-господарські заходи:     

– нагляд за появою осередків шкідник- 

ків і хвороб 
на всій площі ЛМГ  

– організація вітрин лісозахисту шт 1 1  

– пропаганда лісозахисту тис.грн. 2,00 2,00  

 
        Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1 та прийняті  

другою  лісовпорядною нарадою без змін.  

         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, треба під час ведення 

лісового господарства виконувати вимоги „Санітарних правил в лісах України” (2016). 

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях 

 

Ліс – найважливіша природоутворююча  частина навколишнього природного середо-вища. 

Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-

естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використо-вуються  рекреаційно-оздоровчі  

ліси ЛМГ,  площа  яких  становить 8539,0 га. Розподіл цієї площі за показниками ландшафтної 

характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.3.11). В рекреаційно-оздоровчих  лісах ЛМГ 

проведена ландшафтна таксація.                  

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується наступними показниками: 

середній клас естетичної оцінки – 2.7; пішохідної доступності – 2,6; додаткової оцінки – 4,4; 

рекреаційної оцінки – 1,9; стійкості до рекреаційних навантажень – 2,3, стадії рекреаційної дигресії 

– 0,9, що враховувалось  під  час  проектування  заходів з  благоустрою.  

Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проектних відомостях по 

лісництвах. 

 

5.11.1.   Запроектовані обсяги заходів з благоустрою  рекреаційних  лісів     

 

       Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 

 

Обсяги 

 

Термін виконання 

1. Зона екстенсивної рекреації 
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1.Виготовлення і встановлення аншлагів об’єкт/га 1/1,4 ревізійний період 

2.Виготовлення малих архітектурних 

 Форм 

   

            - навісів від негоди об’єкт/га 2/2,5 ревізійний період 

            -обладнання альтанок об’єкт/га 1/1,4 ревізійний період 

-лісових меблів об’єкт/га 1/0,2 ревізійний період 

 
При проектуванні заходів з благоустрою лісовпорядкування виходило із функціонального 

зонування рекреаційних лісів і встановлення в них режиму відпочинку. На практиці оформлення 

місць відпочинку слід виконувати в залежності від конкретних умов. 

Велике значення в регулюванні рекреаційних навантажень на лісові насадження виконує 

організація правильної інформації населення, яка дозволяє регулювати потік відпочиваючих, 

рівномірно розподіляти навантаження по місцях відпочинку, скорочувати час на зайві переходи і 

переїзди населення з одного місця на друге, своєчасно звільняти ті чи інші ділянки від відвідування 

їх населенням, а також привести ділянки в належний стан. 

Лісогосподарські заходи в рекреаційно-оздоровчих лісах повинні забезпечувати поліпшення 

санітарно-гігієнічних та естетичних властивостей насаджень, підвищення їх біологічної стійкості, 

запобігання деградації лісового середовища, формування мальовничих ландшафтів, створення 

сприятливих умов рекреаційного користування, формування стабільного середовища шляхом 

вирощування високопродуктивних здорових насаджень, які мають високі захисні властивості, з 

підвищеною фітонцидністю і газодимостійкістю в лісогосподарських частинах зелених зон. 

Наочна інформація повинна бути мальовничо оформлена і встановлена на видних місцях. 

 

 

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 

Наявних угідь (ріллі – 31,7 га, сіножатей – 54,5 га, пасовищ – 2,4 га)  цілком достатньо для 

задоволення потреб лісового господарства. 

Для підвищення продуктивності орних земель рекомендується: внесення органо-мінеральних 

добрив на площі  25,0 га  один раз в три роки, а також дотримання встановлених сівозмін. 

Докорінне поліпшення сіножатей  лісовпорядкуванням не проектується. 

Поверхневе поліпшення сіножатей проводиться шляхом розчищення, дискування, 

частковому підсіву багаторічних трав, внесенню органо-мінеральних добрив. 

 

5.12.1. Використання угідь 
┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐ 

│Наймену-  │Площа,│         В тому числі у користуванні         │ 

│вання     │га    ├────────────┬────────────┬───────────────────┤ 

│угідь     │      │підсобного  │працівників │інших організацій і│ 

│          │      │господарства│підприємства│громадян           │ 

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

РІЛЛЯ           31.7        3.3        28.4                                                                          

СІНОЖАТІ        54.5        5.4        35.0         14.1                                                            

ПАСОВИЩА         2.4        1.0         1.4                                                                         

    Paзoм   88.6        9.7        64.8         14.1            
 
5.12.2. Розподіл площі угідь за розмірами  ділянок  

┌──────────┬──────┬─────────────────────────────────────────────┐ 

│Наймену-  │Площа,│       в тому числі за розмірами ділянок     │ 

│вання     │га    ├──────────┬───────────┬────────────┬─────────┤ 

│угідь     │      │до 1.0 га │1.1-5.0 га │5.1-10.0 га │ більше  │ 

│          │      │          │           │            │ 10.0 га │ 

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

РІЛЛЯ          31.7        3.3        28.4                                                                           

СІНОЖАТІ       54.5        5.4        35.0         14.1                                                             

ПАСОВИЩА        2.4        1.0         1.4                                                                          



149 

 

 

   Paзoм   88.6        9.7        64.8         14.1            

 

 

 

5.12.3. Характеристика сіножатей  
┌───────────────────────────────────┬───────┬───────────────────┐ 

│     Найменування показників       │Площа, │Середня урожайність│ 

│                                   │га     │на 1 га, тон       │ 

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

УСЬОГО СІНОЖАТЕЙ                              54.5                  

0.6 

     із них:                                  40.0                  

0.7                    

ЗАПЛАВНИХ                                                         

     в тому числі:                                                

     ЧИСТИХ                                   14.9                  

0.7 

     ВКРИТИХ КУПИНАМИ                         22.0                  

0.7                   

     ЗАРОСЛИХ                                  3.1                  

0.5 

СУХОДІЛЬНИХ                                    3.6                  

0.6                  

      в тому числі:                             

     ЧИСТИХ                                    3.6                  

0.6 

ЗАБОЛОЧЕНИХ                                   10.9                  

0.6 

     в тому числі:                             

     ВКРИТИХ КУПИНАМИ                         10.0                  

0.6 

     З ВИХОДОМ КАМ"ЯНИСТИХ ПОРІД               0.9                  

0.4 

 

5.12.4. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування 

Типи сіножатей 
Проектується 

поліпшення, га 

В тому числі Урожайність на 1 га в тоннах 

докорінне 
поверх-

неве 
середня за 2 
останні роки 

очікувана 

Заплавні 12,0 - 12,0 0,5 0,6 

Заболочені 2,7 - 2,7 0,6 0,7 

Разом 14,7 - 14,7 0,5 0,6 
В лісомисливському господарстві бджолині пасіки відсутні.  

Використання ресурсів побічних користувань інших видів приведено в табл. 5.12.5.  

Під час виявлення ресурсів побічних лісокористувань лісовпорядкування виходило з того, що 

заготівля ягід проектувалася в насадженнях з проективним покриттям з 10%, лікарських рослин – з 

5%, плодових і горіхоплідних кущів і дерев на 1 га – від 50 штук.  

 

5.12.5. 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 
2018 р. 

1.Заготівля сіна  га/ т 54,5/27,3 - - - 

2.Збір і заготівля дикорослих ягід :      
-чорниця      га/ т 591,2/134,0 591,2/134,0      100 - 
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-малина      га/ т 580,0/14,0 580/14, 100 - 

3.Збір грибів:      

- білі гриби      га/т 845,0/44,0 845,0/44,0 100 - 

- маслюки      га/т   81,6/20,4   81,6/20,4 100 - 

- лисички      га/т 502,5/50,2 502,5/50,2 100 - 

-інші гриби      га/т  100,0 /13,0 100,0 /13,0 100 - 

Випасання худоби лісовпорядкуванням не проектувалось. 

Можливі обсяги заготівлі основних видів грибів визначені згідно відповідних рекомендацій 

(«Инструктивно-методические указания по проведению таксации ресурсов недревесного 

растительного сырья при лесоустройстве», Київ-1982, «Методика виявления дикорастущих 

сирьевых ресурсов при лесоустройстве», Москва-1987). При цьому враховувалося насадження 

головних порід в типах лісу, де вони найбільш часто зростають, з в залежності від частоти 

урожайних років та категорії врожайності.  

Можливий обсяг промислової заготівлі грибів (експлуатаційний запас) складає 30% від 

біологічної урожайності.  

          
5.13. Використання лісового фонду 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.  

Територія ЛМГ використовується для потреб мисливського господарства.  

Мисливські угіддя закріплені за: ТОВ СМГ „Ушомир”, до складу якого входить Ушомирське 

лісництво площею 7069,4 га; ТОВ СМГ „Лісомир”, до складу якого  увійшли Турчинецьке лісництво 

площею 2717 га, Шершнівське лісництво площею 3009 га;  ТОВ СМГ „Сушки”, до якого входить 

Омелянівське лісництво площею 5363,6 га, за ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” закріплена площа 

11687,0 га. Полювання має спортивно-аматор-ський характер. 

Лісовпорядкуванням в ЛМГ виділено 114,6 га захисних  реміз, 51,2 га біогалявин та кормових 

полів. 

ЛМГ повинен проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливських тварин. 

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів 

Фонд підсочки на ревізійний період (табл. 5.14.1) становить 1419,8 га. В сировинну базу 

підсочки включені пристиглі та стиглі і перестійні соснові насадження в категоріях лісів можливих 

до експлуатації. Підсочка соснових насаджень на ревізійний період не проектується. Виявлені 

ресурси другорядних лісових матеріалів і запроектовані їхні щорічні обсяги наведені в табл.5.14.2. 

5.14.1. Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га) 

Характеристика фонду підсочки 

Природо- 

охоронні 

ліси 

Рекреац.- 

оздоровчі 

ліси 

Захисні 

Ліси 

Експлуа- 

таційні 

ліси 

Разом 

1. Усього насаджень, придат- 

них для підсочки: 
- 89,3 25,0 1305,5 1419,8 

–стиглих і перестійних - 16,1 17,8 930,5 964,4 

–пристиглих (останній клас віку) - 73,2 7,2 375,0 455,4 

2. Із деревостанів, придатних для 

підсочки, знаходяться в підсочці: 
     

–стиглих і перестійних - - - - - 

–пристиглих - - - - - 

3. Вийшли з підсочки і не  

поступили в рубку: 
- 2,0 0,6 56,9 59,5 

–стиглі і перестійні - 1,2 0,6 56,9 58,7 

–пристиглі - 0,8 - - 0,8 
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         В  зв язку  з відсутністю сировинної   бази, використання  інших видів ресурсів друго-рядних 

лісових  матеріалів не  проектується. 

Заготівля березового соку проектується в стиглих (пристиглих) березових деревостанах, в 

яких будуть проводитися рубки головного користування. Обсяг його заготівлі встановлений з 

врахуванням нормативно-довідкових даних «Нормативно-справочные материали для таксации 

лесов Украины и Молдавии», Київ-1987, лісотаксаційний довідник, Київ-2013 в залежності від 

середньої повноти і мінімального середнього діаметра стиглих насаджень.  

5.14.2. Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалі 

Найменування другорядних 

лісових матеріалів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Виявлені 

ресурси, 

усього 

Запроектований 

щорічний обсяг 

заготівлі 

Фактичний 

обсяг заготівлі 

за 2018 р. 

1. Березовий сік тонн 38,3 - - 

2. Заготівля новорічних 

ялинок 

тис. шт. 

 

10,0 10,0 3,0 

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю 

Лісовпорядкуванням на ревізійнмй період проектується будівництво контори 

лісомисливського господарства. Виходячи із забезпеченості ЛМГ виробничим і житловим фондом, 

передбачається провести капітальний ремонт наявних виробничих і житлових будівель, також 

проектується ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення.  

5.15.1.  Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих  

             будівель  по лісовому господарству, запроектовані на ревізійний період 

 Найменування 

об’єктів 

Розміщення на території лісгоспу 

(лісництво, квартал, виділ) 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Кількість, 

обсяг 

1. Поточний ремонт 

Контора лісництва Омелянівське лісництво кв.7в.11 об’єкт 1 

Контора лісництва Ушомирське лісництво 

кв.14 в.4 

об’єкт 1 

Контора лісництва Бехівське лісництво 

кв.137 в.1 

об’єкт 1 

Контора лісництва Шершнівське лісництво 

 

об’єкт 1 

Контора лісництва Турчинецьке лісництво 

 

об’єкт 1 

2.Ремонт і утримання доріг 

Дороги лісогосподарського 

призначення 

 

кв.19 в.42 

кв.22 вид.51 

 

га/км 

га/км 

 

1,9/1,6 

1,5/1,0 

3.Будівництво 

Контори Ушомирське лісництво 

кв.14 в.4 

об’єкт 1 

        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 якісного складу лісів, посилення їхніх 

захисних функцій. 

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного користування 

виключено (табл.5.1.1) 6294,7 га (25,2%) вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, в т.ч. 1103,2 

га (25,3%) стиглих і перестійних насаджень. 

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок (табл.5.4.1 

і 5.4.2) складає 93,27 тис.м3 ліквідної деревини (114,08 тис.м3 стовбурного запасу) або 87,1% від 

фактичного відпуску деревини в середньому за останні 2 роки і 68,3 % від середньої зміни запасу 

стовбурної деревини.  
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         Питома вага головного користування від загального відпуску лісу становить 64,1%. 

Прийнята розрахункова лісосіка по головному користуванню (табл.5.1.3) за способами рубок  

розподіляється таким чином  (по стовбурному запасу): суцільнолісосічні рубки –   73,18 тис.м3 

(100%). Способи рубок запроектовані у відповідності з правилами рубок.  

Суцільнолісосічний спосіб рубки намічено на всій площі з метою забезпечення відновлення 

головних порід штучним способом, в зв’язку з незадовільним ходом природного поновлення 

головних порід і рівнинним рельєфом. 

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх невідкладного проведення 

(табл.5.2.1.2.). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх потребують за 

лісогосподарськими вимогами (табл.5.2.2.1.). Ліквідація захаращеності лісовпорядкуван-ням не 

проектується. 

Лісовідновні рубки лісовпорядкуванням не проектуються. 

Проведення рубок формування і оздоровлення лісів  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 3091,3 га (табл.5.5.1.2.), в тому числі лісові культури 2652,1 га (85,8%), природне поновлення 

439,2 га (14,2%). Вибір головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням 

типів лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього середовища 

(розділ 5.5). Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до 

промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов. 

Заліснення земель фонду лісорозведення в обсязі 3,4 га (табл.5.5.2.1.)  дозволить підвищити 

захисні функції лісів. 

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень, лісовпорядкуванням не проектуються. 

Гідролісомеліоративні роботи не проектуються з зв’язку з відсутністю гідролісо-

меліоративного фонду (таблиця 5.7.1). На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням 

приходиться 1913,4 га, або 61,8%, крім того болота займають площу 1172,8 га, або 37,9%, заболочені 

сіножаті 10,9 га, або 0,3%, які виконують позитивний вплив на гідрологічний режим малих річок і 

струмків, які протікають по території ЛМГ. 

         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.        

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. 

Лісистість районів розташування ЛМГ залишиться без змін. 

 

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 та інших корисних функцій лісу. 

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного 

періоду) очікуються такі зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 1,7%, площа штучних насаджень зросте на 

10,0%, площа лісових ділянок не вкритих лісовою рослинністю зменшиться на 1,7%. Такі зміни в 

площі вкритих і не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок відбудуться  за рахунок вчасного 

лісовідновлення зрубів, як штучним шляхом, так і природнім. В категорії земель незімкнуті лісові 

культури залишиться 1054,5 га, це, в основному, лісові культури сосни звичайної, дуба звичайного, 

які в майбутньому будуть переведені в вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, що дасть 

позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Середній запас насаджень на 1 га 

підвищиться на 6,4%, (стиглих насаджень – на 8,9%),  середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок 

зросте на 2,8%. 
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В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі насаджень 

сосни звичайної на 121,7 га, дуба звичайного на 1048,8 га (3,5%). 

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 призна-

чення 
29386.2 100 29386.2 100 - - 

2. Лісові ділянки – усього 27379.0   93.1 27379,0 93.1 - - 

в тому числі:       

2.1.Вкриті лісовою рослин-

ністю лісові ділянки – усього 
24985.0   84.9 25473,5 86.6 +488.5 +1.7 

в т.ч.: лісові культури 10288.2   35.0 13218,5 45.0 2930,3 +10 

2.2.Не вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки – 

усього 

2394.0    8.2 1905,5 6.5 -488,5 -1.7 

в тому числі:       

- незімкнуті лісові культури 1121.8    3.8 1054,5 3.6 -67.3 -0.2 

–рідколісся 18.2 0.1 - -   

- розсадники, плантації 23.9 0.1 23.9 0.1 - - 

–згарища, загиблі насадження 265.2 0.9 - - -265.2 -0.9 

–зруби 462.3    1.6 327,9 1,1 -134.4 -0.5 

–галявини 3,4 - - - -3.4 - 

- біогалявини 51.2 0.2 51.2 0.2 - - 

- лісові шляхи, просіки, про-

типожежні розриви, лісові 

осушувальні канали 

448.0 1.5 448.0 1.5 - - 

3. Нелісові землі – усього 2007.2    6.9 2007.2    6.9 - - 

     в тому числі:       

- рілля 31.7 0.1 31.7 0.1 - - 

–сіножаті 54.5 0.2 54.5 0.2 - - 

–пасовища 2,4 - 2,4 - - - 

–води 104.6 0.4 104.6 0.4 - - 

–болота 1172.8    4.0 1172.8    4.0 - - 

–садиби, споруди 65.8 0.2 65.8 0.2 - - 

–траси 192.0 0.7 192.0 0.7 - - 

–інші нелісові  ділянки 383.4    1.3 383.4    1.3 - - 

В тому числі землі, виділені для  

тимчасового довго-строкового   

користування 

328.5 1.1 328.5 1.1 - - 

5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю 

            лісових ділянок за панівними породами 

 

Панівні  породи 

На рік лісовпоряд-

кування 

На початок 

наступного 

ревізійного періоду 

Очікувані 

зміни 

га % га % га, ± %, ± 

Сосна звичайна 9498,4 38,0 9620,1 37,8 +121,7 -0,2 
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Сосна звичайна в 

осер.кор.губки 
547,1 2,2 547,1 2,1 - -0,1 

Ялина європейська 146,3 0,6 123,3 0,5 -23,0 -0,1 

Дуб червоний 13,1 0,1 13,1 0,1 - - 

Дуб звичайний 8704,3 34,8 9753,1 38,3 +1048,8 +3,5 

Граб звичайний 56,2 0,2 43,2 0,2 -13,0 - 

Ясен звичайний 2,6 - 2,6 - - - 

Клен гостролистий 0,8 - 0,8 - - - 

Акація біла 12,8 0,1 12,8 0,1 - - 

Береза повисла 4447,4 17,8 4064,4 15,9 -383,0 -1,9 

Осика 528,3 2,1 401,3 1,5 -127,0 -0,6 

Вільха чорна 1017,4 4,1 881,4 3,5 -136,0 -0,6 

Липа дрібнолиста 0,3 - 0,3 - - - 

Тополя чорна 0,4 - 0,4 - - - 

Топодя канадська 9,6 - 9,6 - - - 

Разом 24985,0 100 25473,5 100 -+488,5 +1,9 

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 24985,0 25473,5 

   в т.ч. по групах порід:    

   –хвойні га 10191,8 10290,5 

   –твердолистяні га 8789,8 9825,6 

   –м’яколистяні га 6003,4 5357,4 

2.Незімкнуті лісові культури га 1121,8   1054,5 

3.Не вкриті лісовою рослинністю лісові  
   ділянки – усього 

га 2394,0    1905,5 

4.Загальний запас насаджень тис.м3 5821,90 6317,43 

5.Середній запас на 1 га вкритих лісовою 
    рослинністю лісових ділянок – усього м3 233 248 

6.Площа стиглих і перестійних деревостанів 
   –  усього га 4357,8 5297,8 

   в т.ч. по групах порід:    

   –хвойні га 1529,1 2010,5 

   –твердолистяні га 1767,7 2050,3 

   –м’яколистяні га 1061,0 1237,0 

7.Загальний запас стиглих і перестійних  
   деревостанів – усього 

 
тис.м3 1328,60 1758,43 

   в т.ч. по групах порід:    

   –хвойні тис.м3 564,52 785,52 

   –твердолистяні тис.м3 497,43 635,21 

   –м’яколистяні тис.м3 266,05 337,70 

8.Середній запас стиглих і перестійних  
   деревостанів на 1 га 

 
м3 305 332 

   в т.ч. по групах порід:    
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   –хвойні м3 369 391 

   –твердолистяні м3 281 310 

   –м’яколистяні м3 251 273 

9.Середня зміна запасу на 1 га  лісових  
   ділянок 

 
м3 3,5 3,7 

10.Обсяги користування на 1 га   лісових  
   ділянок 

 
м3 3,4 3,5 

     в т. ч. по головному користуванню м3 2,4 2,6 

 
Пояснювальну записку склав: 
 
Начальник лісовпорядної  партії                                                   А.В. Дабіжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

                                                                                                                        

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

                                                                          Начальник Житомирського обласного  

управління лісового та  

мисливського господарства 

                                                                          

                                                                                     _________________    А.Б.Курінський  

                                                               ______________       2019 р. 

ПРОТОКОЛ 

 

другої лісовпорядної наради від 16 травня  2019 року з розгляду 

основних положень проекту організації і розвитку лісового господарства  

ДП „КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ”  Житомирської області 

            

    Присутні:                       

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Підприємство, установа, 

організація 
Посада 

Ільїн Р.В. Житомирське ОУЛМГ 
Перший заступник 

начальника управління 

Венгерчук В.С. -*- 

Начальник відділу 

лісового господарства, 

охорони та захисту лісів 

Захожа Т.П. -*- 

Заступник начальника 

відділу лісового 

господарства, охорони 

та захисту лісу. 

Кемський О.І. -*- Головний спеціаліст 

Олехнович В.І. -*- Головний спеціаліст 

Будько С.В. -*- Головний спеціаліст 

Радченко О.А. -*- Головний спеціаліст 

Олехнович З.В. -*- Головний спеціаліст 

Ревенко О.М. 

Управління екології та 

природних ресурсів 

Житомирського ОДА 

Начальник управління 

Бадзян В.В. ДП «Коростенське ЛМГ» Директор 

Ткачук С.В. -*- Головний лісничий 

Колб А.О. 

ВО «Укрдержліспроект» 

Українська лісовпорядна 

експедиція 

Начальник експедиції 

Вишневський В.С. -*- Головний інженер 

Дабіжа А.В. -*- 
Начальник 

лісовпорядної  партії 

 

Слухали:    Доповідь начальника лісовпорядної партії Дабіжи А.В. до проекту 

організації і розвитку лісового господарства ДП «Коростенське ЛМГ», складеного за 

матеріалами лісовпорядкування 2018-2019 рр. Українською лісовпорядною експедицією 

ВО“Укрдержліспроект”. 



 

 

Ухвалили: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проекту 

організації та розвитку лісового господарства на 2019 – 2028 р.р. 

   

1. Зміна площі за ревізійний період 

 

Найменування 

лісництв 

Найменування 

адміністра-

тивних районів 

Площа в га за даними 

теперіш-

нього 

лісовпоряд-

кування 

поперед-

нього 

лісовпоряд-

кування 

державного 

обліку лісів 

станом на 

01.01.2011р 

земельного  

балансу станом 

на 1.01.2018р.  

Бехівське Коростенський 7602,1 7602,0 7602,0 7602,1 

м. Коростень 0,4 - - 0,4 

Разом по лісництву:  7602,5 7602,0 7602,0 7602,5 

Омелянівське Коростенський 5363,5 5363,6 5363,6 5363,5 

Турчинецьке Коростенський 355,5 353,0 353,0 355,5 

Хорошівський 3087,0 3237,0 3237,0 3237.0 

Разом по лісництву:  3442,5 3590,0 3590,0 3442,5 

Ушомирське Коростенський 7063,4 7069,4 7069,4 7063,4 

Шершнівське Коростенський 5914,3 6221,0 6221,0 5914,3 

Усього по ЛМГ:  29386,2 29846,0 29846,0 29536.2 

в тому числі за адміністративними районами:   

 Коростенський 26298,8 26609,0 26609,0 26298,8 

 Хорошівський 3087,0 3237,0 3237,0 3237,0 

 м. Коростень 0,4 - - 0,4 

 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1098-р та №1099-р «Про 

вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового 

призначення» передано 150,0 га у постійне користування акціонерному товариству 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», тому розбіжність між площею земельного балансу 

станом на 1.01.2018 року та площею теперішнього лісовпорядкування становить 150,0 га. 

   

    2.  Категорії лісів 

 

Категорії лісів  

Площа за даними 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного 

призначення 
3269,1 11,1 

в тому числі:   

Заказники 3170,7 10,8 

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні резервати 98,4 0,3 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 8539,0 29,1 

в тому числі:   

Лісопаркова частина лісів зелених зон 770,1 2,6 

Лісогосподарська частина лісів зелених зон 7471,9 25,5 

Рекреаційно-оздоровчі ліси, поза межами зелених зон 297,0 1,0 

Захисні ліси  1000,5 3,4 

в тому числі:    



 

 

Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та ін. 1000,5 3,4 

Експлуатаційні ліси 16577,6 56,4 

Всього по  ЛМГ: 29386,2 100 

3. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими частинами,  

господарствами,  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                           

    4.6    4.6                                                4.6 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   92.0                                                      92.0 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    1.8                                                       1.8 

    Разом по господарській частині                                

   98.4    4.6                                               98.4 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

   ЛІСИ ПРИРОДООХОР.ПРИЗНАЧ.З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ     

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   36.9                        3.2     1.4 0.4         5.0   41.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 1026.4  533.7                13.6 1.0     8.6        23.2 1049.6 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   48.9   48.9                                               48.9 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    6.1    6.1                                                6.1 

    Разом по господарству                                         

 1118.3  588.7                16.8 1.0 1.4 9.0        28.2 1146.5 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     



 

 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  269.6   79.5                             0.5         0.5  270.1 

                                            продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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                           

   14.9                                                      14.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  284.7   79.7                             0.5         0.5  285.2 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   74.2                                                      74.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

 1216.8    6.7                                             1216.8 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    0.3                                                       0.3 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   26.8                                                      26.8 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   93.7   18.7                                               93.7 

    Разом по господарству                                         

 1411.8   25.4                                             1411.8 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 46.3 46.3   46.3 

    Разом по господарській частині                                

 2814.8  693.8                16.8 1.0 1.4 9.5   46.3 75.0 2889.8 

    Разом по категорії лісів                                      

 2913.2  698.4                16.8 1.0 1.4 9.5   46.3 75.0 2988.2 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

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

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   



 

 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

                 0.5                       0.4         0.9    0.9 

                                                                     

                                          продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  450.5  357.8  17.3      0.3      2.1 0.4 3.8        23.9  474.4 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА 

    3.4    3.4                                                3.4 

    Разом по господарству                                         

  453.9  361.2  17.8      0.3      2.1 0.4 4.2        24.8  478.7 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  324.6  157.1   4.5                       0.6         5.1  329.7 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    6.1                                                       6.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    1.3                                                       1.3 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    1.5    1.5                                                1.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    0.2    0.2                                                0.2 

    Разом по господарству                                         

  333.7  158.8   4.5                       0.6         5.1  338.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІCЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   12.5                                                      12.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   34.2    6.1                                               34.2 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    1.6                                                       1.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    



 

 

                              ОСИКА                               

    8.9                                                       8.9 

                                           

                                          продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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 ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   59.7   10.3                                               59.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

    4.4    4.4                                                4.4 

    Разом по господарству                                         

  121.3   20.8                                              121.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 11.5 11.5   11.5 

    Разом по господарській частині                                

  908.9  540.8  22.3      0.3      2.1 0.4 4.8   11.5 41.4  950.3 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

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

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

   42.9   13.8                 4.0         0.6        19.2   62.1 

                                   14.6                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 2392.2 1998.0 155.8  7.1 3.3 28.8     0.4                 2629.7 

                                   30.3    11.8       237.5       

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        

                 0.3                                   0.3    0.3 

    Разом                                                         

 2392.2 1998.0 156.1  7.1 3.3 28.8     0.4                 2630.0 

                                   30.3    11.8       237.8       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  171.9  171.2                                              171.9 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

   28.5   28.5   2.1  1.3                              3.4   31.9 

    Разом по господарству                                         

 2635.5 2211.5 158.2  8.4 3.3 32.8     0.4                 2895.9 

                                   44.9    12.4       260.4       



 

 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА   

                                            

                                           продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

 2287.6  860.8  61.3          14.5         1.6        96.5 2384.1 

                                   19.1                           

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   32.9    5.2   2.0               0.3                 2.3   35.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   18.5                                                      18.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.2    0.2                                                0.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    

                           АКАЦІЯ БІЛА                            

    5.8    4.7                                                5.8 

    Разом по господарству                                         

 2345.0  870.9  63.3          14.5         1.6        98.8 2443.8 

                                   19.4                           

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  162.2    6.5                                        14.8  177.0 

                                   14.8                           

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  711.4   26.9   2.6           0.3 5.8                 8.7  720.1 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

   22.4                            2.1                 2.1   24.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

   91.5                            0.2                 0.2   91.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  332.1  166.1                     9.7     0.7        10.4  342.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          



 

 

    2.9    2.9                                                2.9 

                          ТОПОЛЯ ЧОРНА                            

                                           

                                           продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

    0.4    0.4                                                0.4 

    Разом                                                         

    3.3    3.3                                                3.3 

    Разом по господарству                                         

 1322.9  202.8   2.6           0.3         0.7        36.2 1359.1 

                                   32.6                           

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                115.8       115.8 

                                                      115.8       

    Разом по господарській частині                                

 6303.4 3285.2 224.1  8.4 3.3 47.6     0.4      115.8      6814.6 

                                   96.9    14.7       511.2       

    Разом по категорії лісів                                      

 7212.3 3826.0 246.4  8.4 3.6 47.6     0.8      127.3      7764.9 

                                   99.0    19.5       552.6       

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        

    ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ      

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

    7.8    0.2                     0.4                 0.4    8.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  392.7  274.2   3.4           2.2         4.6        20.4  413.1 

                                   10.2                           

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

   93.2   93.2                                               93.2 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

    0.9    0.9                                                0.9 

    Разом по господарству                                         

  494.6  368.5   3.4           2.2         4.6        20.8  515.4 

                                   10.6                           

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             



 

 

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  194.0    1.9        0.5                              0.5  194.5 

                                            

                                           продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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                           

    5.4                                                       5.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

    0.2                                                       0.2 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

    0.7    0.7                                                0.7 

    Разом по господарству                                         

  200.3    2.6        0.5                              0.5  200.8 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

    8.2                                                       8.2 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

   66.8    0.9                                               66.8 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

    1.8                                                       1.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

    2.3                                                       2.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

   86.4   27.3                                               86.4 

    Разом по господарству                                         

  165.5   28.2                                              165.5 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                 16.1 16.1   16.1 

    Разом по господарській частині                                

  860.4  399.3   3.4  0.5      2.2         4.6   16.1 37.4  897.8 

                                   10.6                           

    Разом по категорії лісів                                      

  860.4  399.3   3.4  0.5      2.2         4.6   16.1 37.4  897.8 

                                   10.6                           



 

 

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА    

                                                                                    

                                          продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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 НА РІВНИНІ                   

                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

  174.5    3.2                 5.3         0.4        40.2  214.7 

                                   34.5                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           

 4969.9 3556.7 560.5 11.4     176.8    1.2                 5961.2 

                          14.6    211.6    15.2       991.3       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      

                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  

  233.1  232.1                                              233.1 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 

                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         

  107.4  106.9   1.7  3.6                              5.3  112.7 

    Разом по господарству                                         

 5484.9 3898.9 562.2 15.0     182.1    1.2                 6521.7 

                          14.6    246.1    15.6      1036.8       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

 5371.7 1177.0 269.5           1.6                         5671.9 

                                   29.1               300.2       

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             

                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

  105.5   34.8  26.1                                  26.1  131.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    

                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           

   36.2                                                      36.2 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 

                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            

   10.9   10.1                                               10.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    

                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           

    2.6                                                       2.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    



 

 

                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         

    0.4    0.4                                                0.4 

                                           

                                           продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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                            

    6.8    0.3                                                6.8 

    Разом по господарству                                         

 5534.1 1222.6 295.6           1.6                         5860.4 

                                   29.1               326.3       

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.  

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

  429.6    2.6                                        11.2  440.8 

                                   11.2                           

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    

                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           

 1729.7   63.3  14.2          11.7                    79.4 1809.1 

                                   53.5                           

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ МІСЦЕЗР.   

                              ОСИКА                               

   38.1                                                      38.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    

                              ОСИКА                               

  334.6                        2.4 1.3                 3.7  338.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    

                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            

  445.5  174.8                 0.8         2.0        13.3  458.8 

                                   10.5                           

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА                     

                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          

    0.3                                                       0.3 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          

    2.3    2.3                                                2.3 

    Разом по господарству                                         

 2980.1  243.0  14.2          14.9         2.0             3087.7 

                                   76.5               107.6       

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                258.3       258.3 

                                                      258.3       



 

 

    Разом по господарській частині                                

13999.1 5364.5 872.0 15.0     198.6    1.2      258.3     15728.1 

                                           

                                           продовження таблиці 

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────┐ 

│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│    │     │ 

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

                          14.6    351.7    17.6      1729.0       

    Разом по категорії лісів                                      

13999.1 5364.5 872.0 15.0     198.6    1.2      258.3     15728.1 

                          14.6    351.7    17.6      1729.0       

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        

                                                448.0       448.0 

                                                      448.0       

    Разом по об"єкту                                              

24985.0        1121.8     18.2    462.3    51.2      2394.0       

        10288.2      23.9     265.2    3.4      448.0     27379.0 

                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  4. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок 

 

Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 

знамен-

ник – 

запас, 

тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

  Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина  – рекреаційно-оздоровчіі  ліси з обмеженим режимом 

користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ- всього 23,4 

8,01 
1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 
17.8 

5,89 
1,8 0,60 0,54 0,38 1,8 0,60 0,54 0,38 

-ялинова похідна 
5,6 

2,12 
- - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ - всього 

139,5 

34,78 
13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова 

високостовбурна 

136,0 

33,88 
13,4 3,34 2,98 1,39 13,4 3,34 2,98 1,39 

-грабова 3,5 

0,90 
- - - - - - -  

М’ЯКОЛИС- 

ТЯНЕ – всього 

309,6 

76,93 
19,4 4,83 4,27 1,77 19,4 4,83 4,27 1,77 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

7,8 

1,64 

 

- - - - - - - - 

-березова 205,9 

50,37 
14,3 3,50 3,10 1,24 14,3 3,50 3,10 1,24 

-осикова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

4,4 

1,11 
- - - - - - - - 

-осикова 13,5 

3,61 
0,8 0,21 0,20 0,08 0,8 0,21 0,20 0,08 

-вільхова 74,7 

19,41 
4,3 1,12 0,97 0,45 4,3 1,12 0,97 0,45 

-тополева 3,3 

0,79 
- - - - - - - - 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

472,5 

119,72 
34,6 8,77 7,79 3,54 34,6 8,77 7,79 3,54 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                продовження таблиці 4. 

Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 

знамен-

ник – 

запас, 

тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

Захисні  ліси 

Господарська частина – захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ –

всього 

23,8 

9,01 
1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова 22,9 

8,57 
1,9 0,71 0,64 0,45 1,9 0,71 0,64 0,45 

-ялинова похідна 0,9 

0,44 
- - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ – всього 

1,8 

0,38 
- - - - - - - - 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова 

високостовбурна 

0,6 

0,13 
- - - - - - - - 

-дубова 

низькостовбурна 

1,2 

0,25 
- - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 

ТЯНЕ – всього 

23,1 

4,75 
0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова 1,2 

2,00 
- - - - - - - - 

-осикова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

1,8 

0,52 
- - - - - - - - 

-осикова 2,3 

0,57 
- - - - - - - - 

- вільхова 17,0 

3,24 
0,8 0,15 0,13 0,07 0,8 0,15 0,13 0,07 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

48,7 

14,14 
2,7 0,86 0,77 0,52 2,7 0,86 0,77 0,52 

 Експлуатаційні ліси 

Господарська частина - – експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ-всього 1243,4 

458,81 
97,0 35,83 32,21 23,07 97,0 35,83 32,21 23,07 

в тому числі за господарськими секціями: 



 

 

-соснова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

44,3 

12,69 
3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

 

                                                                                                                 

продовження таблиці 4. 

Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 

знамен-

ник – 

запас, 

тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

-соснова 
1141,4 

425,98 
91,1 34,00 30,57 22,01 91,1 34,00 30,57 22,01 

-соснова в осер.  

кор.губки 

1,2 

0,58 
- - - - - - - - 

-ялинова похідна 56,5 

19,56 
2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

Твердолистяне 

– всього 

995,0 

267,93 
60,7 16,35 14,20 6,97 60,7 16,35 14,20 6,97 

в тому числі за госпсекціями: 

-дубова 

високостовбурна 

946,5 

256,26 
57,2 15,49 13,42 6,71 57,2 15,49 13,42 6,71 

-дубова 

низькостовбурна 

23,7 

5,00 
2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 19,2 

5,89 
1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 

0,78 
- - - - - - - - 

М’ЯКОЛИС- 

ТЯНЕ – всього 

495,0 

125,34 
45,5 11,37 10,12 4,01 45,5 11,37 10,12 4,01 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова 161,5 

39,74 
20,2 4,97 4,41 1,85 20,2 4,97 4,41 1,85 

-березова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

43,4 

7,51 
3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-осикова в над-

мірно зволожених 

умовах місцезрос. 

11,7 

7,27 
1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 171,5 

48,01 
11,9 3,33 3,03 1,09 11,9 3,33 3,03 1,09 

-вільхова 104,6 

27,07 
8,5 2,20 1,91 0,76 8,5 2,20 1,91 0,76 

-тополева 2,3 

0,74 
- - - - - - - - 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

2733,4 

852,08 
203,2 63,55 56,53 34,05 203,2 63,55 56,53 34,05 

 



 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

продовження таблиці 4 

Господарство, 

господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 

фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 

знамен-

ник – 

запас, 

тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 

га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

Усього  по  підприємству: 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            

- всього 

1290,6 

475,83 
100,7 37,14 33,39 23,90 100,7 37,14 33,39 23,90 

в тому числі за господарськими секціями: 

-соснова в над-

мірно зволоже-

них умовах місц. 

44,3 

12,69 
3,6 1,03 0,93 0,56 3,6 1,03 0,93 0,56 

-соснова 1227,6 

453,71 
94,8 35,31 31,75 22,84 94,8 35,31 31,75 22,84 

-ялинова похідна 63,0 

22,12 
2,3 0,80 0,71 0,50 2,3 0,80 0,71 0,50 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ -всього 

1136,3 

303,09 
74,1 19,69 17,18 8,36 74,1 19,69 17,18 8,36 

в тому числі за господарськими секціями: 

-дубова висо-

костовбурна 

1083.1 

286.27 
70.6 18.83 16.40 8.10 70.6 18.83 16.40 8.10 

-дубова низько-

стовбурна 

24.9 

5.25 
2,2 0,46 0,40 0,14 2,2 0,46 0,40 0,14 

-грабова 22,7 

6,79 
1,3 0,40 0,38 0,12 1,3 0,40 0,38 0,12 

-акацієва 5,6 

0,78 
- - - - - - -  

МЯКОЛИС-

ТЯНЕ - всього 

827,7 

207,02 
65,7 16,35 14,52 5,85 65,7 16,35 14,52 5,85 

в тому числі за господарськими секціями: 

-березова в над-

мірно зволоже-

них умовах місц. 

 

51,2 

9,15 

3,8 0,66 0,58 0,23 3,8 0,66 0,58 0,23 

-березова 369,4 

90,53 
34,5 8,47 7,51 3,09 34,5 8,47 7,51 3,09 

-осикова в над-

мірно зволоже-

них умовах місц.  

 

17,9 

8,90 

1,1 0,21 0,19 0,08 1,1 0,21 0,19 0,08 

-осикова 187,3 

47,19 
12,7 3,54 3,23 1,17 12,7 3,54 3,23 1,17 



 

 

-вільхова 196,3 

49,72 
13,6 3,47 3,01 1,28 13,6 3,47 3,01 1,28 

-тополева 5,6 

1,53 
- - - - - - - - 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

3254,6 

985,94 
240,5 73,18 65,09 38,11 240,5 73,18 65,09 38,11 

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                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 

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

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

    ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           13.8  0.98  0.19    14     5  2.8   0.04               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           17.8  2.06  0.18    10     7  2.5   0.03  0.02    0.01 

    Разом  31.6  3.04  0.37              5.3   0.07  0.02    0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            4.9  0.13  0.03     6     5  1.0   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            1.9  0.13  0.02    11     7  0.3                      

    Разом   6.8  0.26  0.05              1.3   0.01               

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           18.7  1.11  0.22    12        3.8   0.05               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           19.7  2.19  0.20    10        2.8   0.03  0.02    0.01 

    Разом  38.4  3.30  0.42              6.6   0.08  0.02    0.01 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           18.6  0.24  0.05     3     5  3.6                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           36.1  2.02  0.30     8     5  7.2   0.06               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           52.4  9.02  1.10    21     7  7.5   0.15  0.14    0.03 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    



 

 

           32.1 13.33  1.02    32    10  3.2   0.10  0.09    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

             4.3  0.07  0.07                    0.01               

    Разом 139.2 24.61  2.47             21.5   0.31  0.23    0.07 

                                                                  

  

                                                                                                                                                                      

продовження таблиці 5.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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                                      

                                                                  

           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           26.1  0.35  0.09     3     3  8.7   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           35.6  1.32  0.24     7     5  7.2   0.05  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           37.7  4.78  0.57    15     7  5.4   0.08  0.07    0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            8.0  2.13  0.16    20    10  0.8   0.02  0.01         

    Разом 107.4  8.58  1.06             22.1   0.17  0.09    0.01 

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            4.7  0.60  0.06    13     7  0.7   0.01  0.01         

    Разом   4.7  0.60  0.06              0.7   0.01  0.01         

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           44.7  0.59  0.14     3       12.3   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           71.7  3.34  0.54     8       14.4   0.11  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           94.8 14.40  1.73    18       13.6   0.24  0.22    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           40.1 15.46  1.18    29        4.0   0.12  0.10    0.04 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            4.3  0.07  0.07                    0.01               

    Разом 251.3 33.79  3.59             44.3   0.49  0.33    0.08 



 

 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.2  0.34  0.34                    0.05  0.02         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

           56.0                         18.7                      

                                               продовження таблиці 5.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 

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

ЗАХИСНІ ЛІСИ 

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            1.6  0.07  0.01     6     5  0.3                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            3.5  0.64  0.05    14     7  0.5                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            4.7  1.93  0.12    26    10  0.5   0.01  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         

    Разом   9.8  2.64  0.18              1.3   0.01  0.01         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            3.9  0.14  0.14                    0.01  0.01         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            1.2  0.02  0.01     8     5  0.2                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            0.7  0.09  0.01    14     7  0.1                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            8.5  2.98  0.18    21    10  0.9   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

    Разом  10.4  3.09  0.20              1.2   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            2.8  0.09  0.02     7        0.5                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            4.2  0.73  0.06    14        0.6                      

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           13.2  4.91  0.30    23        1.4   0.03  0.03         

                                                                  



 

 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         

    Разом  20.2  5.73  0.38              2.5   0.03  0.03         

                                                                  

                                                                  

  

                                              продовження таблиці 5.1. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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                                      

           12.4  0.23  0.23                    0.02  0.01         

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          102.9  1.44  0.32     3     5 20.5   0.08               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          158.0  6.83  1.10     7     5 31.5   0.22               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           56.5  7.53  0.94    17     7  8.0   0.13  0.11    0.03 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           88.6 32.72  2.39    27    10  9.0   0.24  0.22    0.11 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

    Разом 406.0 48.52  4.75             69.0   0.67  0.33    0.14 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          110.9  1.55  0.35     3     3 37.0   0.11               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          188.5  6.21  1.17     6     5 37.6   0.23  0.07         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           32.6  2.68  0.27     8     7  4.7   0.04  0.03         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           22.0  6.52  0.44    20    10  2.2   0.05  0.05         

    Разом 354.0 16.96  2.23             81.5   0.43  0.15         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.5  1.01  0.19    13     5  2.9   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            8.0  0.97  0.13    16     7  1.1   0.01  0.01         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    



 

 

            3.4  0.59  0.03     9    10  0.3                      

    Разом  25.9  2.57  0.35              4.3   0.04  0.01         

  

                                               

 

 

                                              продовження таблиці 5.1.                              
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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 ПО КАТЕГОРІї ЛІСІВ 

ОСВІТЛЕННЯ                                                               

213.8  2.99  0.67     3       57.5   0.19               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          361.0 14.05  2.46     7       72.0   0.48  0.07         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           97.1 11.18  1.34    14       13.8   0.18  0.15    0.03 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          114.0 39.83  2.86    25       11.5   0.29  0.27    0.11 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

    Разом 785.9 68.05  7.33                    1.14  0.49    0.14 

                                        154.8                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           29.2  0.57  0.57                    0.05  0.03         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

          213.7                         71.2                      

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          121.5  1.68  0.37     3       24.1   0.08               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          209.5  9.90  1.60     8       41.8   0.32               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          130.2 19.25  2.27    17       18.5   0.31  0.27    0.07 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          125.4 47.98  3.53    28       12.7   0.35  0.32    0.15 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           37.4  0.78  0.78                    0.07  0.04         

    Разом 586.6 78.81  7.77             97.1   1.06  0.59    0.22 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      



 

 

           54.3  1.05  1.05                    0.11  0.06         

                    

                                                                                                                  

 

 

 

                                                                                                              продовження таблиці 5.1.                              
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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│     │     │    │      │     │      │ 

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

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          137.0  1.90  0.44     3       45.7   0.13               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          230.2  7.68  1.45     6       46.0   0.29  0.08         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           72.9  7.68  0.87    12       10.5   0.12  0.10    0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           38.5 11.63  0.78    20        3.9   0.09  0.08         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

    Разом 478.6 28.89  3.54                    0.63  0.26    0.01 

                                        106.1                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

            8.5  0.09  0.09                    0.01               

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           14.5  1.01  0.19    13        2.9   0.03               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           12.7  1.57  0.19    15        1.8   0.02  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            3.4  0.59  0.03     9        0.3                      

    Разом  30.6  3.17  0.41              5.0   0.05  0.02         

                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

          258.5  3.58  0.81     3       69.8   0.21               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

          454.2 18.59  3.24     7       90.7   0.64  0.08         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          215.8 28.50  3.33    15       30.8   0.45  0.39    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  



 

 

           16.9  0.27  0.27                    0.04  0.02         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          167.3 60.20  4.34    26       16.9   0.44  0.40    0.15 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

           45.9  0.87  0.87                    0.08  0.04         

                                                                  

                                              продовження таблиці 5.1.                                                 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │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       110.87                  208.2                     

          1095.8      11.72                    1.74  0.87    0.23 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           62.8  1.14  1.14                    0.12  0.06         

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

          269.7                         89.9                      

 

 

5.1.1. Наявність насаджень у віці рубок догляду і 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       3.2     9.4             3.0     6.1     21.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             2.5                     4.1      6.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ             175.0   371.6    62.6    21.9    631.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                           121.8   292.4    44.3    19.5    478.0 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       2.7    37.3   395.9    69.8    10.4    516.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             5.0   213.3    21.2            239.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ      34.0     9.1    54.7     0.6             98.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    11.2                     11.2 

         РАЗОМ      39.9   230.8   822.2   136.0    38.4   1267.3 



 

 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                           129.3   516.9    65.5    23.6    735.3 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ      22.0    51.8   109.6    96.8     3.6    283.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    15.6    34.2    68.5    65.8     2.7    186.8 

                                             продовження таблиці 5.1.1.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│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       2.3    31.1   168.4   159.6    36.1    397.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.0    27.4   103.5   138.4    26.6    297.9 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       7.4    12.2   293.4   300.0    60.5    673.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     4.8     7.0   186.7   159.0    45.3    402.8 

ПРОХІДНІ РУБКИ     717.3   764.2  2211.3   641.8   205.8   4540.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   245.1   370.0  1115.0   268.9    49.7   2048.7 

         РАЗОМ     749.0   859.3  2782.7  1198.2   306.0   5895.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   267.5   438.6  1473.7   632.1   124.3   2936.2 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             56.0 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ОСВІТЛЕННЯ              10.9     2.8                     13.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             3.8     1.1                      4.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ       2.8     4.6    19.5     5.4             32.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             1.1    10.6     2.1             13.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       0.3     0.5    30.9    16.3     1.9     49.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     1.1     7.0     0.9      9.0 

ПРОХІДНІ РУБКИ      15.8    83.8   265.2   182.9    24.2    571.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     1.7    14.7   110.2    33.5     9.3    169.4 

         РАЗОМ      18.9    99.8   318.4   204.6    26.1    667.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     1.7    19.6   123.0    42.6    10.2    197.1 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ      49.3   161.8   291.5   313.9    73.4    889.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    29.5    58.7   200.7   274.8    39.2    602.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ      11.4    76.7   515.6   623.1   181.3   1408.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     6.4    60.6   354.9   553.8   129.7   1105.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      18.6    42.0   335.4   332.6    54.7    783.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     9.4    23.0   217.3   178.7    40.3    468.7 



 

 

ПРОХІДНІ РУБКИ     292.3   535.7  2231.5  1292.5   379.2   4731.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   183.7   364.0  1408.0   639.8   181.7   2777.2 

         РАЗОМ     371.6   816.2  3374.0  2562.1   688.6   7812.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   229.0   506.3  2180.9  1647.1   390.9   4954.2 

                                                                                                            продовження таблиці 5.1.1.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│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             

                                                            213.7 

             РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ                 

    ОСВІТЛЕННЯ      74.5   233.9   403.9   413.7    83.1   1209.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    45.1    99.2   270.3   340.6    46.0    801.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ      16.5   287.4  1075.1   850.7   239.3   2469.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     8.4   210.9   761.4   738.6   175.8   1895.1 

 ПРОРІДЖУВАННЯ      29.0    92.0  1055.6   718.7   127.5   2022.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    14.2    35.0   618.4   365.9    86.5   1120.0 

ПРОХІДНІ РУБКИ    1059.4  1392.8  4762.7  2117.8   609.2   9941.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   430.5   748.7  2644.4   942.2   240.7   5006.5 

         РАЗОМ    1179.4  2006.1  7297.3  4100.9  1059.1  15642.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                   498.2  1093.8  4294.5  2387.3   549.0   8822.8 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            269.7 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

   ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ      

    ПРОЧИЩЕННЯ                              18.7             18.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            10.8             10.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              19.7             19.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            19.7             19.7 

                                                                  

         РАЗОМ                              38.4             38.4 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            30.5             30.5 

                  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                      

    ОСВІТЛЕННЯ               0.5    15.8    27.0     1.4     44.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.5    15.8    25.1     1.4     42.8 

    ПРОЧИЩЕННЯ                       8.4    56.3     7.0     71.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     8.4    54.9     5.5     68.8 



 

 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              66.3    28.5     94.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            50.0    16.9     66.9 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      40.1     40.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     7.6      7.6 

                                             продовження таблиці 5.1.1.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

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

РАЗОМ               0.5    24.2   149.6    77.0    251.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             0.5    24.2   130.0    31.4    186.1 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                             56.0 

                         ЗАХИСНІ ЛІСИ                             

    ПРОЧИЩЕННЯ                               2.8              2.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             2.1              2.1 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               3.3     0.9      4.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             3.3     0.9      4.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                      13.2     13.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                     9.3      9.3 

         РАЗОМ                               6.1    14.1     20.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             5.4    10.2     15.6 

                      ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                         

    ОСВІТЛЕННЯ               4.2    51.5   144.9    13.2    213.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.2    46.6   140.2    11.7    202.7 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      71.6   243.7    45.7    361.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    71.6   237.3    45.7    354.6 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                              73.1    24.0     97.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                            73.1    21.4     94.5 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                     114.0    114.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    43.0     43.0 

         РАЗОМ               4.2   123.1   461.7   196.9    785.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.2   118.2   450.6   121.8    694.8 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            213.7 

                        РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                           

    ОСВІТЛЕННЯ               4.7    67.3   171.9    14.6    258.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.7    62.4   165.3    13.1    245.5 



 

 

    ПРОЧИЩЕННЯ                      80.0   321.5    52.7    454.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    80.0   305.1    51.2    436.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                             162.4    53.4    215.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                           146.1    39.2    185.3 

                                                                                                            продовження таблиці 5.1.1.                                                
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│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                                     167.3    167.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                                    59.9     59.9 

         РАЗОМ               4.7   147.3   655.8   288.0   1095.8 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             4.7   142.4   616.5   163.4    927.0 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             

                                                            269.7 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2. Санітарні рубки  
 

               

Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-

мін 

вико-

нання

, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  

тис. куб. м 

пло-

ща,  

га 

запас, що 

вирубується, 

тис.куб.м 

загаль-

ний 

що вирубується 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

росту-

чої 

дере-

вини 

сухо-

стою 

1. Вибіркові санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом: 210,0 63,50 3,41 6,65  42,1 2,00 1,39 0,53 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 133,6 41,61 3,02 5,30 5 26,7 1,66 1,16 0,45 

Твердолистяні 66,0 18,61 0,29 1,20 5 13,2 0,29 0,20 0,07 

М’яколистяні 10,9 3,28 0,10 0,15 5 2,2 0,05 0,03 0,01 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 1556,9 489,23 14,09 51,12  311,3 13,03 9,11 3,54 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 1141,0 385,33 12,54 41,45 5 228,2 10,79 7,55 3,02 

Твердолистяні 349,9 88,42 1,27 7,85 5 69,9 1,82 1,27 0,44 

М’яколистяні 66,0 15,48 0,28 1,82 5 13,2 0,42 0,29 0,08 

Захисні ліси 

Разом 191,0 55,84 2,33 3,88  41,4 1,32 0,99 0,37 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  172,9 51,15 2,23 3,66 5 34,5 1,17 0,88 0,35 

Твердолистяні  13,9 3,63 - 0,21 5 2,7 0,04 0,03 0,01 

М’яколистяні 4,2 1,06 0,10 0,01 1 4,2 0,11 0,08 0,01 

Експлуатаційні ліси 

Разом 2741,2 857,88 19,99 57,01  548,1 24,26 10,94 6,75 

 т.ч. за групами порід: 

Хвойні  1908,4 648,57 15,74 37,47 5 381,6 10,64 7,76 5,59 

Твердолистяні  729,8 183,14 3,44 17,19 5 145,9 4,12 2,88 1,08 

М’яколистяні 103,0 26,17 0,81 2,35 5 20,6 0,63 0,30 0,08 

Усього по 

ЛМГ: 
4699,6 1466,45 39,82 118,66  942,9 31,74 22,43 11,19 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  3555,9 1126,66 33,53 87,88  671,0 24,26 17,35 9,41 

Твердолистяні 1159,6 293,8 5,00 26,45  231,7 6,27 4,38 1,60 

М’яколистяяні 184,1 45,99 1,29 4,33  40,2 1,21 0,70 0,18 

2.Суцільні санітарні рубки 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом: 24,2 0,32 0,32 5,10  8,00 1,80 1,33 0,97 



 

 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні 20,1 0,14 0,14 4,20 3 6,7 1,44 1,08 0,86 

Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90 3 1,3 0,36 0,25 0,11 

                         

 

 

продовження таблиці 5.2. 

               

Групи порід 

Фонд рубок 

Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, га 

запас стовбурний,  

тис. куб. м 

пло-

ща,  

га 

запас, що 

вирубується, 

тис.куб.м 

загаль-

ний 

що вирубується 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

росту-

чої 

дере-

вини 

сухо-

стою 

Захисні ліси 

Разом 2,1   0,32  2,1 0,32 0,22 0,19 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  2,1   0,32 1 2,1 0,32 0,22 0,19 

Експлуатаційні ліси 

Разом 57,0 0,59 0,59 9,78  21,2 3,66 2,49 1,05 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  53,7 0,59 0,59 9,47 3 17,9 3,35 2,34 0,96 

М’яколистяні 3,3 - - 0,31 1 3,3 0,31 0,15 0,09 

Усього по 

ЛМГ: 
83,3 0,91 0,91 15,20  31,3 5,78 4.20 2,21 

в т.ч. за групами порід: 

Хвойні  75,9 0,73 0,73 13,99  26,7 5,11 3.64 2,01 

Твердолистяні 4,1 0,18 0,18 0,90  1,3 0,36 0,32 0,11 

М’яколистяяні 3,3 - - 0,31  3,3 0,31 0,24 0,09 

 

 

 

 

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,  малоцінних і похідних 

деревостанів лісовпорядкуванням не проектуються. 

 

 

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та 

інші корисні властивості лісовпорядкуванням не проектуються. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис.м3) 

 

  

Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   
Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

1. Розчищення квартальних просік 
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 12,9 0,13 -  12,9 0,13 0,07  

в т.ч. за групами 

порід: 

       
 

М’яколистяні  12,9 0,13  1 12,9 0,13 0,07 - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 2,4 0,04   2,4 0,04 0,02 - 

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 0,8 0,02  1 0,8 0,02 0,01 - 

М’яколистяні  1,6 0,02  1 1,6 0,02 0,01 - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 23,8 0,24   12,3 0,13 0,07  

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 0,8 0,02  1 0,8 0,02 0,01 - 

М’яколистяні  23,0 0,22  2 11,5 0,11 0,06 - 

Усього: 39,1 0,41   27,6 0,30 0,16  

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 1,6 0,04   1,6 0,04 0,02  

М’яколистяні  37,5 0,37   26,0 0,26 0,14  

2. Розрубування протипожежних розривів 
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 6,6 0,70   3,3 0,35 0,20 0,07 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 3,7 0,36  2 1,8 0,18 0,12 0,05 

М’яколистяні  2,9 0,34  2 1,5 0,17 0,08 0,02 

Експлуатаційні ліси 

Разом 1,0 0,01   1,0 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  1,0 0,01  1 1,0 0,01 - - 

Усього: 7,6 0,71   4,3 0,36 0,20 0,07 

в т.ч. за групами 

порід: 

        



 

 

Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням   
Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

Хвойні 3,7 0,36   1,8 0,18 0,12 0,05 

М’яколистяні  3,9 0,35   2,5 0,18 0,08 0,02 

3. Розчищення протипожежних розривів 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,2 0,01   0,2 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 0,2 0,01  1 0,2 0,01 - - 

Захисні ліси 

Разом 2,9 0,07   2,9 0,07 0,04 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,9 0,07  1 2,9 0,07 0,04 0,01 

Експлуатаційні ліси 

Разом 1,9 0,06   1,9 0,06 0,03 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  1,9 0,06  1 1,9 0,06 0,03 0,01 

Усього: 5,0 0,14   5,0 0,14 0,07 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 0,2 0,01   0,2 0,01 - - 

М’яколистяні  4,8 0,13   4,8 0,13 0,07 0,02 

4. Розчищення окружних меж 

Експлуатаційні ліси 

Разом 2,4 0,02   2,4 0,02 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,4 0,02  1 2,4 0,02 0,01 - 

Усього по ЛМГ: 

Разом 54,1 1,28   39,3 0,82 0,44 0,09 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

Хвойні 3,9 0,37   2,0 0,19 0,12 0,05 

Твердолистяні 1,6 0,04   1,6 0,04 0,02 - 

М’яколистяні  48,6 0,87   35,7 0,59 0,30 0,04 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства (площа, га; запас, тис. м3) 

 

Групи порід 

Передбачений відповідними 

проектами загальний обсяг  
Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

1. Розрубка нафтопроводу 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 4,2 0,03   4,2 0,03 0,01  

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  4,2 0,03  1 4,2 0,03 0,01  

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 13,8 0,12   6,9 0,06 0,03 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  13,8 0,12  2 6,9 0,06 0,03 0,01 

Усього: 18,0 0,15   11,1 0,09 0,04 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  18,0 0,15   11,1 0,09 0,04 0,01 

2. Розчистка газопроводу 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 3,3 0,03   3,3 0,03 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  3,3 0,03  1 3,3 0,03 0,01 - 

3. Розчищення ЛЕМ 
Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 2,7 0,04   2,7 0,04 0,02 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  2,7 0,04  1 2,7 0,04 0,02 - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 18,2 0,62   9,1 0,31 0,16 0,05 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  18,2 0,62  2 9,1 0,31 0,16 0,05 

Усього: 20,9 0,66   11,8 0,35 0,18 0,05 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  20,9 0,66   11,8 0,35 0,18 0,05 



 

 

4. Розчищення технологічних коридорів 

Експлуатаційні ліси 

Разом 0,3 0,01   0,3 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

продовження таблиці 5.6. 

Групи порід 

Передбачений відповідними 

проектами загальний обсяг  
Тер-

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  

запас стовбурний,  

 

площа 

запас, що 

вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 

дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо-

стою 

М’яколистяні  0,3 0,01  1 0,3 0,01 - - 

5. Вирубування природного поновлення на ЛЕМ 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 6,8 0,04   3,3 0,02 0,01 - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  6,8 0,04  2 3,3 0,02 0,01 - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 9,2 0,09   4,6 0,04 0,02 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  9,2 0,09  2 4,6 0,04 0,02 0,01 

Захисні ліси 

Разом 0,5 0,01   0,5 0,01 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  0,5 0,01  1 0,5 0,01 - - 

Експлуатаційні ліси 

Разом 51,1 0,45   17,0 0,15 0,08 0,02 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  51,1 0,45  3 17,0 0,15 0,08 0,02 

Усього: 67,6 0,59   25,4 0,22 0,11 0,03 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  67,6 0,59   25,4 0,22 0,11 0,03 

Усього по ЛМГ: 

Разом 110,1 1,44   51,9 0,70 0,34 0,54 

в т.ч. за групами 

порід: 

        

М’яколистяні  110,1 1,44   51,9 0,70 0,34 0,54 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 





5.7. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок    (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 

 

Види рубок 

Ліси природоохо-

ронного, наукового, 

історико-культурного 

призначення 

Рекреаційно-оздорочі  

ліси 
Захисні ліси Експлуатаційні ліси Разом 

х
в
о
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о
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е 
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І. Рубки головного 

   користування 
    

1,8 

0,54 

13,4 

2,98 

19,4 

4,27 

34,6 

7,79 

1,9 

0,64 
- 

0,8 

0,13 

2,7 

0,77 

97,0 

32,21 

60,7 

14,20 

45,5 

10,12 

203,2 

56,53 

100,7 

33,39 

74,1 

17,18 

65,7 

14,52 
240,5 

65,09 

2. Рубки формування і 

     оздоровлення лісів: 
                    

2.1.Рубки догляду 5,3 

0,02 

1,3 

- 
- 

6,6 

0,02 

21,5 

0,25 

22,1 

0,09 

0,7 

0,01 

44,3 

0,35 

1,3 

0,02 

1,2 

0,02 
- 

2,5 

0,04 

69,0 

0,36 

81,5 

0,15 

4,3 

0,01 

154,8 

0,52 

97,1 

0,65 

106,1 

0,26 

5,0 

0,02 
208,2 

0,93 

2.2.Суцільні  санітарні 

       Рубки 
    

6,7 

1,08 

1,3 

0,25 
- 

8,0 

1,33 

2,1 

0,22 
- - 

2,1 

0,22 

17,9 

2,34 
- 

3,3 

0,15 

21,2 

2,49 

26,7 

3,64 

1,3 

0,25 

3,3 

0,15 
31,3 

4,04 

2.3.Вибіркові санітарні  

       Рубки 
26,7 

1,16 

13,2 

0,20 

2,2 

0,03 

42,1 

1,39 

228,2 

7,55 

69,9 

1,27 

13,2 

0,29 

311,3 

9,11 

34,5 

0,88 

2,7 

0,03 

4,2 

0,08 

41,4 

0,99 

381,6 

7,76 

145,9 

2,88 

20,6 

0,30 

548,1 

10,94 

671,0 

17,35 

231,7 

4,38 

40,2 

0,70 
942,9 

22,43 

2.4.Інші рубки з фор- 

       мування і оздоров- 

       лення лісів 

1,8 

0,12 
 

14,4 

0,15 

16,2 

0,27 

0,2 

- 

0,8 

0,01 

1,6 

0,01 

2,6 

0,02 
  

2,9 

0,04 

2,9 

0,04 
 

0,8 

0,01 

16,8 

0,10 

17,6 

0,11 

2,0 

0,12 

1,6 

0,02 

35,7 

0,30 
39,3 

0,44 

2.5.Інші заходи, не  

      пов’язані з веден- 

      ням лісового  

      господарства 

  
7,5 

0,02 

7,5 

0,02 
  

17,5 

0,08 

17,5 

0,08 
  

0,5 

- 

0,5 

- 
  

26,4 

0,24 

26,4 

0,24 
  

51,9 

0,34 

51,9 

0,34 

Разом з усіх видів 

рубок: 

33,8 

1,30 

14,5 

0,20 

24,1 

0,20 

72,4 

1,70 

258,4 

8,88 

107,5 

4,60 

52,4 

4,66 

418,3 

18,68 

39,8 

1,76 

3,9 

0,05 

8,4 

0,25 

52,1 

2,06 

565,5 

43,17 

288,9 

17,24 

116,9 

10,92 

971,3 

70,83 

897,5 

55,15 

414,0 

22,09 

201,8 

16,03 

1514,1 

93,27 

 

Крім того, ліквідація захаращеності лісовпорядкуванням не проектується.  



6. Запроектовані обсяги реконструкції, площа, га 

 

Лісовпорядкуванням виявлено 1,9 га низькоповнотних молодняків, 395,5 га малоцінних 

деревних порід. Проведення реконструкції в наступному ревізійному періоді не 

проектується, дані насадження виключені з фонду реконструкції по наступних причинах: 

лянки площею до 1,0 га складають 53,1 га; ділянки, розташовані в підкатегоріях лісу, що 

виключаються із розрахунку рубок головного користування – 7,4 га, особливо захисні 

ділянки – 5,9 га, ділянки в сирих і мокрих типах лісорослинних умов – 103,0 га, інші ділянки 

– 228,0 га. 

          

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 
невкриті лісовою 

рослинністю 

 ( зруби, рідколісся, 

загиблі насадження) 

головного 

користуван

ня 

інших рубок 

1.Лісові культури 

Сосна звичайна 421,9 1251,0 83.3 1756,2 

Дуб звичайний  37,9 666,9 - 704,8 

Разом: 459,8 1917,9 - 2461,0 

2.Природне поновлення 

Сосна звичайна 144,0 -        - 144,0 

Осика 6,0 124,2       - 130,2 

Дуб звичайний 17,6 -       - 17,6 

Береза повисла 97,3 -       - 97,3 

Вільха чорна 21,0 122,4       - 143,4 

                          Разом: 285,9 246,6      - 532,5 

Усього  по підприємству: 

Разом: 745,7 2164,5 83,3 2993,5 

 

8.   Фонд  та проектний обсяг  лісорозведення (площа, га)  

 

Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 

лісорозведення 

галявини, 

пустирі  

піс-

ки 

яри, круті 

схили, 

кар’єри, 

шахтні 

відвали 

інші 

лісові 

ділянки 

1. Виявлений фонд (запроектовано 

лісовпорядкуванням)  
3,4 3,4 

   

2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 3,4 3,4    

з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому числі за породами: 

1. Лісові культури 

Сосна звичайна 1,6 1,6    

2.Природне поновлення 

Сосна звичайна 1,8 1,8    

Усього 

Сосна звичайна 3,4 3,4    



 

 

 

 

Крім того, землі не вкриті лісовою рослинністю, що не підлягають залісненню, а 

призначені для відпочинку і потреб мисливського господарства 51,2  га.  

Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного 

поновлення, прийнятий в середньому 6 років. 

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 та їхній 

    стан, га 

 

Панівна порода 

Площа 

створе-

них 

лісових 

культур 

В тому числі: 

добрий стан задовіль-

ний стан 
незадо-

вільний 

стан 

(приж.25,

1-49,9%) 

загиблі 

(списані 

підприємством 

та виявлені 

лісовпоряд-

куванням) 

1 клас 

якості 

2 клас 

якості 
3 клас 

якості 

1.Лісові культури ревізійного періоду  

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 737,5 27,0 438,4 272,1 - - 

Ялина європейська 3,8 - - 3,8 - - 

Модрина європейська 0,3 - - 0,3 - - 

Дуб звичайний 363,4 22,4 195,4 145,6 - - 

Береза повисла 16,8 - 13,6 3,2 - - 

Усього : 1121,8 49,4 647,4 425,0   

% 100 4,4 57,8 37,8   

 

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті  

 лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці  до 20 років та їхній стан, га 

Панівна порода 
Загальна 

площа 

В тому числі: 

класи якості незадо-

вільні 

загиблі (списані 

підприємством  

і виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

1.Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 268,8 4,8 171,9 92,1 268,8   

Ялина європейська 0,5   0,5 0,5   

Дуб червоний 1,2   1,2 1,2   

Дуб звичайний 265,7 13,2 43,6 208,9 265,7   

Береза повисла 2,3  2,3  2,3   

Вільха чорна 1,9 0,6 1,3  1,9   

Усього 540,4 19,6 219,1 302,7 540,4   

% 100 3,4 40,5 56,1 100   

2. Лісові культури минулого  ревізійного періоду  (до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 843,4 13,3 457,5 372,6 843,4   

Сосна звичайна в 

осередках 
6,7  6,7  6,7   

Ялина європейська 36,2  3,4 32,8 36,2   

Дуб червоний 3,1   3,1 3,1   



 

 

 

продовження таблиці 9.1. 

Панівна порода 
Загальна 

площа 

В тому числі: 

класи якості незадо-

вільні 

загиблі (списані 

підприємством  

і виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

Дуб звичайний 571,3 6,6 71,4 493,3 571,3   

Береза повисла 1,7   1,7 1,7   

Вільха чорна 60,1 6,5 36,2 17,4 60,1   

Усього 1522,5 26,4 575,2 920,9 1522,5   

% 100 1,7 37,7 60,6 100   

 

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 

Дуб звичайний 204,2 - - 204,2 - - 

Сосна звичайна 6,6 - - 6,6 - - 

Разом: 210,8  - 210,8  - 

 

На території лісгоспу виявлено 3086,2  га надмірно  зволожених і заболочених лісових 

ділянок, в тому числі болота площею 1172,8 га, які не віднесені до гідролісомеліоративного 

фонду, тому гідролісомеліоративні заходи на ревізійний період не проектуються. 

 

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 заболочені 

зруби 
інші землі 

1.Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

469,2 204,0  5,0  260,2 

2.Рекреаційно-оздоровчі ліси 

871,5 498,9 46,3 6,5  319,8 

3.Захисні ліси 

131,1 73,2 0,4  8,2 49,3 

4.Експлуатаційні ліси 

1614,4 1003,5 56,2 8,5 2,7 543,5 

Разом 

3086,2 1779,6 102,9 20,0 10,9 1172,8 

 

 

 

 



 

 

 

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  

1.1.Організація пунктів зосеред- 

ження протипожежного інвен-

тарю 

пункт 6 6 6 щорічно 

1.2.Щорічна розробка оператив- 

но-мобілізаційного плану на випа-

док виникнення великих лісових 

пожеж 

план 1 1 1 щорічно 

1.3.Організація та утримання лі-

сової пожежної станції і зв’язку 

шт 

тис.грн. 

2 

140 
    2 

 140 

   2      

140 
щорічно 

1.4.Утримання сил і засобів вияв-

лення пожеж і пожежегасіння 

чол. 

тис.грн. 

18 

450 

18 

450 

18 

450 
щорічно 

1.5. Впровадження сучасної теле- 

візійної системи спостереження 

шт. 5 5 5 ревізійний 

період 

        2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) 

2.1.Проведення роз’яснювальної 

та виховної роботи серед населен- 

ня з використанням преси,  радіо, 

телебачення та інших засобів ма-

сової інформації 

 

 

висту-

пи 

 

8 
8 8 щорічно 

2.2.Встановлення 

попереджувальних аншлагів 
шт. 40 20 20 

ревізійний 

період 

2.3.Обладнання місць відпочинку 

й паління 
шт. 5 10 10 

ревізійний 

період 

2.4.Установка шлагбаумів шт 60 10 10 
ревізійний 

період 

3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) 

3.1.Створення мінералізованих 

смуг  
км 250 250 250 щорічно 

3.2.Догляд за мінералізованими 

смугами 
км 500 500 500 щорічно 

3.3.Створення протипожежного 

розриву 
км 10 1 1 щорічно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13.  Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту 

 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Запроек-

товано 

лісовпо-

рядку-

ванням 

Прийнято 

2-ю л/в 

нарадою 

Примітка 

1. Лісопатологічне обстеження тис.га 7,0 7,0  

2. Ґрунтові розкопки ям 350 350  

3. Біологічні заходи боротьби:     

 – виготовлення штучних гнізд  тис.шт 0,3 0,3  

4.Організаційно-господарські заходи:     

– нагляд за появою осередків шкідник- 

ків і хвороб 
на всій площі ЛМГ  

– організація вітрин лісозахисту шт 1 1  

– пропаганда лісозахисту 

 

тис.грн. 2,00 2,00  

 

 

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 екстенсивної рекреації 

1.Виготовлення і встановлення 

аншлагів 

об’єкт/га 1/1,4 ревізійний період 

2.Виготовлення малих архітектурних 

 Форм 

   

            - навісів від негоди об’єкт/га 2/2,5 ревізійний період 

            -обладнання альтанок об’єкт/га 1/1,4 ревізійний період 

-лісових меблів об’єкт/га 1/0,2 ревізійний період 

 

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 

Фактичний 

обсяг 

заготівлі за 

2018 р. 

1.Заготівля сіна  га/ т 54,5/27,3 - - - 

2.Збір і заготівля дикорослих ягід :      

-чорниця      га/ т 591,2/134,0 591,2/134,0      100 - 

-малина      га/ т 580,0/14,0 580/14, 100 - 

 

                                                                                                       

 

                                                                                                    



 

 

 

                                                                                                    продовження таблиці 15. 

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 

2018 р. 

3.Збір грибів:      

- білі гриби      га/т 845,0/44,0 845,0/44,0 100 - 

- маслюки      га/т   81,6/20,4   81,6/20,4 100 - 

- лисички      га/т 502,5/50,2 502,5/50,2 100 - 

-інші гриби      га/т  100,0 /13,0 100,0 /13,0 100 - 

 

 

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування 

 

Типи сіножатей 

Проектується 

поліпшення, 

га 

В тому числі Урожайність на 1 га в тоннах 

докорінне 
поверх-

неве 

середня за 2 

останні роки 
очікувана 

Заплавні 12,0 - 12,0 0,5 0,6 

Заболочені 2,7 - 2,7 0,6 0,7 

Разом 14,7 - 14,7 0,5 0,6 

 

17. Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га)  

 

Характеристика фонду підсочки 

Природо- 

охоронні 

ліси 

Рекреац.- 

оздоровчі 

ліси 

Захисні 

Ліси 

Експлуа- 

таційні 

ліси 

Разом 

1. Усього насаджень, придат- 

них для підсочки: 
- 89,3 25,0 1305,5 1419,8 

–стиглих і перестійних - 16,1 17,8 930,5 964,4 

–пристиглих (останній клас віку) - 73,2 7,2 375,0 455,4 

2. Із деревостанів, придатних для 

підсочки, знаходяться в підсочці: 
     

–стиглих і перестійних - - - - - 

–пристиглих - - - - - 

3. Вийшли з підсочки і не  

поступили в рубку: 
- 2,0 0,6 56,9 59,5 

–стиглі і перестійні - 1,2 0,6 56,9 58,7 

–пристиглі - 0,8 - - 0,8 

 

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 2018 р. 

1. Березовий сік тонн 38,3 - - 

2. Заготівля новорічних 

ялинок 

тис. шт. 

 

10,0 10,0 3,0 

 

           



 

 

19. 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. Поточний ремонт 

Контора лісництва Омелянівське лісництво 

кв.7в.11 

об’єкт 1 

Контора лісництва Ушомирське лісництво 

кв.14 в.4 

об’єкт 1 

Контора лісництва Бехівське лісництво 

кв.137 в.1 

об’єкт 1 

Контора лісництва Шершнівське лісництво 

 

об’єкт 1 

Контора лісництва Турчинецьке лісництво 

 

об’єкт 1 

2.Ремонт і утримання доріг 

Дороги лісогосподарського 

призначення 

 

кв.19 в.42 

кв.22 вид.51 

 

га/км 

га/км 

 

1,9/1,6 

1,5/1,0 

3.Будівництво 

Контори Ушомирське лісництво 

кв.14 в.4 

об’єкт 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20. Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини,  % 

       

Види рубок, господарство, 

госпсекція 

Досягнутий в 

середньому за 

останні 2 роки 

Запроектовано 

лісовпорядку-

ванням 

Прийнято 2-ою 

л/в нарадою 

% лікві-

ду від 

стовбур-

ного 

запасу 

% 

діло-

вої від 

ліквід-

ного 

запасу 

% лікві-

ду від 

стовбур

-ного 

запасу 

% діло-

вої від 

ліквід-

ного 

запасу 

% 

лікві- 

ду від 

стовбур

-ного 

запасу 

% діло- 

вої від 

ліквід- 

ного 

запасу 

1.Рубки головного користування       

– соснова 90 72 90 72 90 72 

– ялинова похідна 88 70 88 70 88 70 

– дубова високостовбурна 87 50 87 50 87 50 

– дубова низькостовбурна 80 35 80 35 80 35 

– грабова 80 31 80 31 80 31 

-березова 85 40 85 40 85 40 

– осикова 84 36 84 36 84 36 

– вільхова 85 40 85 40 85 40 

 2.Освітлення       

–хвойні - - - - - - 

–твердолистяні - - - - - - 

–м’яколистяні - - - - - - 

3.Прочищення       

–хвойні 5 - 5 - 5 - 

–твердолистяні 33 - 33 - 33 - 

–м’яколистяні 11 - 11 - 11 - 

4.Прорідження       

–хвойні 85 26 85 26 85 26 

–твердолистяні 85 10 85 10 85 10 

–м’яколистяні 80 10 80 10 80 10 

5.Прохідні рубки       

–хвойні 90 50 90 50 90 50 

–твердолистяні 90 20 90 20 90 20 

–м’яколистяні 90 20 90 20 90 20 

6.Санітарні рубки                

вибіркові 

      

–хвойні 72 54 72 54 72 54 

–твердолистяні 70 36 70 36 70 36 

–м’яколистяні 58 26 58 26 58 26 

 6.Суцільні рубки санітврні                      

–хвойні 71 55 71 55 71 55 

–твердолистяні 89 35 89 35 89 35 

–м’яколистяні 77 35 77 35 77 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Поділ території  лісгосспу  за розрядами рентної  плати за  заготівлю деревини 

основних лісових порід 

 

Лісництво 
Пункти відвантаження 

деревини 

Номери  

кварталів 

Розряди  

рентної 

плати 

Загальна 

площа 

1. Існуючий та запроектований 

Пояс рентної плати – I 

Бехівське ст. Нова-

Борова  

43; 45-47; 

 49; 50 

ІІІ 289,6 

1-42; 44; 48;  

51-138 
ІV 7312,9 

Разом по л-ву:    7602,5 

Омелянівське ст. Нова-

Борова 
1-66 

ІІІ 
 

5363,5 

Разом по л-ву:    5363,5 

Турчинецьке 
ст. Нова-

Борова 
1-44 

 
І 

3442,5 

Разом по л-ву:     

Ушомирське ст. Нова-

Борова 

6-7; 10-50; 56-70 ІІ 5988,7 

1-5; 8-9;51-55 ІІІ 1074,7 

Разом по л-ву:    7063,4 

Шершнівське ст. Нова-

Борова 

81; І 38,5 

5-81; ІІ 5704,2 

1-4; ІІІ 171,6 

Разом по л-ву:    5914,3 

Разом по ЛМГ:    29386,2 

    

в тому числі за розрядами рентної 

плати: 
 І 3481,0 

   ІІ 11692,9 

   ІІІ 7071,0 

   IV 7141,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22. Загальний  висновок  за  результатами аналізу  лісогосподарської  діяльності 

 

 

Позитивні сторони ведення лісового господарства: 

 

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проекту лісовпорядкування, що 

забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, площа  стиглих 

насаджень збільшилась з 3477,9 га до 4357,8 га, або на 25,3 %.  

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубах та інших не вкритих 

лісовою рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду створено 1662,2 га лісових 

культур господарсько-цінних деревних порід в т.ч. сосни звичайної 1006,3 га, ялини 

європейської 4,3 га,  модрини європейської 0,3 га, дуба звичайного 629,1 га,  із яких 540,4 га 

переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки. 

3. Відсутність незадовільних та загиблих лісових культур. 

    4. Своєчасне  проведення  заходів з  лісорозведення, площа  галявин  зменшилась    на  

15,1 га  (81,6 %) в порівнянні з даними минулого лісовпорядкування. 

         5. Охорона та проведення господарських заходів в об’єктах природно-заповідного 

фонду здійснюється у відповідності до нормативних документів та положень. Площа 

об’єктів природно-заповідного фонду збільшилась на 2903,0 га, що складає 11% від загальної 

площі ЛМГ.  

         6. Впроваджена сучасна система раннього виявлення пожеж. У всіх конторах лісництв 

всановлені телевізійні системи спостереження; 

            7. На  90% території лісомисливського господарства  виготовлені державні акти на 

право постійним користуванням земельними ділянками за рахунок власних коштів; 

          8. В 2016 році система ведення лісового господарства ЛМГ сертифікована за схемою 

Лісової Опікунської Ради – ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC). Сертифікація проведена 

міжнародною компанією NEPСon LT.  

 

 

Негативні сторони ведення лісового господарства: 

 

         1. Частина  квартальної мережі потребують проведення інших рубок формування і 

оздоровлення лісів (розчищення). 

         2. Незважаючи на проведення  значного обсягу санітарно-оздоровчих заходів виявлено  

135,68 тис. м3 сухостійного лісу на загальній площі 4901,8 га. 

          3. В окремих випадках спостерігається накопичення захаращеності в насадженнях 

лісомисливського господарства. 

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності 

підприємства: 

 

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних 

недоліків у веденні лісового господарства, господарську діяльність підприємства за 

ревізійний період слід вважати задовільною. 

 

 

         

Голова наради                                                                 В.В. Бадзян 

 

               Секретар                                                                          А.В. Дабіжа               



Додаток № 5 

Інформація про наявність правовстановлюючих документів на земельні лісові ділянки ДП «Коростенське ЛМГ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Назва  лісництва  

 

 

 

 

 

 

 

 

Загаль

на 

площа

,  га 

 

 

 

 

 

 

 

Площа на 

яку 

отримано 

правовстано

влюючі 

документи , 

га 

 

 

Посвідчення права користування 

 

 

 

 

 

 

Площа 

земель 

які 

викорис

товуют

ься без 

докуме

нтів , га 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада 

 

 

 

Назва документу ( 

матеріали 

лісовпорядкування , 

державні акти , речові 

права ) 

 

 

Реквізити (кадастровий номер, серія 

та номер документа , дата його 

видачі, відомості про суб'єкта що 

здійснив його видачу , тощо ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
1 
 

 
 
 

Ушомирське лісництво  

 
 
 
 
 
7069.4 

 
 

739,9348 

 
Витяг з державного 
земельного реєстру  

номер витягу - 1801651002015; 
кадастровий номер 
1822386000:28:000:0109; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 06.05.2015. 

  
Ушомирська 
сільська рада  

 
 
 

2021,0926 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801696212015; 
кадастровий номер 
1822386000:21:000:0010; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 28.05.2015 
 

 Ушомирська 
сільська рада 

 
 

1,8133 

 
Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801023332014; 
кадастровий номер 
1822386001:01:008:0021;  Управління 



Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2015. 

 
 

43,3016 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801023312014; 
кадастровий номер 
1822386000:21:000:0009;    
Управління Держземагенства у 
Коростенському районі від 30.04.2014 
 

  
Ушомирська 
сільська рада 

 

 
 

3,3342 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801694162015; 
кадастровий номер 
1822386000:02:000:0011; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 27.05.2015 

 Ушомирська 
сільська рада 

 

 
 

1334,2476 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801678272015; 
кадастровий номер 
1822385400:06:000:0058; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 21.05.2015 

  
Ставищенська 
сільська рада 

 
 

4,3520 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801023172014; 
кадастровий номер 
1822384400:05:000:0057; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 
 

  
Поліська 

сільська рада 

 
 
 

0,7259 

Витяг з державного 
земельного реєстру 

Номер витягу 1801023132014; 
кадастровий номер 
1822384400:05:000:0056; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 
 
 

  
Поліська 

сільська рада 

    
 

23.4836 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу  1801023072014; 
кадастровий номер 
1822384400:05:000:0055;  Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 

  
Поліська 

сільська рада 

 
 

26,1581 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801022932014; 
кадастровий номер 
1822384400:05:000:0054; Управління 

  
 



Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 
 

Поліська 
сільська рада 

 
 

56,2131 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801022852014; 
кадастровий номер 
1822382800:04:000:0215; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі 30.04.2014 

  
Лісівщинська 
сільська рада 

 
 
     157,3448 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801022912014; 
кадастровий номер 
1822382800:08:000:0001;  Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 

  
Лісівщинська 
сільська рада 

 
 

   143.2519 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801647422015; 
кадастровий номер 
1822382800:05:000:0314;  Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2015 
 

  
Лісівщинська 
сільська рада 

 
 

   398.3828 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801694382015; 
кадастровий номер 
1822382000:07:000:0014;  Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 27.05.2015 
 

  
Калинівська 

сільська рада 

 
 
    206.1933 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801022402014; 
кадастровий номер 
1822382000:07:000:0012; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 30.04.2014 
 

  
Калинівська 

сільська рада 

 
 
    426.7040 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801677222015; 
кадастровий номер 
1822381000:09:000:0092; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі від 20.05.2015 

  
Вигівська 

сільська рада 



 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    568,6808 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801646812015; 
кадастровий номер 
1822384600:05:000:0047; Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 30.04.2015 
 

  
Веселівська 

сільська рада 

 
 
   348.7802 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801676882015; 
Кадастровий номер 
1822384600:02:000:0076;   Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 20.05.2015 
 

  
Веселівська 

сільська рада 

 
 
    559.3900 

Витяг з державного 
реєстру 

Номер витягу 1801022502014; 
кадастровий номер 
1822382000:07:000:0013;  Управління 
Держземагенства у Коростенському 
районі  від 30.04.2014 

  
Калинівська 

сільська рада 

   7063,3846     



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Назва  лісництва  
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на 

площа

,  га 

 

 

 

 

 

 

 

Площа на 

яку 

отримано 

правовстано

влюючі 

документи , 

га 

 

 

Посвідчення права користування 

 

 

 

 

 

 

Площа 

земель 

які 

викорис

товуют

ься без 

докуме

нтів , га 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада 

 

 

 

Назва документу ( 

матеріали 

лісовпорядкування , 

державні акти , речові 

права ) 

 

 

Реквізити (кадастровий номер, серія 

та номер документа , дата його 

видачі, відомості про суб'єкта що 

здійснив його видачу , тощо ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 

 

Бехівське 7602,0 208,55 Державний акт Номер акту: серія ЯЯ №075678 

Кадастровий номер 

1822385200:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006. 

 

 Сингаївська 

сільська рада 

744,85 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075680 

Кадастровий номер 

1822385000:01:000:0001:  

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Сарновицька 

сільська рада 

355,10 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075676 

Кадастровий номер 

1822381600:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Дідковицька 

сільська рада 



249,94 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075682 

Кадастровий номер 

1822385400:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Межиріцька 

сільська рада 

361,10 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075677 

Кадастровий номер 

1822386200:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Ходаківська 

сільська рада 

1243,21 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075683 

Кадастровий номер 

1822382400:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Кожухівська 

сільська рада 

662,25 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075679 

Кадастровий номер 

1822383200:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Мединівська 

сільська рада 

   1053,60 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075681 

Кадастровий номер 

182238800:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Михайлівська

сільська рада 

55,1413 Державний акт 

Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер акту: серія ЖТ №15-000018 

від 10.10.1996 

Номер витягу 1802203062015 

Кадастровий номер  

1822380900:03:000:0127 

Управління Держгеокадастру у 

Коростенському районі від 24.12.2015 

 

 Васьковицька 

сільська рада 

1774,9356 Державний акт 

Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер акту: серія ЖТ №15-000018  

від 10.10.1996 

Номер витягу 1802203892015 

Кадастровий номер  

1822383800:01:000:0006 

Управління Держгеокадастру у 

Коростенському районі від 24.12.2015 

 Михайлівська 

сільська рада 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

489,4543 Державний акт 

Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер акту: серія ЖТ №15-000018 

від 10.10.1996 

Номер витягу 18022003312015 

Кадастровий номер  

1822380900:03:000:0128 

Управління Держгеокадастру у 

Коростенському районі від 24.12.2015 

 

 Васьковицька 

сільська рада 

0,0044 Державний акт 

Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер акту: серія ЖТ №15-000018 

від 10.10.1996 

Номер витягу 1802202732015 

Кадастровий номер  

1822380900:03:000:0126 

Управління Держгеокадастру у 

Коростенському районі від 24.12.2015 

 

 Васьковицька 

сільська рада 

403,29 Державний акт Номер акту: Серія ЯЯ №075675 

Кадастровий номер 

1822380400:01:000:0001; 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів; від 13.11.2006 

 Берестовецька 

сільська рада 

   7601,4256     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Назва  лісництва  

 

 

 

 

 

 

 

 

Загаль

на 

площа

,  га 

 

 

 

 

 

 

 

Площа на 

яку 

отримано 

правовстано

влюючі 

документи , 

га 

 

 

Посвідчення права користування 

 

 

 

 

 

 

Площа 

земель 

які 

викорис

товуют

ься без 

докуме

нтів , га 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада 

 

 

 

Назва документу ( 

матеріали 

лісовпорядкування , 

державні акти , речові 

права ) 

 

 

Реквізити (кадастровий номер, серія 

та номер документа , дата його 

видачі, відомості про суб'єкта що 

здійснив його видачу , тощо ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Омелянівське  5363,6 1564,12 Державний акт Номер акта :серія ЯЯ №075688 

Кадастровий номер 

1822385800:01:000:0001 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів від 13.11.2006 

 Сушківська  

сільська рада 

931,78 Державний акт Номер акта :серія ЯЯ №075684 

Кадастровий номер 

1822380800:01:000:0001 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів від 13.11.2006 

 Бондарівська 

сільська рада 

225,18 Державний акт Номер акта :серія ЯЯ №075687 

Кадастровий номер 

1822384800:01:000:0001 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів від 13.11.2006 

 Ришавська 

сільська рада 



 

 

 

 

158,03 Державний акт Номер акта :серія ЯЯ №075685 

Кадастровий номер 

1822381200:01:000:0001 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів від 13.11.2006 

 Горщіківська

сільська рада 

247,12 Державний акт Номер акта :серія ЯЯ №075686 

Кадастровий номер 

1822384100:01:000:0001 

Коростенський районний відділ 

земельних ресурсів від 13.11.2006 

 Новинська 

сільська рада 

501,0448 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  12250620 

Кадастровий номер 

1822380200:03:000:0037 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 05.11.2013 

 Білківська 

сільська рада 

90,3327 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  12211534 

Кадастровий номер 

1822386000:15:000:0012 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстицій 

від 05.11.2013 

 Ушомирська 

сільська рада 

49,5891 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  12237485 

Кадастровий номер 

1822386000:15:000:0011 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 05.11.2013 

 Ушомирська 

сільська рада 

   1596,4288 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  29013917 

Кадастровий номер 

1822386000:15:000:0013 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 04.11.2014 

 Ушомирська 

сільська рада 

5363,6254     



 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             Назва  лісництва  
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на 

площа

,  га 

 

 

 

 

 

 

 

Площа на 
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правовстано
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га 

 

Посвідчення права користування 

 

 

 

 

 

 

Площа 

земель 

які 
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товуют

ься без 

докуме

нтів , га 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада 

 

 

 

Назва документу ( 

матеріали 

лісовпорядкування , 

державні акти , речові 

права ) 

 

 

Реквізити (кадастровий номер, серія 

та номер документа , дата його 

видачі, відомості про суб'єкта що 

здійснив його видачу , тощо ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

1 

 

Шершнівське 6221 575,0975 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  38878414 

Кадастровий номер 

1822386600:10:000:0120 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 11.06.2015 

 Хотинівська 

сільська рада 

84,9025 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  38877689 

Кадастровий номер 

1822386600:08:000:0135 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління  юстиції 

від 11.06.2015 

 Хотинівська 

сільська рада 

486 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  38633909 

Кадастровий номер 

1822384600:15:000:0098 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 05.06.2015 

 Веселівська 

сільська рада 



187 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  388881477 

Кадастровий номер 

1822386400:13:000:0050 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 11.06.2015 

 Холосненська 

сільська рада 

118 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  38880140 

Кадастровий номер 

1822386400:10:000:0089 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 11.06.2015 

 Холосненська 

сільська рада 

1028,969 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67312867 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0199 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

17,8771 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67370604 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0198 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

62,7781 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67279578 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0187 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 

   517,9626 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67311948 

Кадастровий номер  

1822386800:03:000:0133 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

4,0455 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67290062 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0186 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 



306,1321 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67375458 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0197 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 06.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 

10,8025 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67362565 

Кадастровий номер  

1822386800:03:000:0134 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 06.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 

12,4648 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67363766 

Кадастровий номер  

1822386800:03:000:0135 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 06.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

56,4388 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67178656 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0188 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 02.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 

15,8274 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67364828 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0191 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 06.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

1102,8117 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67163770 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0189 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 02.09.2016 

 Шершнівська 

сільська рада 

261,0614 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67167910 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0192 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 02.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 



 

 

 

 

 

 

368,276 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67069333 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0190 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 01.09.2016 

 Шершнівська

сільська рада 

439,0447 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67065440 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0193 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 01.09.2016 

 Шершнівське 

сільська рада 

   182,4876 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67061693 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0196 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 01.09.2016 

 Шершнівське 

сільська рада 

86,4835 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67312818 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0194 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 05.09.2016 

 Шершнівське 

сільська рада 

2,2272 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

66989808 

Кадастровий номер  

1822386800:07:000:0195 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 31.08.2016 

 Шершнівське 

сільська рада 

   5926,69     
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здійснив його видачу , тощо ) 
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Турчинецьке 3590,0 326,0287 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  46310468 

Кадастровий номер 

1822382200:04:000:0007 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 26.10.2015 

 Ковалівська  

сільська рада 

14,1212 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  46305587 

Кадастровий номер 

1822382200:03:000:0073 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 26.10.2015 

 Ковалівська  

сільська рада 



 

2,8501 Витяг з державного 

земельного реєстру 

Номер витягу  46308494 

Кадастровий номер 

1822382200:04:000:0006 

Реєстраційна служба коростенського 

міськрайонного управління юстиції 

від 26.10.2015 

 Ковалівська  

сільська рада 

291,0 Інформаційна довідка 

з Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Номер інформаційної довідки 

67393166 

Кадастровий номер  

1821187600:06:002:0356 

Виконавчий комітет Коростенської 

міської ради від 06.09.2016 

 Ягодинська 

сільська рада 

   634,0     
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Обґрунтування поділу лісів на категорії 

 

         Існуючий поділ лісів на категорії ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ» затверджений наказом 

Державного комітету лісового господарства України № 303 від 10.11.2009 р. «Про 

віднесення до відповідних категорій лісів Житомирської області, що знаходяться в 

постійному користуванні підприємств Держкомлісгоспу». 

         В зв’язку з тим, що площа лісомисливського господарства за ревізійний період 

зменшилась на 459,8 га, із них за рахунок уточнення площ контурів, згідно виготовлених 

державних актів на право постійного користування земельними ділянками на 309,8 га та 

150,0 га переданих Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 року №1098-

р та №1099-р «Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із 

зміною цільового призначення» у постійне користування акціонерному товариству 

«Об’єднана гірничо-хімічна компанія», в існуючий поділ лісів на категорії внесені  зміни,  

які потребують перегляду існуючого поділу лісів на категорії.  

          Площа лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

збільшилась на 2736,3 га за рахунок новоствореного ландшафтного заказника місцевого 

значення «Полігон» площею 2293,3 га, збільшенням площі гідрологічного заказника 

місцевого значення «Волосне» на 251,0 га, збільшенням площі гідрологічного заказника 

місцевого значення «Сукачове» на 192,0 га. Рекреаційно-оздоровчі ліси зменшились на 521,6 

га за рахунок уточнення меж контурів, новостворених заказників та 150,0 га вилучених 

земель. Захисні ліси зменшились на 259,2 га за рахунок  вилучення категорії лісів уздовж 

смуг відведення автомобільних доріг та віднесення їх до новостворених заказників. 

Експлуатаційні ліси зменшились на 2327,2 га, за рахунок новостворених заказників.  

           На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись Постановою 

КМ України № 733 від 16 травня 2007 року „Порядок поділу лісів на категорії та виділення 

особливо захисних лісових ділянок”(далі - Порядок), під час проведення базового 

лісовпорядкування у 2018-2019 рр. здійснене приведення існуючого поділу лісів ДП 

«КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ” у відповідності до згаданого Порядку.  

         До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення віднесені лісові ділянки, що виконують природоохоронні, естетичні функції і 

розташовані в межах території та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 

3269,1 га: 

 –  заказники місцевого значення – 3170,7 га; 

 – ліси наукового призначення,включаючи генетичні резервати  – 98,4 га;                                               

        До категорії рекреаційно-оздоровчих лісів віднесені лісові ділянки, що виконують 

рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу функцію загальною площею  8539,0 га: 

 –  рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон – 297,0 га; 

 – лісопаркова частина лісів зелених зон – 770,1 га; 

 – лісогосподарська частина лісів зелених зон – 7471,9 га; 

        До категорії захисних лісів віднесені лісові ділянки, що виконують функцію захисту 

навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від негативного впливу 

природних факторів загальною площею 1000,5 га: 

– ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші 1000,5 га; 

        До категорії експлуатаційні ліси віднесені лісові ділянки, що не зайняті лісами 

природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-оздо-

ровчими та захисними лісами загальною площею 16577,6 га.  





Характеристика ділянок, які передбачається віднести до категорій лісів   

Область Житомирська      Лісокористувач (власник лісів )   ДП ''Коростенське ЛМГ''   

Назва лісництва, категорія лісів, (підкатегорія),номер 

кварталу (виділу) 

Загальна 

площа, 

га  

Площа вкрита 

лісовою 

рослинністю, 

га  

Загальний 

запас 

деревостанів, 

тис. куб м 

Стиглі і перестійні 

деревостани При-

мітка  
площа, га 

запас,  

тис. куб м 

Бехівське лісництво                                                                                                                          

1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                            
      

1.1. ЗАКАЗНИКИ                                                                                                  

кв. 16(вид. 16-18),17-18,26-27,114-136 2459,1 2234,3 245,28 41,6 10,49  

2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                 

2.1. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
      

кв. 1-15,16(вид. 1-15,19-20),19-25,28-55 2407,2 2120,1 503,57 311,9 80,71  

2.2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ,ПОЗА 

МЕЖАМИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                   
      

кв. 137-138 1      

Разом по категорії лісів  2408,2 2120,1 503,57 311,9 80,71  

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                               

3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО 

ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.                                                
      

кв. 75(вид. 1-10),76(вид. 1-7),82(вид. 1-16),83(вид. 1-

15),84(вид. 1-14),85(вид. 1-11) 
105,8 87,6 24,85 6,5 2,2  

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

кв. 56-74,75(вид. 11-21),76(вид. 8-39),77-81,82(вид. 

17-27),83(вид. 16-27),84(вид. 15-34),85(вид. 12-22),86-

113 

2629,4 2268,8 549,99 566,1 187,85  

Разом по лісництву 7602,5 6710,8 1323,69 926,1 281,25  

Омелянівське лісництво                                                                 

1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                            
      

1.1. ЗАКАЗНИКИ                                                                                                  
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кв. 57(вид. 4,7,9-10),58(вид. 1-3,7,11-12,18) 52 52 8,6 7,2 1,21  

2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                 

2.1. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
      

кв. 46-47,51-54 470,6 425,3 126,92 60 17,73  

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                               

3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО 

ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.                                                
      

кв. 1(вид. 1-29,46-47),2(вид. 1-2,29-30),4(вид. 1-9,38-

40),5(вид. 1-15,39-40),6(вид. 1-19,44-45),7(вид. 1-

21,34-36),8(вид. 1-12,19-21),9(вид. 1-15,33),10(вид. 

1),17(вид. 1-25,38-39,43-45),18(вид. 1-13,34-

35),35(вид. 4-20),36(вид. 1-18,42-44),44(вид. 1-10,25-

27),45(вид. 1-20,46-47) 

535,7 439,4 133,76 57,8 18,11  

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

кв. 1(вид. 30-45),2(вид. 3-28),3,4(вид. 10-37),5(вид. 16-

38),6(вид. 20-43),7(вид. 23-33),8(вид. 13-18),9(вид. 16-

32),10(вид. 2-42),11-16,17(вид. 26-37,40-42),18(вид. 

14-33),19-34,35(вид. 1-3),36(вид. 19-41),37-43,44(вид. 

11-24,28),45(вид. 21-45,48-49),48-50,55-56,57(вид. 1-

3,5-6,8,11-34),58(вид. 4-6,8-10,13-17,19-53),59-66 

4305,2 3796,6 992,18 750,8 240,67  

Разом по лісництву 5363,5 4713,3 1261,46 875,8 277,72  

Турчинецьке лісництво                                                                  

2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                 

2.1. ЛІСОПАРКОВА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ 

ЗОН                                                                
      

кв. 13-14 110 63,8 12,7 0,9 0,2  

2.2. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
      

кв. 1-6,11-12,15-18,20-23 1135 750,7 185,74 33 8,97  

2.3. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ,ПОЗА 

МЕЖАМИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                   
      

кв. 41-44 296 262,1 82,06 23,2 4,82  
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Разом по категорії лісів  1541 1076,6 280,5 57,1 13,99  

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                               

3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО 

ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.                                                
      

кв. 9(вид. 24-42),10,24(вид. 1-11,31) 109,5 107,4 23,37 4,5 1,42  

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

кв. 7-8,9(вид. 1-23,43),19,24(вид. 12-30),25-40 1792 1373,6 277,01 177,7 51,99  

Разом по лісництву 3442,5 2557,6 580,88 239,3 67,4  

Ушомирське лісництво                                                                   

1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                            
      

1.1. ЗАКАЗНИКИ                                                                                                  

кв. 9(вид. 29),10(вид. 21-23,26),18(вид. 19,22-24,27,37-

40),21(вид. 16-17,29),22(вид. 3-5,17-18,25,27-

28,32,49),23(вид. 8-10,12-13),28(вид. 1-3),29(вид. 1-

4),36-37,66,69 

627,9 496,8 112,75 107,5 31,65  

1.2. ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. 

ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ                                                  
      

кв. 64(вид. 12,14,16),68(вид. 1,3-5,11,13-15,17) 98,4 98,4 29,33    

Разом по категорії лісів  726,3 595,2 142,08 107,5 31,65  

2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                 

2.1. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
      

кв. 6-7,58-63,64(вид. 1-11,13,15,17),65,67,68(вид. 2,6-

10,12,16,18-26),70 
984,3 892,3 274,76 70,8 23,29  

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

кв. 1-5,8,9(вид. 1-28,30-36),10(вид. 1-20,24-25,27-

40),11-17,18(вид. 1-18,20-21,25-26,28-36,41-42),19-

20,21(вид. 1-15,18-28,30-41),22(вид. 1-2,6-16,19-

24,26,29-31,33-48,50-53),23(вид. 1-7,11,14-38),24-

27,28(вид. 4-21),29(вид. 5-50),30-35,38-57 

5352,8 4390,2 982,66 1373,2 394,34  
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Разом по лісництву 7063,4 5877,7 1399,5 1551,5 449,28  

Шершнівське лісництво                                                                  

1. ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                            
      

1.1. ЗАКАЗНИКИ                                                                                                  

кв. 75(вид. 21),80(вид. 1-4,7) 31,7 31,7 9,55    

2. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                                 

2.1. ЛІСОПАРКОВА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ 

ЗОН                                                                
      

кв. 1-13 660,1 583 140,38 11,8 2,9  

2.2. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
      

кв. 14-37,49-50,56-58,64-66,73-74,75(вид. 1-20,22-

47),78-79,80(вид. 5-6,8-21),81 
2474,8 2115 499,51 140,6 33,39  

Разом по категорії лісів  3134,9 2698 639,89 152,4 36,29  

3. ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                               

3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО 

ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.                                                
      

кв. 38,39(вид. 1-13),40(вид. 1-17),41(вид. 1-26),42(вид. 

1-8),43(вид. 1-25),44(вид. 1-10) 
249,5 226 49,39 24,3 5,15  

4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

4.1. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                        

кв. 39(вид. 14-31),40(вид. 18-38),41(вид. 27-

47),42(вид. 9-46),43(вид. 26-36),44(вид. 11-63),45-

48,51-55,59-63,67-72,76-77 

2498,2 2169,9 557,54 588,4 211,51  

Разом по лісництву 5914,3 5125,6 1256,37 765,1 252,95  

Усього: 29386,2 24985 5821,9 4357,8 1328,6  

В тому числі:       

1.ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ                                            
3269,1 2913,2 405,51 156,3 43,35  

Із них:       

1.1. ЗАКАЗНИКИ                                                                                            3170,7 2814,8 376,18 156,3 43,35  

1.2. ЛІСИ НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,ВКЛ. 98,4 98,4 29,33    
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ГЕНЕТИЧНІ РЕЗЕРВАТИ                                                  

2.РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                                                                           8539 7212,3 1825,64 652,2 172,01  

Із них:       

2.1. ЛІСОПАРКОВА ЧАСТИНА ЛІСІВ ЗЕЛЕНИХ 

ЗОН                                                                
770,1 646,8 153,08 12,7 3,1  

2.2. ЛІСОГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА ЛІСІВ 

ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                           
7471,9 6303,4 1590,5 616,3 164,09  

2.3. РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ,ПОЗА 

МЕЖАМИ ЗЕЛЕНИХ ЗОН                                                   
297 262,1 82,06 23,2 4,82  

3.ЗАХИСНІ ЛІСИ                                                                                         1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88  

Із них:       

3.1. ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО 

ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН.                                                
1000,5 860,4 231,37 93,1 26,88  

4.ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                                                                                  16577,6 13999,1 3359,38 3456,2 1086,36  

 



Додаток 2 

 

 

ВІДОМОСТІ  РОЗРАХУНКОВОЇ  ЛІСОСІКИ 

 

 

Групи порід, 

господарські секції 

деревних порід 

Розрахункова  лісосіка 

діюча після  зміни 

вік 

стиг-

лості 

дере-

воста-

нів 

площа, 

гекта-

рів 

запас, тис.куб. вік 

стиг-

лості 

дере-

воста-

нів 

площа, 

гекта-

рів 

запас, тис.куб. 

усього 

в тому 

числі: 

ліквід-

ний 

усього 

в тому 

числі: 

ліквід-

ний 

Господарська частина – рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування 

на рівнині 

Суцільні рубки 

1. Хвойні  7,2 2,45 2,19  1,8 0,60 0,54 

у тому числі:         

- соснова 101 7,2 2,45 2,19 101 1,8 0,60 0,54 

2. Твердолистяні  11,6 2,82 2,43  13,4 2,98 1,39 

у тому числі:         

- дубова високостовбурна 131 11,6 2,82 2,43 131 13,4 2,98 1,39 

3. М’яколистяні  26,3 6,78 5,87  19,4 4,83 4,27 

у тому числі:         

- березова 61 20,9 5,33 4,61 61 14,3 3,50 3,10 

- осикова 41 1,5 0,38 0,35 41 0,8 0,21 0,08 

- чорновільхова 61 3,9 1,07 0,91 61 4,3 1,12 0,97 

РАЗОМ по господарській 

частині: 
 45,1 12,05 10,49  34,6 8,77 7,79 

Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині 

Суцільні рубки 

1. Хвойні      1,9 0,71 0,64 

у тому числі:         

- соснова     101 1,9 0,71 0,64 

3. М’яколистяні      0,8 0,15 0,13 

у тому числі:         

- чорновільхова     61 0,8 0,15 0,13 

РАЗОМ  по 

господарській частині: 

     2,7 0,86 0,77 

3. М’яколистяні      0,8 0,15 0,13 

у тому числі:         

- чорновільхова     61 0,8 0,15 0,13 

РАЗОМ по 

господарській частині: 

     2,7 0,86 0,77 
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продовження 

 

Групи порід, 

господарські секції 

деревних порід 

Розрахункова  лісосіка 

діюча після  зміни 

вік 

стиг-

лості 

дере-

воста-

нів 

площа, 

гекта-

рів 

запас, тис.куб. вік 

стиг-

лості 

дере-

воста-

нів 

площа, 

гекта-

рів 

запас, тис.куб. 

усього 

в тому 

числі: 

ліквід-

ний 

усього 

в тому 

числі: 

ліквід-

ний 

Господарська частина – експлуатаційні ліси на рівнині 

Суцільні рубки 

1. Хвойні  108,5 39,08 35,03  97,0 35,83 32,21 

у тому числі:         

-соснова в надмірно-

зволожених умовах місц. 

    81 3,6 1,03 0,93 

- соснова 81 108,5 39,08 35,03 81 91,1 34,00 30,57 

-ялинова похідна     51 2,3 0,80 0,71 

2. Твердолистяні  41,9 12,23 10,47  60,7 14,20 6,97 

у тому числі:         

- дубова високостовбурна 101 40,6 11,95 10,23 101 57,2 15,49 13,42 

- дубова низькостовбурна  1,3 0,28 0,24 61 2,2 0,46 0,40 

- грабова     51 1,3 0,40 0,38 

3. М’яколистяні  33,4 8,97 7,84  45,5 11,37 10,12 

у тому числі:         

- березова 61 21,2 5,59 4,86 61 22,0 4,97 4,41 

- березова в надмірно зво- 

  ложених умовах місце- 

  зростання 

    61 3,8 0,66 0,58 

- осикова в надмірно зво- 

  ложених умовах місце- 

  зростання 

    41 1,1 0,21 0,19 

-осикова 41 7,6 2,09 1,88 41 11,9 3,33 1,09 

- чорновільхова 61 4,6 1,29 1,10 61 8,5 2,20 1,91 

РАЗОМ по господарській 

частині: 
 183,8 60,28 53,34  203,2 63,55 56,53 

Усього по підприємству:  229,9 72,83 63,83  240,5 73,18 65,09 
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Додаток 3 

 
ВІДОМОСТІ   

 

щодо площі лісів зелених зон 

 

 
Населені 

пункти, 

навколо яких 

виділяються 

ліси зелених 

зон 

Чисельність 

населення, 

тис.чоловік 

Лісо-

рос-

линна 

зона 

Лісис-

тість 

району 

розта-

шуван-

ня 

населе-

ного 

пункту 

Площа лісів 

зеленої зони на 

1 тис.чоловік, 

розрахована за 

нормативами, 

гектарів 

Площа лісів 

зеленої зони, 

розрахована за 

нормативами, 

гектарів 

Фактична 

площа 

існуючих лісів 

зеленої зони, 

гектарів 

Площа лісів 

зеленої зони, 

що 

передбачається 

додатково, 

гектарів 

на 

дату 

пере-

ве-

дення 

з 

ураху-

ван-

ням 

зрос-

тання  

в май-

бут-

ньому 

 

усього  

у тому 

числі: 

лісо-

парко-

ва 

части-

на 

 

усього  

у тому 

числі: 

лісо-

парко-

ва 

части-

на 

 

усього  

у тому 

числі: 

лісо-

парко-

ва 

части-

на 

 

усього  

у тому 

числі: 

лісо-

парко-

ва 

части-

на 

м. Коростень 63,5 69,8 Полісся 35,5 105 7 7329 488 6767,2 660,1 
- - 

смт. Іршанськ 6,9 7,6 -*- 35,5 55 7 418 53,2 1474,8 110,0 
- - 

Разом: 70,4 77,4 

 

- - - - 7747,0 541,2 8242,0 770,1 
- - 
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Додаток 4 

 
ВІДОМОСТІ   

 

щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів, що  

розташовані поза межами лісів зелених зон 

 

 

Найменування та ознаки  

рекреаційно-оздоровчих  

лісів 

 

Нормативи виділення 

 

Площа, обчислена за 

Нормативами 

Ліси навколо лікувально-

оздоровчих об’єктів  
Лісові ділянки радіусом 1 км 297,0 

 

 

 

 
Додаток 5 

 
ВІДОМОСТІ   

протиерозійних  лісів 

 

Протиерозійні ліси не виділялися через відсутність підстав для їх виділення. 
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Додаток 6 

 

 

 

ВІДОМОСТІ   

 

щодо площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок,  

навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 

 

 

Річки, озера, 

водоймища та інші 

водні об’єкти, 

уздовж берегів 

яких виділяються 

смуги лісів 

Загальна 

довжина 

річки, 

кілометрів 

Ширина смуг 

лісів, 

обчислена за 

нормативами, 

метрів 

Площа смуг 

лісів, 

обчислена за 

нормативами, 

гектарів 

Фактична 

площа 

існуючих 

смуг 

лісів, 

гектарів 

Площа смуг 

лісів, які 

виділяються 

додатково, 

гектарів 

 

р.Уж 

 

256  400 743,5 743,5 - 

р.Ірша 136 400 257,0 257,0 - 

Разом   1000,5 1000,5 - 
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Додаток 7 

 

 

ВІДОМОСТІ   

щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах балок і річкових долин, 

серед безлісної місцевості  

 

 

       Захисні ліси , що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної 

місцевості не виділяються через відсутність підстав для їх виділення. 
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Додаток 8 

 

                                                             ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

щодо площі особливо захисних лісових ділянок 

 

Найменування та ознаки особливо 

захисних лісових ділянок 

Нормативи  виділення 

особливо захисних лісових 

ділянок 

Площа, обчислена 

за нормативами, 

гектарів 

1.Лісові ділянки уздовж берегів 

річок, суднохідних і 

магістральних каналів, навколо 

озер та водоймищ (берегозахисні 

лісові ділянки) 

Лісові ділянки шириною 200 м, 

але не більше ширини виділеної 

смуги лісів уздовж берегів річок і 

шириною 150 м - де смуги лісів не 

виділено 

 

 

900,3 

2. Лісові ділянки, що мають  

спеціальне господарське значення 

Лісонасінні, медоносні та інші 

лісові ділянки, що мають спеці-

альне  господарське значення 

 

1270,5 

3. Лісові ділянки, що прилягають 

до забудованих земель 

Лісові ділянки шириною 50 м у лі-

сах, де дозволяється проведення 

рубок головного користування , 

уздовж межі забудованих земель 

 

25,8 

4. Лісові ділянки, що прилягають 

до забудованих земель 

Лісові ділянки шириною 50 м у лі-

сах, де дозволяється проведення 

рубок головного користування , 

уздовж межі забудованих земель 

 

25,8 

5. Лісові ділянки, що прилягають 

до залізниць , автомобільних доріг 

державного значення, державного 

кордону 

Лісові ділянки шириною 50 м (у 

рівнинних лісах) , у лісах де доз-

воляється проведення рубок го-

ловного користування, уздовж 

смуг відведення залізниць, авто-

мобільних доріг державного зна-

чення і державного кордону 

 

 

 

63,9 

6.Радіоактивно забруднені лісові 

ділянки 

Лісові ділянки із щільністю 

забруднення грунту більш як  

10   кі 

     кв.км 

 

229,4 

7. Лісові ділянки  на особливо 

охоронних частинах заказників 

Лісові ділянки у межах  особливо 

охоронних частин заказників, 

лоща яких визначається згідно з 

положенням про заказник 

 

2817,3 

8. Лісові ділянки навколо 

рекреаційно-оздоровчих територій 

Лісові ділянки радіусом 0,5 км 

навколо оздоровчих територій  

 

37,9 

РАЗОМ 

 
5345,1 

 

         Примітка: Загальна площа особливо захисних лісових ділянок 5345,1 га, із них не 

вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки складають 57,7 га, в тому числі 14,9 га – 

незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні, 29,3 га – загиблі насадження, 1,4 га-галявини, 

12,1 га – зруби. 
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ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ 

динаміки експлуатаційних лісів 
 

 

№ 

п/п 

Назва лісогосподарських 

підприємств 

Загальна площа, 

га 

Існуюча площа 

експлуатаційних 

лісів, га 

Запроектовано 

віднести до 

експлуатаційних 

лісів, га 

1. ДП «КОРОСТЕНСЬКЕ ЛМГ» 29386,2 18904,8 16577,6 

 

 

Експлуатаційні ліси  зменшились на 2327,2 га за рахунок новостворених заказників. 
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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 “Коростенське лісомисливське господарство” 

(ДП "Коростенське ЛМГ") 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 

код  ЄДРПОУ 00991841 
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: 11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень,  

провулок 3-й Шатрищанський 3;  

юридична адреса: 11521, Житомирська обл., Коростенський район, село Ушомир, 

вулиця Молодіжна, будинок 41-Б; info@korostenlis.com.ua; (04142) 4-40-54. 
(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 рубок 

головного користування та суцільних санітарних рубок. 

Технічна альтернатива 1. 

Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Коростенське ЛМГ"  дозволяє 

використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі бензомоторних 

пил  та тракторів з трелювальними пристроями, яка цілком прийнятна для всіх видів 

суцільних рубок. 

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкряжуванні 

стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними пристроями на збиранні і 

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

якої входять оператор 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 трактора з трелювальними пристроями. 
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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, 

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 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.  

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 "Коростенське 

ЛМГ" на території Шершнівського, Ушомирського, Омелянівського, Турчинецького та 

Бехівського лісництв. 

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 "Коростенське ЛМГ" в 

межах структурних підрозділів (лісництв) – Шершнівське, Ушомирське, Омелянівське, 

Турчинецьке та Бехівське, 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 

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. 
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5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 

діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо) 

Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування та суцільних санітарних 

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

Вид рубок 

 

Ліси природоохоронного, 

наукового, історико-

культурного призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 
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Рубки 

головного 

користування 

- - - - 
1,8 

0,54 

13,4 

2,98 

19,4 

4,27 

34,6 

7,79 

1,9 

0,64 
- 

0,8 

0,13 

2,7 

0,77 

Суцільні 

санітарні 

рубки 

- - - - 
6,7 

1,08 

1,3 

0,25 
- 

8,0 

1,33 

2,1 

0,22 
- - 

2,1 

0,22 

 

Вид рубок 

 

Експлуатаційні ліси Разом 
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Рубки 

головного 

користування 

97,0 

32,21 

60,7 

14,20 

45,5 

10,12 

203,2 

56,53 

100,7 

33,39 

74,1 

17,18 

65,7 

14,52 

240,5 

65,09 

Суцільні 

санітарні 

рубки 

17,9 

2,34 
- 

3,3 

0,15 

21,2 

2,49 

26,7 

3,64 

1,3 

0,25 

3,3 

0,15 

31,3 

4,04 

 

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; 

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; 
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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  

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. 



5 

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: рубки головного користування на територіях об'єктів 

природно-заповідного фонду не передбачаються;  

- 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 

Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних 

обмежень 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») 

Планова діяльність ДП "Коростенське ЛМГ" 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) 
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Планована діяльність ДП "Коростенське ЛМГ" 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 

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. 
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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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TpenroBaHHrr Ta BHRe3eHHq /lepeBr.rHHr

' uepelirc o6'eKris npzpoAHo-sanoni4uoro rbougy B Me)r(ax rrJraHoBaHoi 4irlruocri;
' nxi licosi Aoporu rlJlaHyerbca no6y4ynaru n ni4npaeMcrei Anrr [poBeAeHH, uraHosauoi 4innruocri (s

, HaKo3y [epxnicareHcrBa Nb17 eia

rr,rarepia,rin y BoAy ra tpyuronafi



Br(a3aHH.flM KBapraniB ra Br4AiniB, qepe3 flKi npoftAe Aopofa);
' repeniK nepc[eKTLIBHt4x cl6'eKrin npupo4lro-:anoai4uoro Son4y B Me)Kax [JraHoBaHoi 4ixlsnocri ;

' iut|lopuauiro rrpo HaqeHi B Me)r(ax [JraHoBar{oi Ais:muocri o6'exrz Ctrapar4onoi nrepexci

3 nonarorc, rpoMaA.f,Hltu Yr<paiuH Tec'ros llerpo Ceprifionu.{,u.KuiB, ny.rr.Tarapctxa 3B
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Minicrepcreo eKororii
ra ilpHpoAHrzx pecypciu VxpaIHu

IIPorro3r4uri
go o6cnry ra suicry seiry s OBI

III <KopocreHcbxe JIM|), J\b 20197154084

'{o Bac 3Bepraerbcr rcepinuHIIrBo rpoMaAcr,Koi opraHisaqii <YrcpaiHcrrca
rpapoAooxopoHHa rpyna), crnopeuoi 3 rlrerorc po3Br4rKy rr,repeNi npupoAHo-3anoai4uoro $oHgy,
:6epexeHHr 6iopi:HonaHirr.fl ra BnpoBaAxeHHfl B Vrcpaini niNHapolHoro rrpprpoAooxopoHHoro
3aKOHOAaBCTBa.

3rilHo cr. 5 3arcouy YrcpaiHu "llpo oqiHrcy BrnHBy Ha goercirrfl", rrpeAcraBH14Kh
rpoMaAcbKocri npourou 20 po6o.rux gHiu : gHr o$iqiitsoro onpHnroAHeHH.a noei4oMJreHH, npo
rlr'Ial]oBaHy girlrHicrs, rxa ni4lrrae oqinqi BnnHBy ua 4oexillt, Malors npaBo rroAaBarn
ttponoeraqii 4o o6crry ra siuicry:niry: oqisxu BnnHBy ua 4onxil:rn (garJ - 3niry). Kepyrouucr,
BHUIenaBeAeHrZM, BBaXaeMO 3a HeO6XigHe HAAATvT 3ayBaXeHHq UroAo 3niry : oB[ An
<KopocreHcrrce IMf> (aali - [i4npnenrcrno).

Ilpouonyeruo BKruorruTll go:uicry rniry r OB,( nacrynue:

1) 3ri,quo cyqacHl4x HayKoBIzx .(aHrrx, nJraHoBaHa girmuicr:r y rurm4i cyqinrHr,rx py6ox
roJloBHoro KopHcryBaHHq ta caHirapHl4x py6orc Moxe Maru nerarusHufi BnJruB ua rigpolori,*tu\r
pexl{M no,4o'rorie, po:rraiqeuux B Mexax repuropii licor<opzcryraqa ra cyuixuux 3 TaKoro
repuropiero. 3saxarcql,I Ha IIe, [porlouyeMo y rniri g OBA oqinuru BrrJrnB n.[anosauoi
lirlruocri na yci BoAoroKH 6acefiuy piuox Iprua ra Yx, B ToMy qucli i Henpruzfi :ra
KyMynflTr4BHuit srurwsu raxoi lirlrsocri.

Orpiru roto, npoBeAeHHfl cyqilruzx
Moxe Marr4 nerarusuzft BrIJIUB Ha Blr,Avt

3aaxaloqa Ha ue, rporroHyeMo y rniri s

ninony crpyKTypy ricosux Macusin sK
ricoeux .raHgruaQrin na perioHaJrbHoMy
nepecrifiHux AepeBocraHis na oqiHunuu
nos'q3aHi 3 TaKuMt4 AepeBocraHaMu.

py6or B Mexax cruurlrx ra nepecriftHr{x AepeBocraHis
$nopu i <payHu, acoqifionaui si crapuuu licanlpr.
OBA oqiHuTrn BIJrHB unanosaHol gin.nnnocri Ha

B Mexax repr.nopii IlignpuenrcrBa, TaK i n rvrexax
pinni, B r.q. 3a3Haqr4Brrru sT\,riHu y nnouax crprurr,rx ra
ouixynauurZ BnJrr4B nraHosauoi lirnurocri Ha Bu1vr,

2) 3ri.qHo BI,IMor cr:a:r:ri 6 3arony Yxpaihz <flpo oqinrcy BnnrdBy ua 4orxill.r>>, snir s OB!
Mae BKJlloqaril Bl{[paB4aui amrepHarvBr,r nranosaHoi 4ixlruocri. 3saxaroq[ ua noreuqifiHufi
Hera'rusHllfi BIIJII4B [JIaHoBaHoi .qixlruocri ua crau $loplz ra {ayuu, a raKox Ha inuri acleKTu
gonxilltx, nporloHyeMo po3rJlflHyru y sniri r OB.{ aJrbrepHarrrBy rrJraHonanoi gir.nurocri, nxa
nepeg6auae:

crop. I e 2

t



- [poBeAeHH.r JIHIUe rn6iprcosrax py6orc roiroBHoro KopHcryBaHHx (PfK) s ricax nepruol,

apyroi ra rpersoi xareropift (nicr,r npHpoAooxopoHHoro, HayxoBoro, icropuxo-xynbrypHoro
npu3HaqeHHfl; percpeaqifiHo-o3AopoBrri rica; :axucui nicvt) : Merolo ycyHeHH, HeraruBHoro
BnnHBy cyqiltHux py6ox Ha npupoAHi qiHuocri licin, oxopoun 6iopiaHoManirrq ra :6epeNeHur
percpeaqiilrrrzx (lyHxrlifi nicie;

- rpoBeAeHHq rl4ure ea6ipxoanx caHirapuux py6ox e ricax nepuroi ra gpyroi xareropifi;

- sa6opoHy ttpoBeAeHHr cyqinruux PfK ra caHirapunx py6ox n ycix AepeBocraHax craprxe
130 porcia 3 Morolo MriHirMisaqilo BnnHBy Ha oxopoHloBaHi BH4H rfnopra irfayHra ra s6epexeuHn
niKosoi crpyK'rypH ricosoro rrracuay;

- sa6opouy rpoBeAeHH{ cyqilrurzx PI-K ra caHirapHux py6ox B Mexax cMyru tlupr4Ho}o
l00 tt HaBKoJIo 6eperia MaJIax piuor< Pixra, LLIecreHr, OnerllHq m 200 M HaBKoJro 6eperie pi.rox
Vx, Xepee ra Ipua;

- sa6opouy [poBeAeHHrI nrauoeaHol 4irlr,uocri B Me)r(ax si4rsoprcealsurzx 4i:uHorc
MHcJIlIBcbKoro toclroAapcrBa e nepiog : I xsirHrr no 15 qepBHq gll :a6esner{eHHr yMoB
po3MHo)r{eHHr opuiro- ra repio$ayna.

4) Taxo;x rponoHyeMo llignpraeMcrBy y :eiri a OBI 3a3Harrurr4 MeroA[r, sxi
BHKopHcroByBanvcfl Anq npoBeAeHul 4oc:riA)KeHb ra oqiHxu BrrJrr,rBy, a raKolr( BKa3arr4 A)Kepena
i Hrf opnraqii, Ha .rrKr4x f pyHryrorbc t gaai : i :e iry.

3 noealoro,

I-oroea IIpanniHHn
fO <YxpaiHcbKa nphpoAooxopoHHa

Onexcifi Baculror
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YKPAIHA 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ 

Управлiння екологii та природних ресурсiв 
вул. Театральна 17 /20, м. Житомир, 10014; тел./факс (0412) 22-08-24; 

www.ecology.zt.gov.ua E-mail: pryroda@ecology.zt.gov.ua код €ДРПОУ 38708695 

вiд ,f 3. О! . ./.9№ 1J ч 6 )-r-t/J-Y- -J.ь!l,Директору ДП «Коростенське 
На № 518 вiд 26.07 .19 лiсомисливське господарство» 

Бадзяну В. В. 

Пров. 3-й Шатрищансъкий, 3, м. Коростенъ, 

Житомирсъка область, l 1500 

Управлiния екологii: та природних ресурсiв Житомирсько1 обласноi· 
державно1 адм1юстрацii: повiдомляе, що на територi1 планово·i дiяльностi 
ДП «Коростенське лiсомисливське господарство» знаходяться наступнi об'екти 
природно-заповiдного фонду: 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Барвенкоке», 
утворений рiшениям облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 41,9 га i 
знаходиться в кв.9,10 Ушомирського лiсництва; 

загальнозоологiчний заказник мiсцевого значения «Щабель», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 72 га ( охоронна зона 
669 га) i знаходиться в кв. 21, вид. 12,16,17,29, кв. 22, вид. 17,18,25,27,28,32, 
кв.23, вид. 8,9,10,12,13, кв. 28, вид. 1,2,3, кв. 29, вид. 1,2,3,4 Ушомирського 
шсництво; 

гiлрологiчний заказник мiсцевого значения «Волосне», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01. 1982 №26 на площi 20 га ( охоронна зона 
583 га) i знаходиться в кв. 36, вид, 16, 17,23,30 Ушомирського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Мисловичi» утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 52 га ( охоронна зона 
437 га) i знаходиться в кв.57, вид. 4,7,9,10, кв. 58, видl-3,7,11,12,18 
Омелянiвського лiсництва; 

гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Сукачове», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 22 га (охоронна зона 
344 га) i знаходиться в кв. 69, вид. 19,21,22 Ушомирського лiсництва; 

. гiдрологiчний заказник мiсцевого значения «Чорний мох», утворений 
рiшенням облвиконкому вiд 21.01.1982 №26 на площi 29 га (охоронна зона 
176 га) i знаходиться в кв. 18, вид. 22, кв.22, вид.3 Ушомирського лiсництва; 

лiсовий заказник мiсцевого значения «Забране», утворений рiшениям 
облвиконкому вiд 23.12.1991 №360 на площi 31,7 га i знаходиться в кв.75, 
вид. 21, кв.80, вид.1,2,3,4-7 Шершнiвського лiсництва; 
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Додаток № 16                                                                                                   
 

Затверджую: 
              Директор 

                                                                                            ДП «Коростенське ЛМГ»  
                        

                                                                                                 ________________ В.В.Бадзян. 
                                                                                              
                                                                                                         «    30    «  липня  2016р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процедура №6 

 
 

Виявлення та реєстрація рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та 
рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України. 

 в лісовому фонді ДП «Коростенське ЛМГ». 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

м. Коростень. 2016р 
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Вступ. 
 
        Відповідно до ст..8 Закону України «Про Червону книгу України» підприємства повинні 
виявляти і охороняти ті види, які є (або можуть бути) об’єктами користування на даному 
підприємстві (деревно-чагарникові види, гриби, трав”янисті рослини, які можуть 
використовуватися в порядку побічного користуванням лісом, мисливські тварини).  
        Вимоги FSC, встановлені критерієм 6.2, вимагають виявляти і охороняти на території 
підприємства всі рідкісні та зникаючі види флори і фауни, тобто вони перевищують вимоги 
національного законодавства. 

         Вимоги збереження рідких (перш за все занесених в Червону книгу України) видів живих 
організмів, екосистем, елементів ландшафту і біологічного різноманіття знаходяться в 
наступних діючих законодавчих документах: 

Закони: 
1. "Про охорону навколишнього природного середовища", від 26 червня 1991 року, 
        № 1268-XII; 
2.   "Про природно-заповідний фонд", від 16 червня 1992 року № 2456-ХІІ; 
3.   „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР 
1. „Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року № 586-XIV 
2. "Про рослинний світ",  від 9 квітня 1999 року, № 591-ХIV; 
3. "Про мисливське господарство та полювання", від 22 лютого 2000 року, № 1478-ІІІ; 
4. „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі 
       України на 2000-2015 роки”, від 21 вересня 2000 року № 1989-ІІІ; 
5. "Про тваринний світ", від 13 грудня 2001 № 2894-III; 
6. „Про Червону книгу України”, від 7 лютого 2002 року № 3055-III; 
7. „Про екологічну мережу України”, від 24 червня 2004 року № 1864-IV; 

                         Кодекси: 
8. Лісовий Кодекс України. Закон України № 3404-IV, постанова ВР від 8 лютого 2006 року; 
9. Земельний кодекс України, від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ; 
10. Водний кодекс України, від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР; 

Інші нормативно-правові акти: 
11. Державна програма “Ліси України”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 

29.04.2002 №581, реєстраційний номер програми №207. 
12. Указ Президента України від 05.01.2004 «Про заходи щодо посилення державного контролю 

у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів». 
13. Постанова Кабінету міністрів України від 29.08.2002  №1286 „Про затвердження Положення 

про Зелену книгу України” 
14. Правила відтворення лісів. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. 

№303. 
15. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Част.1 „Польові  роботи”, част.2 

„Камеральні роботи”, Ірпінь, 2006. 
16. Правила поліпшення якісного складу лісів. Постанова КМ України №724  від 12 травня 2007  
       року. 
17. Правила рубок головного користування, затверджені наказом Державного комітету лісового 
господарства України 23.12.2009р. № 364. 

Ратифікація Україною таких конвенції та угод: 



1. Конвенція про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік), Закон про 
ратифікацію Конвенції від 29 листопада 1994 року № 257/94-ВР; 

2. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (Ріо-де-Жанейро, 1992 рік), Закон про ратифікацію 
Рамкової конвенції від 29 жовтня 1996 року № 435/96-ВР; 

3. Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ їх існування в Європі 
(Берн, 1979 рік), Закон про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої 
флори і фауни та природних середовищ існування в Європі від 29 жовтня 1996 року № 
436/96-ВР; 

4. Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 
середовища існування водоплавних птахів (Рамсар, 1971 рік), Закон України про участь у 
Конвенції від 29 жовтня 1996 року № 437/96-ВР. 

5. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 рік), Закон України про 
приєднання до Конвенції від 19 березня 1999 року № 535-XIV; 

6. Угода про збереження кажанів в Європі (Брістоль, 1995 рік), Закон України про приєднання 
до Угоди від 14 травня 1999 року № 663 –XIV; 

7. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Бонн, 1979 рік), Закон України про 
приєднання до Конвенції від 19 березня 1999 року № 535- XIV; 

8. Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату. 
Закон України про ратифікацію від 4 лютого 2004 року № 1430-IV. 

9. Рамкова конвенція  про охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003 рік), Закон України 
про ратифікацію Рамкової конвенції від 7 квітня 2004 року №1672-IV. 

10. Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (Монреаль, 
2000). 

Збереження рідкісних і зникаючих видів тварин, рослин і елементів біологічного різноманіття  
при  веденні лісового господарства є також вимогою добровільної лісової сертифікації по 
системі Лісової Наглядової Ради (FSС) 
 
Ціль 
        Виявлення рідкісних і зникаючих видів флори і фауни необхідно для збереження 
біорізноманіття в природі. 
        Моніторинг виявлених рідкісних і зникаючих видів потрібен для  визначення їх 
стану, який може змінюватись як в результаті  дії на них лісогосподарських заходів, 
так і в результаті природних факторів.- лісових пожеж, вітровалів, буреломів, 
появи шкідників та хвороб лісу тощо. В результаті проведення моніторингу може 
виникнути необхідність призначити або уточнити заходи по їх збереженню та 
внести відповідні корективи в плани ведення господарства і лісокористування. 
Параметри: 
Виявленню та моніторингу підлягають в першу чергу види перераховані нижче, які 
зустрічаються на території лісгоспу:  
Флора: 
Баранець звичайний 
Береза темна 
Булатки: дволиста, великоквіткова, червона) 
Валеріана лікарська 
Верби (розмаринолиста, лапландська, чорнична, Старка)  
Гніздівка звичайна 
Діфазіаструм сплюснутий (Зелениця ) 
Журавлина дрібноплодна 
Зозулинці: болотний, дрібно крапчастий і інші види 
Зозулині черевички справжні 
Коручки: чемерниковидна, темно-червона 
Лілія лісова 
Любка дволиста 
Любка зеленоквіткова 
Осоки: затінкова, тонкокорневищна, дводомна та інші 
Пальчатокорінники (Зозульки) Фукса, сплюснутий, м/ясо червоний, плямистий, 
Траунштейна 
Плаун річний 



Плаунець заплавний (Лікоподієлла заплавна) 
Смілка литовська 
Сон великий і розкритий 
Сон чорніючий (сон лучний) 
Сфагнум Вульфа, блискучий, м’який, тоненький 
Цибуля медвежа (Черемша) 
Щитолисник звичайний 
та інші види рослин 
Фауна: 
Борсук, веретільниця, мідянка звичайна, норка європейська, рись, ропуха очеретяна,  соня 
садова, тхір лісовий, ящірки прудка і зелена, жовна зелена, змієїд, кажани, канюк 
звичайний, лелека чорний, лунь польовий, орел карлик, очеретянка прудка, пугач, сич 
волохатий, сипуха, сови бородата, болотяна, сіра (неясить), вухата, сорокопуд сірий, 
тетерук, шуліки рудий і чорний  та інші види. 
        Крім того повинні виявлятись рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги 
України. 
Документи: 
1. ПРОЕКТ організації і розвитку лісового господарства державного підприємства 
«Коростенське лісомисливське господарство», Ірпінь-2009р.. 
 2. Материали безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ДП «Коростенське 
ЛМГ» итомирської області за 2009- 2015 і наступні роки. 
 3. Материали відводів і таксації лісосік головного користування та рубок формування і 
оздоровлення лісів. 
4. Акти лісопатологічного обстеження та ОВНС. 
5. Природоохоронне зобов’язання. 
6. Акти, протоколи і листи  консультацій зі спеціалістами, науковцями, місцевою владою та 
громадськістю. 

Процедура моніторингу.   

        Система моніторингу ділянок рідкісних і зникаючих видів флори та фауни,  а також 
рослинних угрупувань, занесених до Зеленої книги України, базується на зборі і аналізі 
даних про їх наявність і стан.  
       Ділянки з наявністю рідкісних і зникаючих видів флори та фауни, які по матеріалах 
лісовпорядкування віднесені до особливо захисних ділянок щорічно у вересні - листопаді 
місяцях обстежуються лісничими з спеціалістами лісгоспу, За результатами матеріалів 
обстеження складається Акт, форма якого приводиться в додатку 1. 
       Щорічно при проведенні лісопатологічних, спеціальних і інших обстежень, а також при 
відводі і таксації лісосік рубок головного користування і рубок формування та 
оздоровлення лісів виявляються нові ділянки з наявністю  рідкісних і зникаючих видів 
флори та фауни. Ділянки з їх наявністю заносяться у відомість, форма якої надається в 
таблиці 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 1. 

ВІДОМІСТЬ 
виявлених на території ДП «Коростенське ЛМГ»  

ділянок рідкісних і зникаючих видів флори і фауни та рослинних угрупувань, 
занесених до Зеленої книги України. Рік проведення моніторингу 2016 

№ 

пп 

Місцезнаход-
ження: 

Лісництво, 
кв.,вид. 

Назва виду 
чи 

рослинного 
угрупування 

Коротка 
таксаційна 

характеристика 

Об’єкт, 
що 

охороня-
ється 
(по 

пуля-
ція, 

місце 
гнізд., 
нора 

тощо) 

Стан 
об’єкту 

Зміни у порівнянні з 
минулим роком та 
причини таких змін 

(в кол.7 – рік виявлення,  

8-11 – наступні роки 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

Примітка: В колонці 6  Стан об’єкту вказується наявність заселених нір, гніздівель, орієнтовна площа та 
кількість угрупувань або популяцій рослин. 

 

      На основі спостережень та оцінки стану  та порівняння з минулорічними показниками, 
робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігаються. Висновки та дані, зібрані 
під час моніторингу стану та оцінки впливу проведених лісогосподарських заходів, 
документуються. 
      При виявленні нових ділянок рідкісних і зникаючих видів флори та фауни, або при 
необхідності прийняття певних рішень стосовно існуючих, заінтересовані сторони 
звертаються по телефону, або письмово за інформацією та консультацією до відповідних 
сторін. Лише після натурного обстеження  та консультацій приймаються певні рішення. 
Прийняті рішення оформляються протокольно. 
      Результати моніторингу оприлюднюються у щорічному Звіті по результатах 
моніторингу лісогосподарської діяльності підприємства та лісів ЛВПЦ. для  громадськості.  

Періодичність.  

       Періодичність моніторингу - щорічно,  на протязі року . 
Інформація моніторингу, це прямі, побічні і похідні показники, які характеризують стан 
ділянок, що дає можливість його покращити. 

Любе втручання відбувається згідно розпорядження керівництва підприємства.  
Оцінка стану. 
По результатах моніторингу,  дані надаються керівництву, яке проводить їх 
оцінку і дає розпорядження щодо застосування певних методів впливу стосовно 
нормативних документів, з урахуванням їх найбільшої ефективності. 
Інформація щодо моніторингу. 

 Інформація про оцінку стану ділянок рідкісних і зникаючих видів флори і фауни буде 
надаватись зацікавленим особам при любому запиті. 
Обрабіток даних.  
Обрабіток даних і порівняння по різним рокам проводиться або безпосередньо на 
підприємстві, або зовнішніми спеціалістами ( лісовпорядкування, університети, інститути,  
эксперти  тощо). 



Архівація даних.  
Архівація даних відбувається в паперовому  і  электронному виглядах. Дані 
зберігаються на підприємстві, і можуть бути надані  по запиту зацікавлених  осіб. 

Відповідальність:   

 Індивідуалізація методів і заходів  -  головний лісничий Зарицький А.М. 
 Індивідуалізація термінових заходів і їх вплив  –  головний  лісничий Зарицький А.М.

   
 Оцінка впливу - начальник  відділу л.г.Грабовць Г.М. 
 Повідомлення, регістрація і збір даних -   Лісничі та спеціалісти лісогосподарського 

відділу (інженер лісових культур – Старовойт І.М., провідний інженер озл – 
Віткивський А.О.,  інженер   лісозаготівель – Гераймович А.В., інженери лісового 
господарства – Васильчук С.С.,Сорока О.О.,Барилюк М.Р.)    
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Database release: 201612 all countries --- 13/01/2017
SDF

EMERALD - STANDARD DATA FORM

For proposed Emerald Sites (Areas of Special Conservation Interest, ASCI),
Candidate Emerald Sites and,
For Areas of Special Conservation Interest (ASCI = Emerald Sites)

SITE UA0000173
SITENAME Slovechanskyi Kriazh

TABLE OF CONTENTS
1. SITE IDENTIFICATION
2. SITE LOCATION
3. ECOLOGICAL INFORMATION
4. SITE DESCRIPTION
5. SITE PROTECTION STATUS
6. SITE MANAGEMENT
7. MAP OF THE SITE

Print Standard Data Form

1. SITE IDENTIFICATION
1.1 Type 1.2 Site code
C UA0000173

1.3 Site name

Slovechanskyi Kriazh
1.4 First Compilation date 1.5 Update date
2015-10 -

1.6 Respondent:

Name/Organisation:
Viktor Onyshchenko, Tetiana Solomakha, Oleg Dudkin, Olga Yaremchenko,

Viktor Demchenko, Oksana Chervonenko, Leonid Protsenko, Oleh Kokhan, Fedir
Kurtiak

Address:                
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Calssification Data
Date site proposed as ASCI (Emerald): No data
Date site accepted as candidate ASCI (Emerald): No data
Date site designated as ASCI (Emerald): No data
Date site accepted as ASCI (Emerald): 2016-11
National legal reference of ASCI designation: No data

2. SITE LOCATION
Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:
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Longitude Latitude
51.231383 28.435347

2.2 Area [ha]: 2.3 Marine area [%]:
95849.0000 0.0000

2.4 Sitelength [km]:
0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
UA18 Zhytomyr Oblast

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00
%)

3. ECOLOGICAL INFORMATION
Back to top

3.1 Habitat types present on the site and site evaluation for
them:

Resolution 4 Habitat type Site assessment

Code NP Cover [ha] Cave
[number]

Data
quality A|B|C|D A|B|C

     Representativity Relative
Surface Conservation Global

C1.224
info  0.1 0.00 P A C A C 

C1.226
info  0.001 0.00 P A C A C 

C1.3413
info  0.1 0.00 P A C A C 

C2.33
info  1 0.00 P A C A C 

D2.3
info  100 0.00 P A C A C 

D5.2
info  700 0.00 P A C A C 

E1.9
info  5 0.00 P A C A C 

E2.2
info  50 0.00 P B C B C 

E3.4
info  700 0.00 P B C B C 

E5.4
info  20 0.00 P A C A C 

F9.1
info  15 0.00 P A C A C 

G1.51
info  30 0.00 P A C A C 

G1.7
info  150 0.00 P A C A C 

G1.8
info  600 0.00 P A C A C 

X35
info  5 0.00 P B C A C 
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NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
Cover: decimal values can be entered
Caves: included in habitat types A1.44, A3, A4 and H1: enter the number of caves if estimated surface
is not available.
Data quality: G = “Good” (e.g. based on surveys); M = “Moderate” (e.g. based on partial data with
some extrapolation); P = Poor (e.g. rough estimation)

3.2 Species listed in Resolution 6 and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment

Group Code Scientific
Name S NP Type Size Unit Cat. Data

quality A|B|C|D A|B|C

      Min Max  C/R/V/P  Pop. Con. Iso. Glo.

P 1516 Aldrovanda
vesiculosa   p 101 500 i C  B C C B 

B A091 Aquila
chrysaetos   c 1 5 i   D    

B A089 Aquila pomarina   r 1 3 p   C B C C 
B A222 Asio flammeus   r 1 5 p   C B C C 
F 1130 Aspius aspius   p 0 0  C  C B C A 

M 1308 Barbastella
barbastellus   p 0 0  R  B B C B 

A 1188 Bombina
bombina   p 0 0  R  B B C B 

I 1920 Boros schneideri   p 0 0  V  D    
M 1352 Canis lupus   p 0 0  R  D    

B A224 Caprimulgus
europaeus   r 10 50 p   C B C B 

M 1337 Castor fiber   p 0 0  R  D    
B A084 Circus pygargus   r 1 5 p   C B C C 
F 1149 Cobitis taenia   p 0 0  C  C A C A 

I 1071 Coenonympha
oedippus   p 0 0  V  D    

I 4030 Colias
myrmidone   p 0 0  V  D    

B A122 Crex crex   r 10 50 m   C B C C 

I 1086 Cucujus
cinnaberinus    0 0  V  D    

P 1902 Cypripedium
calceolus   p 5 25 i R  B C C B 

B A238 Dendrocopos
medius   w 10 15 i   C C C C 

B A238 Dendrocopos
medius   r 5 10 p   C C C C 

B A236 Dryocopus
martius   r 20 30 p   C B C C 

B A236 Dryocopus
martius   w 20 30 i   C B C C 

R 1220 Emys orbicularis   p 0 0  R  D    

F 2484 Eudontomyzon
mariae   p 0 0  V  C B C B 

I 1065 Euphydryas
aurinia   p 0 0  V  D    

B A098 Falco
columbarius   w 1 5 i   D    

B A097 Falco
vespertinus   c 1 5 i   D    

B A321 Ficedula
albicollis   r 20 50 p   C B C C 

B A154 Gallinago media   r 5 10 p   C B B C 

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aldrovanda+vesiculosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+chrysaetos&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aquila+pomarina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Asio+flammeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aspius+aspius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Barbastella+barbastellus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Bombina+bombina&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Boros+schneideri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Canis+lupus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Caprimulgus+europaeus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Castor+fiber&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Circus+pygargus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cobitis+taenia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coenonympha+oedippus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Colias+myrmidone&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Crex+crex&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cucujus+cinnaberinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Cypripedium+calceolus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dendrocopos+medius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Dryocopus+martius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emys+orbicularis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eudontomyzon+mariae&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Euphydryas+aurinia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+columbarius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Falco+vespertinus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ficedula+albicollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Gallinago+media&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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B A217 Glaucidium
passerinum

  p 1 5 p   C B B C 

B A127 Grus grus   r 5 10 p   C B C C 

I 1052 Hypodryas
maturna   p 0 0  V  C B C B 

B A022 Ixobrychus
minutus   r 1 5 p   C B C C 

P 1805 Jurinea
cyanoides   p 25 100 i C  B B C B 

B A338 Lanius collurio   r 30 60 p   B B C C 
B A246 Lullula arborea   r 10 30 p   C C C B 
M 1355 Lutra lutra   p 0 0  R  D    
I 1060 Lycaena dispar   p 0 0  V  D    
M 1361 Lynx lynx   p 0 0  R  D    

F 1145 Misgurnus
fossilis   p 0 0  C  С A C A 

B A094 Pandion
haliaetus   c 1 5 i   D    

F 4009 Phoxinus
percnurus   p 0 0  V  D    

I 4021 Phryganophilus
ruficollis   p 0 0  V  D    

B A234 Picus canus   r 20 30 p   C B C B 
B A234 Picus canus   w 20 30 i   B B C C 

I 4042 Polyommatus
eroides   p 0 0  V  D    

B A120 Porzana parva   c 20 50 i   C C C C 
B A120 Porzana parva   r 5 10 p   C C C C 
B A119 Porzana porzana   c 50 100 i   C B C B 
B A119 Porzana porzana   r 10 30 p   C B C C 
P 1477 Pulsatilla patens   p 1000 2000 i R  A B C B 

F 1134 Rhodeus
sericeus amarus   p 0 0  C  C A C A 

P 4093 Rhododendron
luteum   p 1000 0 i C  A B A B 

I 1926 Stephanopachys
linearis   p 0 0  V  D    

I 1927 Stephanopachys
substriatus   p 0 0  V  D    

B A457 Strix nebulosa   r 5 10 p   B A B B 
B A307 Sylvia nisoria   r 10 20 p   C C C C 

B A409 Tetrao tetrix
tetrix   r 20 70 m   B B C C 

B A409 Tetrao tetrix
tetrix   w 100 150 i   B A C C 

A 1166 Triturus
cristatus   p 0 0  R  B B C B 

Group: A =Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P =Plants, R = Reptiles
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Type: p=permanent, r=reproducing, c=concentration, w=wintering (for plant and non-migratory species
use permanent)
Unit: i=Individuals, p=pairs or other units according to the standardised list of population units and
codes, in accordance with Article 12 and 17 reporting under the Birds and Habitats Directives
Abundance categories (Cat.): C=common, R= rare, V=very rare, P=present – to fill if data quality are
deficient (DD) or in addition to population size information
Data quality: G = ‘Good’ (e.g. based on surveys); M = ‘Moderate’ (e.g. based on partial data with some
extrapolation); P = ‘Poor’ (e.g. rough estimation); DD = Data deficient (use this category only, if not
even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size
can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Glaucidium+passerinum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Grus+grus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Hypodryas+maturna&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Ixobrychus+minutus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Jurinea+cyanoides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lanius+collurio&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lullula+arborea&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lutra+lutra&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lycaena+dispar&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Lynx+lynx&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Misgurnus+fossilis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pandion+haliaetus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phoxinus+percnurus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Phryganophilus+ruficollis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+canus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Picus+canus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Polyommatus+eroides&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+parva&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+parva&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+porzana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Porzana+porzana&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pulsatilla+patens&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhodeus+sericeus+amarus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Rhododendron+luteum&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Stephanopachys+linearis&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Stephanopachys+substriatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Strix+nebulosa&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Sylvia+nisoria&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tetrao+tetrix+tetrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Tetrao+tetrix+tetrix&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Triturus+cristatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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3.3 Other important species of flora and fauna

Species Population in the site Motivation

Group CODE Scientific
Name S NP Size Unit Cat. Species

appendix
Other

categories
     Min Max  C|R|V|P I II III A B C D

I  Apatura iris   0 0  D    X    

I  Aromia
moschata   0 0  C    X    

P  Betula obscura
A.Cotula   101 500      X    

I  Callimorpha
dominula   0 0  D    X    

I  Carabus
menetriesi   0 0  R    X    

F  Carassius
carassius   0 0  B     X   

P  Carex umbrosa
Host.   501 1000      X    

I  Catocala
fraxini   0 0  D    X    

I  Coenonympha
hero   0 0  D    X    

I  Colias palaeno   0 0  D    X    
I  Emus hirtus   0 0  C    X    

I  Endromis
versicolora   0 0  D    X    

I  Eudia pavonia   0 0  D    X    

F  Leucaspius
delineatus   0 0  A   X     

F  Leuciscus
leuciscus   0 0  A     X   

I  Limenitis populi   0 0  D    X    

I  Papilio
machaon   0 0  D    X    

I  Parnassius
mnemosyne   0 0  D    X    

I  Pericallia
matronula   0 0  D    X    

I  Purpuricenus
kaehleri   0 0  R    X    

Group: A =Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P
=Plants, R = Reptiles
CODE: for Appendix I, II and III species the code provided in the Emerald reference portal should be
used, in addition to the scientific name
S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public
access enter: yes
NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
Unit: i = Individuals, p=pairs or other units according to the standardised list of population units and
codes, in accordance with Article 12 and 17 reporting under the Birds and Habitats Directives.
Cat.: Abundance categories: C=common, R= rare, V=very rare, P=present
Motivation categories: I, II, III: Appendix Species (Bern Convention), A: National Red List data; B:
Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION
Back to top

http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Apatura+iris&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Aromia+moschata&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Betula+obscura+A.Cotula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Callimorpha+dominula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carabus+menetriesi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carassius+carassius&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Carex+umbrosa+Host.&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Catocala+fraxini&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Coenonympha+hero&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Colias+palaeno&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Emus+hirtus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Endromis+versicolora&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Eudia+pavonia&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leucaspius+delineatus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Leuciscus+leuciscus&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Limenitis+populi&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Papilio+machaon&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Parnassius+mnemosyne&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Pericallia+matronula&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
http://eunis.eea.europa.eu/species-names-result.jsp?&pageSize=10&scientificName=Purpuricenus+kaehleri&relationOp=2&typeForm=0&showGroup=true&showOrder=true&showFamily=true&showScientificName=true&showVernacularNames=true&showValidName=true&searchSynonyms=true&sort=2&ascendency=0
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4.1 General site character

Habitat class % Cover
N17 42.80
N16 21.67
N19 32.33
N06 0.33
N23 0.17
N15 0.03
N07 1.06
N08 0.21
N10 1.40

Total Habitat Cover 100

4.2 Quality and importance
IBA. Phytocoenotic value: there are still preserved oak and pine virgin and quasi-virgin forests and
ecosystems of 100 years and beyond years, as well as rocky-oak forests. Woods are with domination of
undergrowth of Rhododendron luteum Sweet. The flora

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site
The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts

Rank

Threats
and

pressures
[code]

Pollution
(optional)

[code]
inside/outside [i|o|b]

M i
M i
L i

Positive Impacts

Rank
Activities,

management
[code]

Pollution
(optional)

[code]
inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership

Type [%]

Public

National/Federal 95
State/Province 0
Local/Municipal 5
Any Public 0

Joint or Co-Ownership 0
Private 0
Unknown 0
sum 100

4.5 Documentation
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1. Червона книга України. Тваринний світ/ за ред. І.А. Акімова - К.: Глобалконсалтинг, 2009.- 600 с. 2.
Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П. Дідуха - К.: Глобалконсалтинг, 2009.- 900 с.
3.Вініченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції.- Київ: Хімджест, 2006. - 176 с. 4.
Об’єкти природно-заповідного фонду Житомирської області http://www.donps.zhitomir.net.5. О.О.Орлов
Рідкісні види рослин Житомирської області /О.О.Орлов// Довідник природних ресурсів Житомирщини.
Житомир, 1993. - С. 76-82.6. Орлов О.О. Рідкісні та зникаючі види судинних рослин Житомирської
області / О.О. Орлов. - Житомир: Волинь, 2005. - 496 с.7. Орлов О.О. Флористична репрезентативність
природоохоронних об’єктів Житомирської області по відношенню до червонокнижних видів рослин
регіону: сучасний стан та перспективи оптимізації / О.О.Орлов// Роль охоронюванихтериторій у
збереженні біорізноманіття: матеріали конф., присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
(м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.). Канів, 1998. - С. 91-93.8. Орлов О.О. Флористичні знахідки
червонокнижних видів у Житомирській області за період 1987-2002 рр. // Ю.Д. Клеопов та сучасна
ботанічна наука: матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д.Клеопова. - К.:
Фітосоціоцентр, 2002. - С. 384-392.

5. SITE PROTECTION STATUS
Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%] Code Cover [%] Code Cover [%]

UA08 70.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:
Type code Site name Type Cover [%]

UA08 Zakaznyk mistsevogo znachenya "Slovechanskyi Kriazh" * 70.00

Designated at international level:
Type Site name Type Cover [%]

Other Zakaznyk mistsevogo znachenya "Slovechanskyi
Kriazh" * 70.00

5.3 Site designation (optional)
The site includes sanctuary of regional significance "Slovechanskyi Kriazh" designated on 17.09.1998,
resolution 3 by the Zhytomyrska oblasna rada

6. SITE MANAGEMENT
Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation: State enterprize "Slovechanske lisove gospodarstvo" (Slovechanske
forestry)

Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):
An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation

X No
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6.3 Conservation measures (optional)
Forestry. There are nature use restrictions within existed protected areas.
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7. MAP OF THE SITE
Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
 Yes No

SITE DISPLAY
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БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛIННЯ ВОДНИХ PECYPCIB РIЧКИ ПРИП'ЯТЬ 

ДЕrЖАВНОГО АГП ITCTB/\ ВОЛ! [ИХ РIТУrпв YKrAi'I 11-1 

вул. ки·,·вська. 81, м. Житомир. 1()0()1 . те1J./факс: {_0-+ l 2J 36- l-t-5Ч

E-111ail:bL1vг.zt@ukг.11et. сайт: ,:vwvv.bL1v1-L1.gov.t1a. код згiшю з С' ДРI IOY О 1038766

№ ()j__ ,. (оfь вiд "!J." а 201� р.

на № 513 вiд 1.§__" .J)1_ 2012 р.
Державне п iдприЕ:мство

«Коростенське лiсове господарство»

11500 м.Коростень, Житомирс1,ка область.
пров. 3-й Шатрищанський. 3 

Басейнове управлi1111я Rол11их pccypt:iв рiчк11 l lp1111·}111,. 11 ,1l.·,I,,I\
ком11етенui·1 розrлянуло питання, викла:1с11i у Г3а11ю"1: ш-:-р111.:1111i i 1ю11i.1t)\1.1яr:
- зriдно чинного законодавства тсри·1 opi't I1na1 ювu·�' ,·1i}1"1ы Ю( 11 р) Ol)I, 1 o.1Lm1 ll)I l) 

користування та суцiльних санiтарних рубок вiдносяться до катеrорi·1· земе11ь
лiсоrосподарськоrо призначення. Ч.1 ст.5 Лiсовоrо кодексу Укра·1ни визначас,

. . . . що до земель тсоrосподарськоrо призначення належать л�сов1 земл1, на яких
розташованi лiсонi дiлянки та нелiсовi землi, зайнятi сiльськоrосподарськими
уriддями, водами i болотами, спорудами, комунiкацiями, малопродуктивними

. . землями, тоща, як1 надаю в установленому порядку та використовуються для
потреб лiсовоrо господарства;
- п.6 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра"t'ни вiд 08.05.1996 № 486 iз змiнами i
доповненнями визначено, що враховуючи, що л�си мають водоохоронну
функuiю, межi водоохорон11их зон (а вiдповiлно i приnережнi 1ахис11i с"'1уги. я1,
складовi водоохоронних зон) у них 11с вста1юш1ююI 1,t:я;

встановлення територi й водно-болотних yriлh 11,,1 iжш1ро,1ного ч и
. . заrальнодержавноrо значе11ня с ком11етенц1rю ор1·ан1в охоро11и навко:111I1I1II,010

природного середовища. Просимо звернутися за належнiстю.
. . - разом з тим, звертаЕ:мо вашу увагу, 1цо з метою охорони волност1 мал их р1чок,

забороняЕ:ться зменшувати природний рослинний покрив i лiсистiсть ·ix
басейну (п.4 ст.80 Водного кодексу Укра·,·ни ).

вy:i'lurlll .,/7 ,l_. � 

# /?/ �f' 
Заступник начальника управлiння � О. Микитин
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ЕКОГАЗЕТА

Fo
rd

Американський автовиробник Ford домовився 
з Volkswagen про масовий випуск електрокарів, 
які будуть створені на модульній платформі MEB 
німецького концерну. Про це керівництво компаній 
оголосило на прес-конференції в Нью-Йорку, пові-
домило напередодні видання Autonews.  

Зазначається, що два автовиробники досяг-
ли остаточної угоди про створення глобального 
альянсу після декількох місяців переговорів. Ford 
використовує архітектуру MEB для абсолютно но-
вої електричної моделі, яку будуть випускати для 
європейського ринку на підприємстві в німецькому 
Кельні. Випуск новинки розпочнеться в 2023 році. 
У наступні шість років американці мають намір 
продати понад 600 тисяч електрокарів. 

З 2016 року Volkswagen вже інвестував близь-
ко 7 млн   доларів в платформу MEB. Вона повин-
на стати базою для приблизно 15 млн електро-
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Платформа MEB повинна стати базою для приблизно 15 млн 
електромобілів, які випустять під брендами VW, Audi, Skoda і Seat.

Ford і Volkswagen створили 
альянс для випуску електрокарів

карів, які випустять під брендами VW, Audi, Skoda 
і Seat. Першою серійною моделлю стане хетчбек 
Volkswagen ID.3 - його прем’єра відбудеться цієї 
осені на Франкфуртському автосалоні. 

Крім того, Volkswagen в рамках співпраці з 
Ford вкладе 2,6 млн доларів в проект Argo AI, 
під керівництвом американського концерну. Ком-
панія займається розробкою систем автоматичного 
управління і зараз зайнята створенням автопілота 
четвертого рівня.

Нагадаємо, в січні 2019 року стало відомо про 
створення альянсу Ford і Volkswagen. Тоді повідом-
лялося, що автовиробники об’єднають зусилля для 
виробництва пікапів і комерційних авто. При цьо-
му створення Альянсу не передбачає обмін частка-
ми між компаніями. Ним буде управляти спільний 
комітет з топ-менеджерів концернів.
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Керівництво Volkswagen і Ford під час прес-конференції в Нью-Йорку
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___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-

стру 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 "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"),

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код ЄДРПОУ 00992119

батькові фізичної особи-підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються 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
Місцезнаходження юридичної особи: 09130, Київська обл., Білоцерківський ра-

йон, село Дрозди, УРОЧИЩЕ "ТОВСТА", КВАРТАЛ 50.
Телефон – (04563)45580, директор Вітряк Анатолій Вікторович
(місцезнаходження 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 в порядку проведення рубок головно-

го користування. Лісозаготівля деревини при використанні лісових ресурсів під час 
здійснення рубок головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних 
деревостанах в обсягах, відповідно до розрахункової лісосіки, та на підставі спеці-
ального дозволу – лісорубного квитка.

На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підприємства та 
зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісокористувачів розраху-
нок спеціального використання лісових ресурсів яких проведено на 10 років.

Порядок та умови здійснення спеціального використання лісових ресурсів вста-
новлюються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов, біологічних особли-
востей деревних порід та інших особливостей застосовуються такі системи рубок 
головного користування: суцільні, поступові або вибіркові, комбіновані рубки. 

Планована діяльність спрямована на раціональне використання лісосічного фон-
ду, підвищення продуктивності та поліпшення якості нових лісів шляхом застосу-
вання новітніх технологій, відповідно до технологічних карт розробки лісосік. 

Під час проведення рубок головного користування застосовуються технології, які 
дають змогу  максимально зберегти дерева, що не підлягають вирубуванню, під-
ріст, трав'яний покрив та грунти.

Технічна альтернатива 1.
Лісозаготівля деревини шляхом валки та розкряжовки  бензомоторними пилами. 

Трелювання деревини сортиментами за допомогою колісних тракторів з гдрозахва-
тами.

Технічна альтернатива 2.
Чокерне трелювання деревини (волочіння) хлистами за допомогою гусеничних 

тракторів.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду державного під-

приємства «Білоцерківське лісове господарство» в межах 7 структурних підрозділів 
(лісництв) – Білоцерківське, Володарське, Сквирське, Ставищенське, Сухоліське, 
Томилівське, Тетіївське. 

Лісові масиви Державного підприємства «Білоцерківське лісове господарство» 
розташовані в межах Білоцерківського, Володарського, Сквирського, Ставищен-
ського, Тетіївського адміністративних районів повністю та частково в межах Ва-
сильківського, Фастівського та Рокитнянського адміністративних районів Київської 
області на території Шаліївської, Тхорівської, Великоєрчиківської, Шапіївської, Ду-
лицької, Шамраївської, Пустоварівської, Буківської, Чубинецької, Рудянської, Ма-
лолисовецької, Малоєрчиківської, Кривошиїнської, Селезенівської, Кам’яногребель-
ської, Домантівської, Самгородоцької, Антонівської, Мовчанівської, Каленнівської, 
Оріховецької, Горобіївської, Великополовецької, Красноліської, Пищиківської сіль-
ських рад, Сквирської міської ради Сквирського району, Фурсівської, Дроздівської, 
Трушківської, Яблунівської, Сидорівської, Биково-Гребельської, Шкарівської, Томи-
лівської, Коженицької, Озернянської, Чупирянської, Сорокотязької, Храпачівської, 
Піщанської, Пилипчанської, Поправської, Фесюрівської, Потіївської, Макіївської, 
Василівської, Сухоліської сільських рад Білоцерківського району, Устимівської сіль-
ської ради Васильківського району, Малополовецької сільської ради Фастівського 
району, Логвинської, Лобачівської, Тарганської, Рачківської, Біліївської, Петрашів-
ської, Пархомівської, Тадіївської, Капустинської, Рубченківської, Рогізнянської, Гай-
воронської, Березнянської, Мармуліївської, Рудосільської, Косівської, Завадівської, 
Ожегівської, Матвіїської, Зрайківської сільських рад, Володарської селищної ради 
Володарського району, Рокитнянської селищної ради, Бирюківської, Острівської, 
Насташівської, Синявської сільських рад Рокитнянського району, Тетіївської місь-
кої ради, Теліженецької, Кошівської, Кашперівської, Росішківської, П’ятигорської, 
Черепинської, Ненадихівської, Галайківської сільських рад Тетіївського району, 
Ставищенської селищної ради, Розкішнянської, Стрижавської, Гостромогильської, 
Василиської, Торчицької, Кривецької, Розумницької, Винарівської, Антонівської, Су-
хоярської, Сніжківської, Попружнянської, Гейсиської, Станіславчицької, Юрківської, 
Красилівської, Полковницької сільських рад Ставищенського району.

Землі вищезгаданих землекористувачів знаходяться в постійному користуванні 
ДП «Білоцерківський лісгосп», на 40% посвідчені правом на постійне користування, 
на 60% проводяться роботи щодо оформлення правовстановлюючих документів.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний лісогос-

подарський захід запроектований державними лісовпорядними органами для кон-
кретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні альтернативи 
- не є можливими.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального використання лісових ресурсів но-

сить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сирови-
ною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної 
сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бюджетів за ра-
хунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі 
лісової продукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при лісовіднов-
ленні та догляді за лісовими культурами.

Підприємство має сертифікат FSC (реєстраційний номер FC-FM/COC-804958, дата 
видачі 25.01.2019 року).

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Площа лісового фонду державного підприємства «Білоцерківське лісове госпо-
дарство» складає 35276,8 га, з яких 33026,0 га - вкрита лісовою рослинністю. Се-
редній приріст на 1га лісовкритих площ становить 3,69 м³ в рік. Загальний запас 
деревостанів – 8016,15 тис.м³, у тому числі 1118,42 тис.м³, – стиглі і перестійні 
деревостани.

Щорічний розмір (розрахункова лісосіка) головного користування  складає  33,97  
тис.м³, в т.ч. соснова госпсекція – 3,97 тис.м³, дубова високостовбурна –   13,49 
тис.м³, дубова низькостовбурна – 1,63 тис.м³, дуба червоного – 0,33 тис.м³, ясене-
ва – 8,13 тис.м³, грабова – 3,28 тис.м³, в’язова – 0,19 тис.м³, березова – 0,12 тис.
м³, осикова – 0,66 тис.м³, чорновільхова – 2,17 тис.м³.

По категоріям лісів: 2 категорія (рекреаційно-оздоровчі ліси) – 12,35 тис.м³,        3 
категорія (захисні ліси) – 0,25 тис.м³, 4 категорія (експлуатаційні ліси) – 21,37 тис.
м³.

В тому числі по лісництвах:  Білоцерківське-2,45тис.м³, Володарське-3,99тис.м³, 
Сквирське-4,33тис.м³, Ставищенське-12,66тис.м³, Сухоліське-5,20тис.м³, Томилів-
ське- 0,70тис.м³, Тетіївське-4,49тис.м³.

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;

при складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимо-
ги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ»;

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок го-
ловного користування» затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 року № 364 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. за № 85/17380), По-
станову КМУ «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 
ресурсів» затвердженої 23.05.2007 року № 761, щодо розміщення лісосік, дотри-
мання термінів примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подаль-
ше заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах 
України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 (зареєстровано в Мініс-
терстві юстиції України 24 березня 2005 р. за №328/10608), щодо місць спалюван-
ня поруб очних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, в редакції затверджених по-
становою КМУ від 26.10.2016 року № 756, щодо збереження біорізноманіття, роз-
робки в першу чергу пошкоджених та всихаючи насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісо-
вого господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 
р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, на-
явності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності 
будиночків для обігріву тощо.

При дотриманні вимог карти технологічного процесу розробки лісосік, вплив на 
навколишнє природне середовище є мінімальним і не потребує спеціальних еко-
логічних обмежень. Планована діяльність проводиться в межах відведених лісо-
сік. Санітарно-захисні зони навколо ділянок дотримані. Запланована діяльність є 
безпечною для населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1:
заборона на прокладання 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 територія підприємства є визначеною, а кожний кон-

кретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні 
альтернативи - не є можливими.

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, спосо-
би проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків, 
трелювання, спуск, кряжування, сортування, штабелювання, навантаження  дере-
вини, очищення місць рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 

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 територія підприємства є визначеною, а кожний кон-

кретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними ор-
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ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні 
альтернативи - не є можливими.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1:
- клімат і мікроклімат – негативного впливу на клімат і мікроклімат не передба-

чається, окрім незначного впливу на клімат хімічного забруднення атмосфери, осо-
бливо парниковими газами, теплового забруднення повітряного басейну. 

Основним джерелом теплового забруднення під час провадження планованої ді-
яльності 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, 
спалюванні порубкових решток.

- атмосферне повітря - потенційний вплив планової діяльності на повітряне сере-
довище передбачає здійснення мінімальних викидів забруднюючих речовин під час 
спалювання порубочних решток, від роботи двигунів тракторів та автомобілів під 
час трелювання та вивезення деревини, роботи двигунів бензопил під час звалю-
вання та розкряжовування деревини.

- шум, вібрації – перевищення природного рівня шуму і ненормована зміна звуко-
вих характеристик на робочих місцях, та незначне вібраційне забруднення – це пе-
ревищення природного рівня механічних коливань поверхонь, на яких знаходяться 
робочі місця працівників або місця проживання чи відпочинку населення.

Під час провадження планованої діяльності джерелами вібраційного забруднення 
та шкідливим виробничими факторами буде транспортна та транспортно-техноло-
гічна вібрація;

- водні ресурси- суттєвого впливу на водні об'єкти під час провадження плано-
ваної діяльності не очікується, так як лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів 
річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділені з категорії екс-
плуатаційних 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. 

При провадженні планованої діяльності в підприємстві, водні ресурси використо-
вуватись не будуть.

- ґрунти та земельні ресурси- в процесі рубок головного користування, отриму-
ються порубкові рештки, відходи від роботи лісозаготівельної техніки і автотран-
спорту, побутові відходи тощо.

При здійсненні планованої діяльності можливий незначний механічний вплив на 
поверхню ґрунтів.

- геологічне середовище – 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 еле-

менти геологічної, структурно-технічної будови та зміни існуючих ендогенних і ек-
зогенних явищ природного й техногенного походження.

- рослинний та тваринний світ –внаслідок реалізації планованої діяльності можли-
вий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів 
рослинного світу. 

Зазначений вплив також буде проявлятись у вигляді вирубування стиглих та пе-
рестійні лісів, які зокрема є місцями проживання багатьох видів рослин та грибів. 

Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на розмноження і 
міграцію тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати шляхи міграції тварин, відда-
ляючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний 
баланс. Шуми під час лісозаготівельних робіт є фактором неспокою під час появи 
потомства у тварин.

- природно-заповідний фонд - під час провадження планованої діяльності повяза-
ної з проведення рубок головного користування підприємство  буде дотримуватись 
вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», положень та охо-
ронних зобов'язань заказників. 

На об’єкти природно заповідного фонду негативного впливу не передбачається; 
- навколишнє соціальне середовище (населення)- планована діяльність у вигляді 

спеціального використання лісових ресурсів носить позитивний соціально-еконо-
мічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревообробної промисло-
вості, 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 лісової продукції, а в наступно-
му, і зайнятості місцевого населення при лісовідновленні та догляді за лісовими 
культурами.

- навколишнє техногенне середовище – запланована діяльність є безпечною для 
населення і відповідає діючому природоохоронному законодавству.

Під час проведення планованої діяльності в підприємстві будуть дотримуватись 
«Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисло-
вості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. № 119 (зареєстровано в Мі-
ністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, 
справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо. 

Планована діяльність не суперечить функціональному зонуванню прилеглої те-
риторії та не пов'язана з генерацією будь-яких специфічних чи унікальних впливів 
на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршення умов проживання 
населення.

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина– в зоні діяльності  ДП "БІЛО-
ЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"  обліковуються об’єкти археологічної та культурної спад-
щини, але при проведенні планованої діяльності негативного впливу на них не 
передбачається. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної спадщини, в межах території 
планованої діяльності, у відповідності до вимог статті 19 Закону України «Про охо-
рону археологічної спадщини» буде негайно інформовано органи охорони культур-
ної спадщини, а також буде відповідне сприяння і не перешкоджання будь-яким 
роботам з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів або предметів.

- поводження з відходами – в процесі провадження планованої діяльності будуть 
утворюватися виробничі відходи – метал, автогума, акумулятори та інше, склада-
ються у спеціально відведених місцях, а потім утилізуються екологічно-безпечними 
засобами відповідно до укладених договорів з відповідними установами та органі-
заціями.

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 територія підприємства є визначеною, а кожний кон-

кретний лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні 
альтернативи - не є можливими.

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»)

Планова діяльність ДП "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" належить до першої кате-
горії 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 транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП " БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" не спричиняє шкідливо-
го 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 вклю-
ченню 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 громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на до-
вкілля 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, от-
риманої 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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 проце-
дуру 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 діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає 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 спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється 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 вла-

ди, 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 ви-
дається 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 оцін-
ку 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, но-

мер телефону та контактна особа)
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___________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-

стру 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 "БОГУСЛАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП"),

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
     код ЄДРПОУ 00992042

батькові фізичної особи -підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання від-
мовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому орга-

ну і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 09737 Київська область, Богуславський  ра-

йон, с. Поташня вул. Лісова,48 , телефон – (04561) 5-32-86, директор 
Могильний Валентин Григорович.

(місцезнаходження 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 в порядку проведення рубок 

головного користування. Лісозаготівля деревини при використанні лісо-
вих ресурсів під час здійснення рубок головного користування, що про-
водяться в стиглих і перестійних деревостанах в обсягах, відповідно до 
розрахункової лісосіки, та на підставі спеціального дозволу – лісорубного 
квитка.

На основі проекту організації та розвитку лісового господарства підпри-
ємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лісоко-
ристувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів яких 
проведено на 10 років.

Порядок та умови здійснення спеціального використання лісових ресур-
сів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов, біологічних 
особливостей деревних порід та інших особливостей застосовуються такі 
системи рубок головного користування: суцільні, поступові або вибіркові, 
комбіновані рубки. 

Планована діяльність спрямована на раціональне використання лісосіч-
ного фонду, підвищення продуктивності та поліпшення якості нових лі-
сів шляхом застосування новітніх технологій, відповідно до технологічних 
карт розробки лісосік. 

Під час проведення рубок головного користування застосовуються тех-
нології, які дають змогу  максимально зберегти дерева, що не підлягають 
вирубуванню, підріст, трав'яний покрив та грунти.

Технічна альтернатива 1.
Лісозаготівля деревини шляхом валки та розкряжовки  бензомоторними 

пилами. Трелювання деревини сортиментами за допомогою колісних трак-
торів з гідрозахватами.

Технічна альтернатива 2.
Чокерне трелювання деревини (волочіння) хлистами за допомогою гу-

сеничних тракторів.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-
ви.

Місце провадження планованої діяльності територіальна альтернатива 
1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території 
державного лісового фонду Державного підприємства «Богуславське лісо-
ве господарство» яке включає 7 структурних підрозділів (лісництв) – Бо-
гуславське, Поташнянське, Медвинське, Таращанське, Улашівське, Бушів-
ське, Ольшаницьке. Лісові масиви розташовані в межах Богуславського 
району, Таращанського району, Рокитнянського району. Богуславський 
лісгосп знаходиться на території - Богуславської міської ради, Мисайлів-
ської, Шупиківської, Вільховецької, Тептіївської, Михайлівської, Моска-
ленківської, Саварської, Синицької, Дибинецької, Бранепільської, Мед-
винської, Митаївської, Ісайківської, Дмитренківської, Щербашинецької, 
Біївецької, Киданівської, Розкопанецької, Хохітвянської, Бушевської, Оль-
шаницької, Синявської,   Володимирівської, Крив’янської,  Северинівської, 
Чернинської, Лісовицької, Кирданівської, Салиської, Кислівської, Ківшу-
ватської, Лук’янівської, Степківської, Лучанської сільських рад, Рокит-
нянської селищної ради, Таращанської міської ради. Землі вищезгаданих 
землекористувачів знаходяться в постійному користуванні          ДП «Бо-
гуславське лісове господарство».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 
2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кожний конкретний 
лісогосподарський захід запроектований державними лісовпорядними ор-
ганами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фактичного стану, 
технічні альтернативи - не є можливими.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального використання лісових ре-

сурсів носить позитивний соціально-економічний вплив, що полягає в за-
безпеченні сировиною деревообробної промисловості, забезпеченні на-
селення 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 лісової про-
дукції, а в наступному, і зайнятості місцевого населення при лісовіднов-
ленні та догляді за лісовими культурами.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Площа лісового фонду державного підприємства «Богуславське лісове 
господарство» складає 30164,5га, з яких 28177,6га - вкрита лісовою рос-
линністю. Середній приріст на 1га лісовкритих площ становить 3,40 м³ в 
рік. Загальний запас деревостанів – 6184,21 тис.м³, у тому числі 1302,26 
тис.м³, – стиглі і перестійні деревостани.

Розрахункова лісосіка складає 57,04 тис.м3 щорічно, в т.ч. по госпсекці-
ям :соснова – 9,36 тис.м3, дубова високостовбурна – 19,32 тис.м3, дубова 
низькокостовбурна – 1,71 тис.м3, дуба червоного  – 0,41 тис.м3, ясенева 
– 15,02 тис.м3,грабова – 9,79 тис.м3, кленова – 0,21 тис.м3, в’язова – 

0,30 тис.м3,  чорно вільхова – 0,63 тис.м3, березова – 0,29 тис.м3 
По категоріям лісів: 2 категорія (рекреаційно-оздоровчі ліси) – 2,85 тис.

м³,        3 категорія (захисні ліси) – 2,66 тис.м³, 4 категорія (експлуатаційні 
ліси) – 51,53 тис.м³. 

В тому числі по лісництвах: Богуславське -11,16тис.м³, Поташнянське 
-15,69тис.м³, Медвинське -4,94тис.м³, Таращанське -6,71тис.м³, Улашів-
ське -3,00тис.м³, Бушівське – 11,25тис.м³, Ольшаницьке -5,64тис.м³.

 
6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернатива-

ми:
щодо технічної альтернативи 1:
заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок 

головного користування проводити лише в стиглих і перестійних дерево-
станах;

під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошко-
джені, ті, що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки 
за своїм станом, і деревостани, які вийшли з підсочування;

при складанні карти технологічного процесу розробки лісосік врахову-
вати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного се-
редовища», «Про рослинний світ»;

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил ру-
бок головного користування» затверджених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 
року № 364 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. 
за № 85/17380), Постанову КМУ «Про врегулювання питань щодо спеці-
ального використання лісових ресурсів» затвердженої 23.05.2007 року № 
761, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, допусти-
мих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, видачі 
спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної без-
пеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. за 
№328/10608), щодо місць спалювання поруб очних решток, влаштування 
мінералізованих смуг тощо.

              Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених 
постановою КМУ від 26.10.2016 року № 756, щодо збереження біорізно-
маніття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючи насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівни-
ків лісового господарства та лісової промисловості» затверджених нака-
зом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного перебу-
вання працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, 
справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву тощо.

При дотриманні вимог карти технологічного процесу розробки лісосік, 
вплив на навколишнє природне середовище є мінімальним і не потребує 
спеціальних екологічних обмежень. Планована діяльність проводиться в 
межах відведених лісосік. Санітарно-захисні зони навколо ділянок дотри-
мані. Запланована діяльність є безпечною для населення і відповідає дію-
чому природоохоронному законодавству.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1:
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 територія підприємства є визначеною, а кож-

ний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лі-
совпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-
нативами:

щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки складатиметься карта техноло-

гічного процесу розроблення лісосіки (технологічна карта), яка з ураху-
ванням конкретних умов буде відображати лісівничі та організаційні вимо-
ги до виконання робіт;

технологічна карта буде містити перелік підготовчих робіт, визначатиме 
схему розробки лісосіки, задіяні виробничі об'єкти, устаткування, доро-
ги, 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 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони 

завширшки не менше подвійної висоти деревостану пралісу, в яких за-
бороняються 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 територія підприємства є визначеною, а кож-

ний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лі-
совпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.
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8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – негативного впливу на клімат і мікроклімат не 

передбачається, окрім незначного впливу на клімат хімічного забруднен-
ня атмосфери, особливо парниковими газами, теплового забруднення по-
вітряного басейну. 

Основним джерелом теплового забруднення під час провадження пла-
нованої діяльності пов'язаної з проведенням рубок головного користуван-
ня буде розсіювання в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється 
у багаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоранням палива від 
автомобілів, тракторів та бензопил, спалюванні порубкових решток.

- атмосферне повітря - потенційний вплив планової діяльності на пові-
тряне середовище передбачає здійснення мінімальних викидів забрудню-
ючих речовин під час спалювання порубочних решток, від роботи двигунів 
тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення деревини, робо-
ти двигунів бензопил під час звалювання та розкряжовування деревини.

- шум, вібрації – перевищення природного рівня шуму і ненормована 
зміна звукових характеристик на робочих місцях, та незначне вібраційне 
забруднення – це перевищення природного рівня механічних коливань 
поверхонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або місця про-
живання чи відпочинку населення. 

Під час провадження планованої діяльності джерелами вібраційного за-
бруднення та шкідливим виробничими факторами буде транспортна та 
транспортно-технологічна вібрація;

- водні ресурси - суттєвого впливу на водні об'єкти під час провадження 
планованої діяльності не очікується, так як лісові ділянки (смуги лісів) 
уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів 
виділені з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з додат-
ком 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. 

При провадженні планованої діяльності в підприємстві, водні ресурси 
використовуватись не будуть.

- ґрунти та земельні ресурси - в процесі рубок головного користування, 
отримуються порубкові рештки, відходи від роботи лісозаготівельної тех-
ніки і автотранспорту, побутові відходи тощо.

При здійсненні планованої діяльності можливий незначний механічний 
вплив на поверхню ґрунтів.

- геологічне середовище – в процесі реалізації планованої діяльності на 
локальній території будуть відбуватись незначні фізичні впливи на геоло-
гічне середовище. 

Планована діяльність не передбачає зміни ландшафту території. 
На підставі комплексу передбачених заходів виключається вплив на ос-

новні елементи геологічної, структурно-технічної будови та зміни існуючих 
ендогенних і екзогенних явищ природного й техногенного походження.

- рослинний та тваринний світ – внаслідок реалізації планованої діяль-
ності можливий вплив на просторове, видове, популяційне та генетичне 
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. 

 Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на роз-
множення і міграцію тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати шляхи 
міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і 
водопою, порушуючи екологічний баланс. Шуми під час лісозаготівельних 
робіт є фактором неспокою під час появи потомства у тварин.

- природно-заповідний фонд - під час провадження планованої діяльно-
сті пов’язаної з проведення рубок головного користування підприємство  
буде дотримуватись вимог Закону України «Про природно-заповідний 
фонд України», положень та охоронних зобов'язань заказників. 

На об’єкти природно заповідного фонду негативного впливу не перед-
бачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення)- планована діяльність 
у вигляді спеціального використання лісових ресурсів носить позитивний 
соціально-економічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною де-
ревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціаль-
ної сфери паливною деревиною, поповненні державного та місцевих бю-
джетів 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 лісової продукції, а в наступному, і за-
йнятості місцевого населення при лісовідновленні та догляді за лісовими 
культурами.

- навколишнє техногенне середовище – запланована діяльність є без-
печною для населення і відповідає діючому природоохоронному законо-
давству.

 Під час проведення планованої діяльності в підприємстві будуть дотри-
муватись «Правил охорони праці для працівників лісового господарства та 
лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. № 
119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2005 р. за 
№ 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, 
наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо. 

Планована діяльність не суперечить функціональному зонуванню при-
леглої території та не пов'язана з генерацією будь-яких специфічних чи 
унікальних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або 
погіршення умов проживання населення.

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина – в зоні діяльності 
ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП"  обліковуються об’єкти археологічної та 

культурної спадщини, але при проведенні планованої діяльності негатив-
ного впливу на них не передбачається. 

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 інформова-
но органи охорони культурної спадщини, а також буде відповідне сприян-
ня і не перешкоджання будь-яким роботам з виявлення, обліку та вивчен-
ня археологічних об'єктів або предметів.

- поводження з відходами – в процесі провадження планованої діяльно-
сті будуть утворюватися виробничі відходи – метал, автогума, акумулятори 
та інше, складаються у спеціально відведених місцях, а потім утилізуються 
екологічно-безпечними засобами відповідно до укладених договорів з від-
повідними установами та організаціями.

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 територія підприємства є визначеною, а кож-

ний конкретний лісогосподарський захід запроектований державними лі-
совпорядними органами для конкретної лісової ділянки відповідно до її 
фактичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-

лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ 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 сані-
тарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на тери-
торіях 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 знач-
ного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП " БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП" не спричиняє 
шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх дер-
жав.

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 підля-

гає 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 до-
вкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення.

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 ви-
значає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження плано-
ваної 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 уповнова-
женим 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 можли-
вість 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 ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення 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 ді-

яльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом ви-

конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфе-
рі охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу Укра-
їни;

Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний кви-
ток, що видається органом виконавчої влади з питань лісового господар-
ства, 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
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Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден-
ня Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________2018531892____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 
цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування на Матлахівському родовищі корисних копа-

лин (нафта, газ природний, конденсат, супутні : етан, пропан, бутани).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провад-
ження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» код ЄДРПОУ 00135390 
пров. Несторівський, 3-5 Шевченківський район, м. Київ, 04053, Украї-

на, 
Контактний номер телефону:+ 38(044)5061003
Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» код ЄДРПОУ 

00136573 
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізви-
ще, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 
фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського об-
говорення

Міністерство екології та природних ресурсів України поштова адреса: 
03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35 тел.: (044) 206-20-89, e-mail: 
m.shimkus@menr.gov.ua контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, 
начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер теле-
фону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяль-
ності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної плано-
ваної діяльності буде: продовження строку дії спеціального дозволу на 
користування надрами (видобування (експлуатація) корисних копалин : 
(нафта, газ природний, конденсат, супутні : етан, пропан, бутани) на Мат-
лахівському родовищі

що видається:
Державною службою геології та надр України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповнова-
жений його видавати, нормативний документ, що передбачає його вида-
чу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцін-
ки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запла-
нованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не 
менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опубліку-
вання цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання 
громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додат-
кової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається 
для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має 
право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, сто-
суються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Заува-

ження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в 
електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням 
до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановлено-
го строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
08.08.2019 о 14.00 годині за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. 

Великі Бубни, вул. Центральна, 23
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
13.08.2019 о 14.00 годині за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський 

р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 3
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, відділ оцінки впли-
ву на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,
тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на
довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону 

та контактну особу)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіаль-

ний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ре-
сурсів України,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35,
тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua,
контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу 

оцінки впливу на
довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер 

телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громад-
ського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголо-
шення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої 

діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої 

додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 
цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися 
з ними

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» вул Вокзальна 
1, м.Прилуки, Чернігівська обл.

2. Великобубнівська сільська рада. Сумська обл., Роменський р-н, с. Ве-
ликі Бубни, вул. Центральна, 23

3. Талалаївська селищна рада. Чернігівська обл., Талалаївський р-н, смт 
Талалаївка, вул. Вокзальна, 3

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами Звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності – з 17.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, 
дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

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)
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_____________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден-

ня 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 ве-
дення 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 "ФАСТІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
(ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП") 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00992059

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 від-
повідному 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: 08500, Київська область, місто Фастів, вулиця Комарова, будинок 45; телефон: 0456565252.
(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 "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі бен-

зомоторних пил STIHL, тракторів МТЗ та техніки для вивезення деревини з ділянок (КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ЗІЛ, трактор МТЗ) 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 колісних тракторів на збиранні і транспортуванні дереви-
ни лісосічні роботи виконуються бригадою із 5-7 робітників, у склад якої входять тракторист   та, залежно від складу і крупності дерев та віддалі транспортування деревини, 
2-3 ланки лісорубів, які включають лісоруба і його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюється із умови забезпечення повного використання робочого часу. Ланки 
лісорубів виконують звалювання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині колод, та його розкряжування. При цьому картою технологічного процесу 
розроблення лісосіки буде передбачено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці згідно з чинними правилами з охорони праці. При малих площах лісосік чи неве-
ликих запасах на них, трактори будуть здійснювати переміщення деревини з декількох ділянок. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із збору колод, їх укладання на вантажну платформу техніки для вивезення деревини, транспорту-
вання колод трактором до навантажувального майданчика, з укладанням колод у штабелі та його холостого ходу до місця заготівлі деревини і транспортування наступної 
колоди чи хлиста.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (волочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки для перевезення де-

ревини.
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 "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структурних підрозділів (лісництв) – Веприківське, Дорогинське, Фастів-

ське, Снітинське. Лісові ділянки підприємства розташовані у межах Фастівського району Київської області.
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 "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 

в межах структурних підрозділів (лісництв) – Веприківське, Дорогинське, Фастівське, Снітинське на основі матеріалів лісовпорядкування, які зокрема можуть містити ін-
вентаризацію 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; ланд-
шафтні, 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 відпо-

відно 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 та деревоперобної і іншої про-

мисловості, 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 зайня-
тості 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:
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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 дере-

востани, 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; насін-

ників 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 відтво-
рення;

рубки  проводити  із  застосуванням  технологій,   які забезпечують збереження дерев і підросту (по пожливості рельєфу), 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);
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одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і біології роз-
витку шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити заходи щодо запобі-
гання 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 забо-

ронено 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 перебува-
ють 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 конкрет-
них 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, спосо-
би проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків,  
трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, штабелювання, навантаження  де-
ревини,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
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 ко-

ристування може впливати  на місцевий клімат через зменшення об’єму евапотран-
спірації. Зазначений вплив буде короткочасним, так як на місці проведення рубок 
передбачаються заходи з лісовідновлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнання під час проведення ру-
бок 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 по-
криву 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, видо-
ве, популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу.

- природно-заповідний фонд: суцільні та поступові рубки головного користуван-
ня та суцільні санітарні рубки на територіях об'єктів природно-заповідного фонду 
не передбачаються;

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих 
місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскільки технологія розробки  буде до-
тримана  та вжиті всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного 
законодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: суцільні та поступові рубки 
головного користування та суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах  архі-
тектурної, археологічної та культурної спадщини не передбачаються;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час прова-
дження  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»)

Планова діяльність ДП "ФАСТІВСЬКИЙ 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 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки голов-
ного 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 транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП "ФАСТІВСЬКИЙ 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 вклю-

ченню 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 громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на до-
вкілля 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, от-
риманої 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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 проце-
дуру 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 діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає 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 спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється 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 вла-

ди, 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, власника-
ми лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу 
України.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцін-
ку 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, но-

мер телефону та контактна особа)

№  15(23)   Липень  2019ЕКОГАЗЕТА



(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-
стру 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 "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
( ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП" ) 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 13551546

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: 11600, Житомирська обл., місто Малин, вулиця Лісовий кордон,  58; тел: +38 (04133) 5-34-91; e-mail: info@malynlis.com.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 "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі бен-

зомоторних пил  STIHL 361,  Husqvarna 365 тощо та тракторів МТЗ – 82 (80; 920) 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 тракторів з трелювальними пристроями на збиранні і 
транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор 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 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 працю-
ючих на лісосіці у відповідності з чинними правилами з охорони праці. При малих площах лісосік чи невеликих запасах на них, 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 техніки для вивезення деревини (автомобілі 
самонавантажувачі КАМАЗ, ЗІЛ 131 тощо), транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його холостого 
ходу 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 де-

ревини.
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 "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  на території Слобідського, Любовицького, Чоповицького, Малинського, Укра-

їнківського, Іршанського лісництв.
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 "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП" в 

межах структурних підрозділів (лісництв) – Слобідське, Любовицьке, Чоповицьке, Малинське, Українківське, Іршанське, 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 ре-
сурсів; 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 відпо-

відно 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 на-

селення 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.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування 
(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

Вид рубок Ліси природоохоронного, наукового, істори-
ко-культурного призначення

Рекреаційно-оздоровчі ліси Захисні ліси
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24
6,53

2,5
0,70

4,1
0,98

30,9
8,21

Вид рубок Експлуатаційні ліси Разом

хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-листяне разом хвойне твердо-листя-
не

м’яко-листяне разом

Рубки головного корис-
тування

133,4
42,93

18,3
4,31

49,4
11,69

201,1
58,93

157,7
49,46

20,8
5,01

53,5
12,67

232,0
67,14

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 дере-

востани, 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; насін-

ників 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 
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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  еро-
зійним  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 санітарно-
го 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 кіль-
кості залишених дерев;

забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації пошкодження дерев, що не під-
лягають вирубуванню, зокрема за межами лісосік;

забезпечити виконання природоохоронних вимог (запобігання ерозії ґрунтів, збе-
реження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо);

одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і біології роз-
витку шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити заходи щодо запобі-
гання 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 забо-

ронено 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 перебува-
ють 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 конкрет-
них 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, спосо-
би проведення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків,  
трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, штабелювання, навантаження  де-
ревини,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
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 ко-

ристування 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 ру-
бок 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 по-
криву 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, видо-
ве, популяційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу.

- природно-заповідний фонд: рубки головного користування на територіях об’єк-
тів природно-заповідного фонду не передбачаються; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих 
місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскільки технологія розробки  буде до-
тримана  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 пе-
редбачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час прова-
дження  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
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіаль-

них обмежень 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»)

Планова діяльність ДП «МАЛИНСЬКИЙ 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 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки голов-
ного 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 транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП «МАЛИНСЬКИЙ 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 вклю-

ченню 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 громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на до-
вкілля 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, от-
риманої 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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 проце-
дуру 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 діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає 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 спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється 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 вла-

ди, 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, власника-
ми лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу 
України.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцін-
ку 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, но-

мер телефону та контактна особа)

№  15(23)   Липень  2019ЕКОГАЗЕТА



_____________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами веден-

ня 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 ве-
дення 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 "ЛУГИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП") 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00991864

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 від-

повідному 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: 11301, Житомирська обл., Лугинський район, селище міського типу Лугини, вулиця Павлова, будинок 18; (04161) 91357;  lugini_lg@

ukr.net.
(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-

фону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів шляхом проведення суцільних рубок головного користування та суцільних санітарних рубок.
Технічна альтернатива 1.
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  дозволяє використовувати технологію розробки лісосік механізованим спо-

собом на базі бензомоторних пил   та тракторів з трелювальними пристроями, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок.
При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними пристроями 

на збиранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять оператор трактора з трелювальни-
ми 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 трактора з трелювальними пристро-
ями. 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, 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 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. 

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 збері-

гання деревини, укладання сортиментів у штабелі.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП "ЛУГИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  на території Дивлинського, Лугинського, Липницького, Літ-

ківського, Повчанського, Радогощанського  лісництв.
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 "ЛУГИН-

СЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структурних підрозділів (лісництв) – Дивлинське, Лугинське, Липницьке, Літківське, Повчанське, Радогощанське, 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 обсте-
ження 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 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)
Щорічний обсяг лісокористування (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

Вид рубок Ліси природоохоронного, наукового, 
історико-культурного призначення

Рекреаційно-оздоровчі ліси Захисні ліси
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Рубки головно-
го користування

6,8
1,91

1,6
0,37

3,5
0,69

11,9
2,97

3,9
0,91

1,3
0,29

2,7
0,49

7,9
1,69

Суцільні  сані-
тарні
рубки

2,1
0,15

2,1
0,15
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Вид рубок Експлуатаційні ліси Разом

хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-листяне разом хвойне твердо-листя-
не

м’яко-листяне разом

Рубки головного корис-
тування

149,2
38,36

40,0
8,30

97,6
20,26

286,8
66,92

159,9
41,18

42,9
8,96

103,8
21,44

306,6
71,58

Суцільні  санітарні   руб-
ки

61,9
7,99

1,6
0,14

1,0
0,07

64,5
8,20

64,0
8,14

1,6
0,14

1,0
0,07

66,6
8,35

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;
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, штабе-
лювання, навантаження  деревини,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
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 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: рубки головного користування на територіях об'єктів природно-заповідного фонду не передбачаються; 
- 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 спадщи-

ни 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
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та територіальних обмежень 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»)
Планова діяльність ДП "ЛУГИНСЬКИЙ 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 "ЛУГИНСЬКИЙ 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
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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 дов-
кілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого аб-
зацом п’ятим цього пункту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення.

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 плано-
ваної 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 уповнова-
женим 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 мож-
ливість 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 ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення 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 ви-

конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу Украї-
ни;

спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний кви-
ток, що видається  органом виконавчої влади з питань лісового господар-
ства, 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)

_____________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-

стру 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 по-

ступових 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 пристро-
ями), 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 розкря-
жуванні стовбурів на сортименти, а колісного форвардера (або тракторів з тре-
лювальними 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, обрі-
зування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, та його розкряжу-
вання. 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),  тран-
спортування пакету (або переміщення сортиментів за допомогою трактора з трелю-
вальним пристроєм) до навантажувального майданчика (верхнього складу), роз-
вантаження 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 (во-

лочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки для переве-
зення деревини.

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелювання, при якому долішній 
ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема части-
на 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, Ми-

гальське 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, Поташнян-
ське, 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 розра-
хункової 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 єди-
ною системою в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 
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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 на-

селення 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.

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:
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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 дере-

востани, 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; насін-

ників 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 відтво-
рення;

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 засе-

ленню 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 окре-

мих 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 прове-

дення лісозаготівельних операцій (звалювання дерев, обрубування сучків,  трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, штабелювання, навантаження  деревини,   очи-
щення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
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 ме-

трів), 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 змен-

шення 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 перебу-

вання, 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.
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- природно-заповідний фонд: планована діяльність на територіях об’єктів при-
родно-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 до-
тримана  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 пе-
редбачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час прова-
дження  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»)

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 Зако-
ну України “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні та поступові рубки голов-
ного 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 транскордон-
ного 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 вклю-

ченню 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 громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на до-
вкілля 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, от-
риманої 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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 проце-
дуру 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 діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає 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 спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється 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 вла-

ди, 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, власника-
ми лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу 
України.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцін-
ку 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, но-

мер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне підприємство “Коростенське лісомисливське господарство”
(ДП "Коростенське ЛМГ")

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00991841

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: 11500, Україна, Житомирська область, місто Коростень, 
провулок 3-й Шатрищанський 3; 
юридична адреса: 11521, Житомирська обл., Коростенський район, село Ушомир, 

вулиця Молодіжна, будинок 41-Б; info@korostenlis.com.ua; (04142) 4-40-54.
(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 рубок 

головного користування та суцільних санітарних рубок.
Технічна альтернатива 1.
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП "Коростенське ЛМГ"  дозво-

ляє використовувати технологію розробки лісосік механізованим способом на базі 
бензомоторних пил  та тракторів з трелювальними пристроями, яка цілком прийнят-
на для всіх видів суцільних рубок.

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрізуванні сучків та розкря-
жуванні стовбурів на сортименти, а тракторів з трелювальними пристроями на зби-
ранні і транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 3-7 
робітників, у склад якої входять оператор 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 трактора з трелювальними пристроями. Ланки лісорубів виконують звалю-
вання дерев, обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині сортиментів, 
та його розкряжування. При цьому технологічною картою лісосіки буде передба-
чено дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці у відповідності з чинними 
правилами з охорони праці. При малих площах лісосік чи невеликих запасах на 
них, трактор з трелювальними пристроями,  буде здійснювати трелювання з декіль-

кох ділянок. 
Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 буде складатись із збору 

сортиментів, їх укладання на вантажну платформу техніки для вивезення дереви-
ни, транспортування пакету до навантажувального майданчика, розвантаження з 
укладанням сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору і заванта-
ження чергового пакету деревини. 

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (во-

лочінням) до складів зберігання деревини без використання техніки для переве-
зення деревини.

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелювання, при якому долішній 
ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема части-
на 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 "Коростенське 

ЛМГ" на території Шершнівського, Ушомирського, Омелянівського, Турчинецького 
та Бехівського лісництв.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюється в межах лісових ді-

лянок, виділених для цієї мети на території лісового фонду ДП "Коростенське ЛМГ" 
в межах структурних підрозділів (лісництв) – Шершнівське, Ушомирське, Омеля-
нівське, Турчинецьке та Бехівське, на основі матеріалів лісовпорядкування, які зо-
крема 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 якіс-
ного складу лісів; обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших 
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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 відпо-

відно 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 на-

селення 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.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування та суцільних санітарних рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

Вид рубок Ліси природоохоронного, наукового, історико-куль-
турного призначення

Рекреаційно-оздоровчі ліси Захисні ліси
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Рубки головного користу-
вання

1,8
0,54

13,4
2,98

19,4
4,27

34,6
7,79

1,9
0,64

0,8
0,13

2,7
0,77

Суцільні  санітарні
рубки

6,7
1,08

1,3
0,25

8,0
1,33

2,1
0,22

2,1
0,22

Вид рубок Експлуатаційні ліси Разом

хвойне твердо-листяне м’яко-листяне разом хвойне твердо-листяне м’яко-листяне разом

Рубки головного ко-
ристування

97,0
32,21

60,7
14,20

45,5
10,12

203,2
56,53

100,7
33,39

74,1
17,18

65,7
14,52

240,5
65,09

Суцільні  санітарні
рубки

17,9
2,34

3,3
0,15

21,2
2,49

26,7
3,64

1,3
0,25

3,3
0,15

31,3
4,04

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;
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, штабе-
лювання, навантаження  деревини,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
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;
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- водні ресурси: на питні потреби працівників буде використовуватись 
привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження верхнього грунто-
вого покриву під час вивезення та трелювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного стану геологічного середо-
вища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного шуму під час про-
ведення рубок лісу можуть спричинити незначний вплив (фактори три-
воги) на середовища перебування, умови розмноження і шляхи міграції 
тварин. Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий незначний 
допустимий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різ-
номаніття об’єктів рослинного світу.

- природно-заповідний фонд: рубки головного користування на терито-
ріях об’єктів природно-заповідного фонду не передбачаються; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових ро-
бочих 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 ме-
жах вимог чинного законодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: планована діяль-
ність на територіях та об’єктах архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини не передбачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповід-
ності 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
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних та те-

риторіальних обмежень згідно чинного законодавства України.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки результатом реалізації територіальної аль-

тернативи 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 під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність ДП «Коростенське ЛМГ» належить до першої катего-
рії 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 знач-
ного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП «Коростенське ЛМГ» 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 підля-
гає 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 до-
вкілля – це процедура, що передбачає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкіл-
ля;

- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, 

будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого аб-

зацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про про-

вадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідом-
лення.

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 ви-
значає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження плано-
ваної 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 уповнова-
женим 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 можли-
вість 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 ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення 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 ді-

яльності буде:
розрахункова лісосіка, яка затверджується центральним органом ви-

конавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфе-
рі охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері лісового господарства відповідно до вимог Лісового кодексу Укра-
їни;

спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів - лісорубний кви-
ток, що видається  органом виконавчої влади з питань лісового господар-
ства, 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)

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реє-
стру 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 "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
( ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" ) 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00992125

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.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Місце знаходження: 07024, Київська обл., Поліський район, село Радинка, вулиця 

Миру, будинок 48, телефон 5-14-77
(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.
ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" планує здійсненння спеціального використання лісо-

вих ресурсів в порядку проведення суцільних та поступових рубок головного ко-
ристування та суцільних санітарних рубок.

Технічна альтернатива 1.
Умови матеріально-технічного забезпечення ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" сприят-

ливі для використання технології розробки лісосік механізованим способом на базі 
бензомоторних пил і форвардерів, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних 
рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки дерев.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод чокерного трелювання 

деревини хлистами за допомогою колісних тракторів (трелювання волоком).
Трелювання волоком (волочінням) — чокерне трелювання, при якому долішній 

ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема части-
на дерева прилягає до ґрунту всією довжиною.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП "ПОЛІСЬКИЙ 

ЛІСГОСП", розташованого в Північній частині Київської області на території Полісь-
кого адміністративного району.

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 "ПОЛІСЬКИЙ 
ЛІСГОСП" в межах чотирьох структурних підрозділів (лісництв) – Зеленополянське, 
Радинське, Красятицьке, Стещинське. 

Структура та загальна площа лісництв

Найменування лісництв площа, га

Зеленополянське 3981,0

  Радинське 6281,0

 Красятицьке 2135,0

Стещинське 3916,0

Всього по лісгоспу: 6313,0

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, відмова від 

реалізації планованої діяльності є недоцільною.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний соціально-економічний 

вплив. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів є забезпечення си-
ровиною деревообробноу промисловість, поповнення доходів державного та місце-
вих бюджетів за рахунок податків та зборів (в т.ч. рентна плата), створення нових 
робочих місць при заготівлі лісопродукції, а в подальшому зайнятості працівників 
при залісненні лісових ділянок (створення лісових культур), догляд за ними, за-
безпечення паливною деревиною місцеве населення та заклади соціальної сфери. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльно-
сті (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розрахункова лісосіка рубок головного користування за ревізійний період, тис. 
м3:

 Господарства

Обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпоряд-
куванням

площа запас у ліквіді в тому числі 
ділової

Усього по лісгоспу

Суцільнолісосічні рубки

Хвойні 104,9 30,26 23,00

Твердолистяні 3,9 0,71 0,38

 М’яколистяні 37,9 7,34 3,75

Разом 147,6 38,31 27,13

Обсяги виконання суцільних санітарних рубок за ревізійний період, тис. м3:

Фонд рубок Щорічний обсяг рубок
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ощ
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запас стовбурний, тис. м3
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а

Запас, що вирубується, тис. м3

до
 р

уб
ки

що вирубується

с и р о р о -
стучої дере-
вини

су
хо

ст
ою

з а г а л ь -
ний

ліквід-
ний

ділової 
деревини

82,4 21,14 16,23 4,91 41,2 10,57 9,30 3,57

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік враховувати вимо-

ги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
рослинний світ». 

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Правил рубок го-

ловного користування», щодо розміщення лісосік, дотримання термінів примикан-
ня, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення лісосік, ви-
дачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки в лісах 
України» 3 затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 No 278 (зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. з No 328/10608), щодо місць спалю-
вання порубочних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо. 

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених Постановою КМ 
України від 26.10.2016 року No756, щодо збереження біорізноманіття, розробки в 
першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень. 

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для працівників лісо-
вого господарства та лісової промисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 
13.07.2005 « 119 (зареєстровано в Міністерстві юстицій України 22 вересня 2005 
р. за No 1084/11364), щодо безпечного перебування працівників на лісосіках, на-
явності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності 
будиночків для обігріву тощо. 

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Забороняється використання місць для влаштування навантажувально-розванта-

жувальних майданчиків в безпосередній близькості до водних об’єктів.
Забороняється проведення рубок головного користування в водоохоронних зо-

нах водних об’єктів.
Необхідно забезпечити дотримання «сезону тиші» у період з 1 квітня по 15 черв-

ня.
Забороняється здійснення рубок головного користування на заболочених ділян-

ках лісу типу В5,С5,D5.
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
додаткового екологічно-інженерного захисту не потрібно.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
додаткового екологічно-інжинерного захисту не потрібно.
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 ко-

ристування може впливати  на місцевий клімат. Зазначений вплив буде короткочас-
ним, так як на місці проведення рубок передбачаються заходи з лісовідновлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнання під час проведення ру-
бок 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 по-
криву 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, видо-
ве, популяційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу.

- природно-заповідний фонд: планована діяльність на територіях об’єктів при-
родно-заповідного фонду не передбачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): створення нових робочих 
місць, надходження коштів у місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище –вплив в межах вимог чинного законодав-
ства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: об’єкти архітектурної, архе-
ологічної та культурної спадщини не обліковуються;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійснюється у відповідності з 
санітарними нормами та технікою безпеки. Відходи, які утворяться під час прова-
дження  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»)

Планова діяльність ДП «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП» належить до першої категорії ви-
дів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 22, 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 сані-
тарні 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 транскордон-
ного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає 
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включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню 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 громад-
ськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати певний вплив на до-
вкілля 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, отри-
маної від громадськості під час громадського обговорення, 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 впли-
ву на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громад-
ськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу дослі-
джень 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 проце-
дуру 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 діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підля-
гає 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 спро-
стить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть роз-
міщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту госпо-
дарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх пер-
сональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу 
на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтова-
но відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського 
обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включа-
ється 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 вла-

ди, 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, власника-
ми лісів або постійними лісокористувачами відповідно до вимог Лісового кодексу 
України.

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцін-
ку 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, но-

мер телефону та контактна особа)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛД» 
код ЕДРПОУ 21796641

бул. Дружби Народів,34
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.

93400
Отримало висновок 

з оцінки впливу на довкілля  № 7-03/12-20192182880/1 від 12.07.2019, 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності  20192182880

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 15.07.2019
За плановою діяльностю  «Облаштування свердловини, пробна експлуатація та дослідно-промислова розробка сверловини №1  «Вороново» 

Сєвєродонецької площі. Влаштування пошукової свердловини №1  Аеропортівського склепіння Сєвєродонецької площі. Прокладання трубопроводів для 
транспортування газу та/або нафти, облаштування тимчасової дослідно-промисловоїм установки Сєвєродонецької площі.

Додаток 2 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 
___20186221069/2326____

(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)

___25.06.2018___
(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 «Переяслав-Хмельницьке лісове господарство» ЄДПРПОУ 00992131
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по 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 ор-
гану і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

№  15(23)   Липень 2019 ЕКОГАЗЕТА



1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Державне підприємство «Переяслав-Хмельницьке»
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності 

фізичної
08400 Київська область, Переяслав-Хмельницький район Переяслав-Х-

мельницька міська рада вулиця Магдебурзького права 38, телефон – 
04567 51835, директор Даниленко Борис Іванович

особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер теле-
фону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення рубок 

головного користування. Лісозаготівля деревини при використанні лісо-
вих ресурсів під час здійснення рубок головного користування, що про-
водяться в стиглих і перестійних деревостанах в обсягах, відповідно до 
розрахункової лісосіки, та на підставі спеціального дозволу – лісорубного 
квитка.

На основі проекту організації та розвитку лісового господарства під-
приємства та зведеної відомості розрахункових лісосік для постійних лі-
сокористувачів розрахунок спеціального використання лісових ресурсів 
яких проведено на 10 років.

Порядок та умови здійснення спеціального використання лісових ресур-
сів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних умов, біологічних 
особливостей деревних порід та інших особливостей застосовуються такі 
системи рубок головного користування: суцільні, поступові або вибіркові, 
комбіновані рубки. 

Планована діяльність спрямована на раціональне використання лісосіч-
ного фонду, підвищення продуктивності та поліпшення якості нових лісів 
шляхом застосування новітніх технологій, відповідно до технологічних 
карт розробки лісосік. 

Під час проведення рубок головного користування застосовуються тех-
нології, які дають змогу  максимально зберегти дерева, що не підлягають 
вирубуванню, підріст, трав'яний покрив та грунти.

Технічна альтернатива 1.
Лісозаготівля деревини шляхом валки та розкряжовки  бензомоторними 

пилами. Трелювання деревини сортиментами за допомогою колісних трак-
торів з гідрозахватами.

Технічна альтернатива 2.
Чокерне трелювання деревини (волочіння) хлистами за допомогою гу-

сеничних тракторів.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернати-

ви.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 

1.
Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території 

державного лісового фонду Державного підприємства «Переяслав-Хмель-
ницьке лісове господарство» яке включає 5 структурних підрозділів (ліс-
ництв) – Березанське. Переяславське, Помоклівське, Стовп'язьке, Сту-
дениківське. Лісові масиви розташовані в межах Баришівський району, 
Згурівський району, Переяслав-Хм району, Яготиньський району. На те-
риторії Аркадіївська, Безуглівська, Великокаратульська, Великокрупіль-
ска, Волошинівська, Гайшинська, Дем'янецька, Денисівська, Дівичівська, 
Жовтнева, Жовтневська, Засупоївська, Згурівська, Ковалинська, Коз-
лівська, Коржівська, Красненська, Ничипорівська, Новоолександрівська, 
Панфильська, Помоклівська, Правожовтневська, Садівська, Семенівська, 
Середівська, Сомководолинівська, Соснівська, Старооржицька, Стовп'язь-
ка, Строківська, Ташанська, Турівська, Фарбованська, Циблівська, Шев-
ченківська, сільських рад, міста Березань, Переяслав-Хм, Яготиньська. 
Землі вищезгаданих землекористувачів знаходяться в постійному кори-
стуванні ДП «Переяслав-Хмельницьке лісове господарство».

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 
2.

У зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 
не розглядається

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність у вигляді спеціального використання лісових ре-

сурсів носить позитивний характер. Найбільш важливим із соціально-е-
кономічних факторів є забезпечення сировиною деревообробну промис-
ловість, поповнення доходів державного та місцевих бюджетів за рахунок 
податків та зборів (в т.ч. рентна плата), створення нових робочих міс-
ць при заготівлі лісо продукції, а в подальшому зайнятості працівників 
при залісненні лісових ділянок (створення лісових культур), догляду за 
ними, забезпечення паливною деревиною місцеве населення та заклади 
соціальної сфери.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розрахункова лісосіка складає 23,73 тис. м3 щорічно, в т.ч. по госпсек-
ціям :соснова – 18,84 тис. м3, дубова – 1,25 тис. м3, ясенева – 0,34 тис.
м3, чорно вільхова – 0,84 тис. м3, березова – 2,15 тис. м3, осикова – 0,31 
тис. м3. В тому числі друга категорія лісів – 0,35 тис. м3, третя категорія 
лісів – 1,57 тис. м3, четверта категорія лісів – 21,81 тис. м3 

6. Екологічні та інші обмеження планової  дальності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- При складанні карти технологічного процесу розробки лісосік вра-

ховувати вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природно-
го середовища», «Про рослинний світ».

- Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати вимоги «Пра-
вил рубок головного користування» затверджених наказом ДКЛГУ від 
23.12.2009 року № 364 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 
січня 2010 р. за № 85/17380), Постанову КМУ «Про врегулювання пи-
тань щодо спеціального використання лісових ресурсів» затвердженої 
23.05.2007 року № 761, щодо розміщення лісосік, дотримання термінів 
примикання, допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше 
заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квитка.

- Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожеж-
ної безпеки в лісах України» затверджені наказом ДКЛГУ від 27.12.2004 
№278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 березня 2005 р. за 
№328/10608), щодо місць спалювання поруб очних решток, влаштування 
мінералізованих смуг тощо.

- Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, затверджених 

постановою КМУ від 26.10.2016 року № 756, щодо збереження біорізно-
маніття, розробки в першу чергу пошкоджених та всихаючи насаджень.

- Під час розробки дотримуватись «Правил охорони праці для пра-
цівників лісового господарства та лісової промисловості» затверджених 
наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів індивідуального 
захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву 
тощо.

щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче альтернативи 2 не потрібна
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 

не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 

не розглядалася
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтер-

нативами:
Додаткового еколого- інженерного захисту не потрібно
щодо технічної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернативи 1 не 

потрібна
щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернативи 2 не 

потрібна
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 

не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 

не розглядалася
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Клімат та мікроклімат вплив не передбачається.
Повітряне середовище – потенційний вплив планової діяльності на 

повітряне середовище передбачає здійснення мінімальних викидів за-
бруднюючих речовин під час спалювання поруб очних решток, від роботи 
двигунів тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення дере-
вини, роботи двигунів бензопил під час звалювання та розкряжування 
деревини.

Грунт – незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та тре-
лювання деревини.

Потенційний вплив на тваринний світ через підвищення рівня шуму під 
час вивезення та заготівлі лісо продукції ( робота двигунів автомобілів, 
бензопил тощо)

щодо технічної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернативи 1 не 

потрібна
щодо технічної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче технічної альтернативи 2 не 

потрібна
щодо територіальної альтернативи 1
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 1 

не розглядалася
щодо територіальної альтернативи 2
у зв’язку з тим, що підприємство існуюче територіальна альтернатива 2 

не розглядалася
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планова діяльність належить до першої категорії, а саме : п.21 частини 
2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

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 знач-
ного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля не 
має.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

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 значний 
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно 
до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на дов-
кілля - 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 та-
кож інформації, отриманої від громадськості під час громадського обго-
ворення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впли-
ву на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом 
п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провад-
ження 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 плано-
ваної 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 уповнова-
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Рада повернула «зелені 
тарифи» для 

домашніх сонячних станцій

Скасування тарифів викликало обурення серед 
українців, які розраховували, що сонячні панелі 

окупляться завдяки продажу електрики.

Верховна Рада ухвалила закон, який повертає підвищений «зелений та-
риф» для домашніх сонячних електростанцій, розташованих на землі, пові-
домляє Громадське.

Вигідні умови для домашніх сонячних станцій депутати скасували у квітні. 
Нова норма зобов’язувала встановлювати панелі на дахах або фасадах бу-
динків.

У Міністерстві енергетики пояснювали, що будівництво СЕС перетворилося 
на прибутковий бізнес, і багато українців встановлюють станції не для власних 
потреб, а лише щоб продавати енергію за високими тарифами.

Таке нововведення викликало обурення серед українців, які інвестували у 
встановлення сонячних панелей значні кошти з розрахунком на те, що з ча-
сом вони окупляться завдяки продажу електрики державі.

Від початку року 1400 українських родин встановили домашні СЕС. Це у 2,5 
рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Загалом кількість домашніх 
сонячних електростанцій в Україні зросла у 375 разів за останні чотири роки.

hmarochos.kiev.ua

женим 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 мож-
ливість 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 ін-
формації, 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 на-
дати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлен-
ня, зауваження і пропозиції до планованої 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 бу-
дуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані 
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отриман-
ня). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвід-
чують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарю-
вання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити за-
уваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського об-
говорення 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 даної планова-

ної діяльності буде –
Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів – лісорубний кви-

ток.________________________________________

Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається  Київським обласним та по місту Києву управлінням  лісо-

вого та мисливського господарства
(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 вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля 
m.shimkus@menr.gov.ua,...тел..(044)2062089_

___________________________________________________________
_____________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та 

контактна особа)
ток.________________________________________________________

__________________
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 
___________________________________________________________

_______________________________,
Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається  Київським обласним та по місту Києву управлінням  лісо-

вого та мисливського господарства
(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 вул. Митрополита 
Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, відділ оцінки впливу на довкілля 
m.shimkus@menr.gov.ua,...тел..(044)2062089_

___________________________________________________________
_____________

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна 
адреса, номер телефону та 

контактна особа)
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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 генеру-
ється 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 від-
мітку 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, Бородян-

ський 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 прова-

дження 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 про-

ведення суцільних та поступових рубок головного корис-
тування 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, обрі-
зуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, 
а колісного форвардера (або тракторів з трелювальними 
пристроями) на збиранні і транспортуванні деревини лі-
сосічні 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 дереви-
ни, 2-3 ланки лісорубів, які включають звалювальника і 
його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюєть-
ся із умови забезпечення повного використання робочо-
го часу для форвардера (або трактора з трелювальни-
ми 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 дотри-
мання зон безпеки для працюючих на лісосіці у відповід-
ності з чинними правилами з охорони праці. При малих 
площах лісосік чи невеликих запасах на них, форвардер 
(або трактор з трелювальними пристроями),  буде здійс-
нювати трелювання з декількох ділянок. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 
буде складатись із збору сортиментів, їх укладання на 
вантажну платформу форвардера (трактора),  транспор-
тування пакету (або переміщення сортиментів за допомо-
гою трактора з трелювальним пристроєм) до навантажу-
вального 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 де-
ревини.

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелюван-
ня, при якому долішній ряд переміщуваної пачки дерев, 
хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина де-
рева 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 дереви-
ни, укладання сортиментів у штабелі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Планова діяльність здійснюється на території лісового 
фонду ДП "ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" на території 3-х ра-
йонів Київської області, а саме:

- Бородянський район – Мирчанське, Поташнянське, 
Тетерівське, Пісківське, Мигальське лісництва;

- Іванківський район  – Кухарське, Блідчанське лісни-
цтва;

- Макарівський район  – Кодрянське лісництво.
Місце провадження планованої діяльності: територі-

альна альтернатива 1.
Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійс-

нюється 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, Ку-
харське, Блідчанське, Кодрянське на основі матеріалів 
лісовпорядкування, які зокрема містять інвентаризацію 
лісового фонду з визначенням породного та вікового 
складу деревостанів, їх стану, якісних і кількісних харак-
теристик лісових ресурсів; матеріали виявлення деревос-
танів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного 
складу лісів; обчислення розрахункової лісосіки, обсягів 
використання інших видів лісових ресурсів; ландшафтні, 
ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстежен-
ня і дослідження лісових природних комплексів тощо.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

В якості територіальної альтернативи розглядався варі-
ант відмови від реалізації планованої діяльності.

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства 
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований для конкретної лісової ділянки від-
повідно до її фактичного стану державною лісовпоряд-
ною організацією за єдиною системою в порядку, вста-
новленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері лі-
сового 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 дере-
виною, поповненні державного та місцевих бюджетів за 
рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеці-
альне використання лісових ресурсів), збереженні існу-
ючих та створенні нових робочих місць під час заготівлі 
лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого на-
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селення 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:
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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;
під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагар-

ників, 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 обме-
жують 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 небез-

пеки 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 ме-

жами 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 шко-

дочинності 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 таки-
ми, що мають особливу цінність як середовище існування рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та 
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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 пе-
ревищень рівнів шуму, встановлених санітарними норма-
ми.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки складатиметь-

ся карта   технологічного   процесу   розроблення  лісосі-
ки  (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 ви-
робничі об’єкти,  устаткування, дороги, волоки, способи 
проведення лісозаготівельних операцій (звалювання де-
рев, обрубування сучків,  трелювання,  спуск,  кряжуван-
ня,  сортування, штабелювання, навантаження  дереви-
ни,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установлюються 

охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти де-
ревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суціль-
ні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздуван-
ня хижих птахів, занесених до Червоної книги України 
(радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 
метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 ме-
трів).

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – діяльність пов’язана з прове-

денням рубок головного користування та суцільних са-
нітарних 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 обладнан-
ня під час проведення рубок та вивезення деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від 
техніки та обладнання під час проведення рубок та виве-
зення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде ви-
користовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження 
верхнього грунтового покриву під час вивезення та тре-
лювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного стану гео-
логічного середовища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного 
шуму під час проведення рубок лісу можуть спричинити 
незначний вплив (фактори тривоги) на середовища пе-
ребування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. 
Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий 
незначний допустимий вплив на просторове, видове, по-
пуляційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного 
світу.

- природно-заповідний фонд: планована діяльність на 
територіях об’єктів природно-заповідного фонду не пе-
редбачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): 
створення нових робочих місць, надходження коштів у 
місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскільки тех-
нологія розробки  буде дотримана  та вжиті всі необхідні 
заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного за-
конодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: 
планована діяльність на територіях та об’єктах архітек-
турної, археологічної та культурної спадщини не перед-
бачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійс-
нюється у відповідності з санітарними нормами та техні-
кою безпеки. Відходи, які утворяться під час проваджен-
ня  планованої діяльності, будуть передані відповідно до 
укладених договорів та вимог екологічної  безпеки спеці-
алізованим 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 те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої 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»)

Планова діяльність ДП «ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» на-
лежить 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 транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП « ТЕТЕРІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» не 
спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не за-
чіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливо-
сті 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 ді-
яльності;

- 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 впли-
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої 
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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 генеру-
ється 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 "БОГУСЛАВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП"),

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
     код ЄДРПОУ 00992042

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 від-
мітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 

оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 09737 Київська 

область, Богуславський  район, с. Поташня вул. Лісо-
ва,48 , телефон – (04561) 5-32-86, директор Могильний 
Валентин Григорович.

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження 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 в порядку 

проведення рубок головного користування. Лісозаготів-
ля деревини при використанні лісових ресурсів під час 
здійснення рубок головного користування, що прово-
дяться в стиглих і перестійних деревостанах в обсягах, 
відповідно до розрахункової лісосіки, та на підставі спе-
ціального дозволу – лісорубного квитка.
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На основі проекту організації та розвитку лісового 

господарства підприємства та зведеної відомості розра-
хункових лісосік для постійних лісокористувачів розра-
хунок спеціального використання лісових ресурсів яких 
проведено на 10 років.

Порядок та умови здійснення спеціального використан-
ня лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів 
України.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних 
умов, біологічних особливостей деревних порід та інших 
особливостей застосовуються такі системи рубок голов-
ного користування: суцільні, поступові або вибіркові, 
комбіновані рубки. 

Планована діяльність спрямована на раціональне вико-
ристання лісосічного фонду, підвищення продуктивності 
та поліпшення якості нових лісів шляхом застосування 
новітніх технологій, відповідно до технологічних карт 
розробки лісосік. 

Під час проведення рубок головного користування за-
стосовуються технології, які дають змогу  максимально 
зберегти дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, 
трав'яний покрив та грунти.

Технічна альтернатива 1.
Лісозаготівля деревини шляхом валки та розкряжовки  

бензомоторними пилами. Трелювання деревини сорти-
ментами за допомогою колісних тракторів з гідрозахва-
тами.

Технічна альтернатива 2.
Чокерне трелювання деревини (волочіння) хлистами за 

допомогою гусеничних тракторів.

3.Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності територіаль-
на альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів здійсню-
ється на території державного лісового фонду Держав-
ного підприємства «Богуславське лісове господарство» 
яке включає 7 структурних підрозділів (лісництв) – Бо-
гуславське, Поташнянське, Медвинське, Таращанське, 
Улашівське, Бушівське, Ольшаницьке. Лісові масиви роз-
ташовані в межах Богуславського району, Таращанського 
району, Рокитнянського району. Богуславський лісгосп 
знаходиться на території - Богуславської міської ради, 
Мисайлівської, Шупиківської, Вільховецької, Тептіївської, 
Михайлівської, Москаленківської, Саварської, Синицької, 
Дибинецької, Бранепільської, Медвинської, Митаївської, 
Ісайківської, Дмитренківської, Щербашинецької, Біївець-
кої, Киданівської, Розкопанецької, Хохітвянської, Бушев-
ської, Ольшаницької, Синявської,   Володимирівської, 
Крив’янської,  Северинівської, Чернинської, Лісовицької, 
Кирданівської, Салиської, Кислівської, Ківшуватської, 
Лук’янівської, Степківської, Лучанської сільських рад, Ро-
китнянської селищної ради, Таращанської міської ради. 
Землі вищезгаданих землекористувачів знаходяться в 
постійному користуванні ДП «Богуславське лісове госпо-
дарство».

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кож-
ний конкретний лісогосподарський захід запроектований 
державними лісовпорядними органами для конкретної лі-
сової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні 
альтернативи - не є можливими.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального викори-

стання лісових ресурсів носить позитивний соціально-е-
кономічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною 
деревообробної промисловості, забезпеченні населення 
та закладів соціальної сфери паливною деревиною, по-
повненні 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 лісової 
продукції, а в наступному, і зайнятості місцевого насе-
лення при лісовідновленні та догляді за лісовими куль-
турами.

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо).

Площа лісового фонду державного підприємства «Бо-

гуславське лісове господарство» складає 30164,5га, з 
яких 28177,6га - вкрита лісовою рослинністю. Середній 
приріст на 1га лісовкритих площ становить 3,40 м³ в рік. 
Загальний запас деревостанів – 6184,21 тис.м³, у тому 
числі 1302,26 тис.м³, – стиглі і перестійні деревостани.

Розрахункова лісосіка складає 57,04 тис.м3 щорічно, в 
т.ч. по госпсекціям :соснова – 9,36 тис.м3, дубова висо-
костовбурна – 19,32 тис.м3, дубова низькокостовбурна 
– 1,71 тис.м3, дуба червоного  – 0,41 тис.м3, ясенева – 
15,02 тис.м3,грабова – 9,79 тис.м3, кленова – 0,21 тис.
м3, в’язова – 0,30 тис.м3,  чорно вільхова – 0,63 тис.м3, 
березова – 0,29 тис.м3 

По категоріям лісів: 2 категорія (рекреаційно-оздоровчі 
ліси) – 2,85 тис.м³, 3 категорія (захисні ліси) – 2,66 тис.
м³, 4 категорія (експлуатаційні ліси) – 51,53 тис.м³. 

В тому числі по лісництвах: Богуславське -11,16тис.
м³, Поташнянське -15,69тис.м³, Медвинське -4,94тис.м³, 
Таращанське -6,71тис.м³, Улашівське -3,00тис.м³, Бушів-
ське – 11,25тис.м³, Ольшаницьке -5,64тис.м³.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
заготівлю деревини при використанні лісових ресур-

сів 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 деревос-
тани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і 
деревостани, які вийшли з підсочування;

при складанні карти технологічного процесу розробки 
лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про рослин-
ний світ»;

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати 
вимоги «Правил рубок головного користування» затвер-
джених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 року № 364 (заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. 
за № 85/17380), Постанову КМУ «Про врегулювання пи-
тань щодо спеціального використання лісових ресурсів» 
затвердженої 23.05.2007 року № 761, щодо розміщення 
лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих 
площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення 
лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квит-
ка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил 
пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом 
ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 (зареєстровано в Міністер-
стві юстиції України 24 березня 2005 р. за №328/10608), 
щодо місць спалювання поруб очних решток, влаштуван-
ня мінералізованих смуг тощо.

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, за-
тверджених постановою КМУ від 26.10.2016 року № 756, 
щодо збереження біорізноманіття, розробки в першу чер-
гу пошкоджених та всихаючи насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони пра-
ці для працівників лісового господарства та лісової про-
мисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 
р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо.

При дотриманні вимог карти технологічного процесу 
розробки лісосік, вплив на навколишнє природне сере-
довище є мінімальним і не потребує спеціальних еколо-
гічних обмежень. Планована діяльність проводиться в ме-
жах відведених лісосік. Санітарно-захисні зони навколо 
ділянок дотримані. Запланована діяльність є безпечною 
для населення і відповідає діючому природоохоронному 
законодавству.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1:
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 пе-
ревищень рівнів шуму, встановлених санітарними норма-
ми.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається, оскільки територія підприємства є 
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визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки складати-

меться карта технологічного процесу розроблення лісо-
сіки (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 ви-
робничі об'єкти, устаткування, дороги, волоки, способи 
проведення лісозаготівельних операцій (звалювання де-
рев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжуван-
ня, сортування, штабелювання, навантаження  деревини, 
очищення місць рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установлюються 

охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти де-
ревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суціль-
ні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздуван-
ня хижих птахів, занесених до Червоної книги України 
(радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 
метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 ме-
трів).

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки територія підприємства є 

визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – негативного впливу на клімат і 

мікроклімат не передбачається, окрім незначного впли-
ву на клімат хімічного забруднення атмосфери, особливо 
парниковими газами, теплового забруднення повітряного 
басейну. 

Основним джерелом теплового забруднення під час 
провадження планованої діяльності пов'язаної з прове-
денням рубок головного користування буде розсіювання 
в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється у ба-
гаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоран-
ням палива від автомобілів, тракторів та бензопил, спа-
люванні порубкових решток.

- атмосферне повітря - потенційний вплив планової 
діяльності на повітряне середовище передбачає здійс-
нення мінімальних викидів забруднюючих речовин під 
час спалювання порубочних решток, від роботи двигунів 
тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення 
деревини, роботи двигунів бензопил під час звалювання 
та розкряжовування деревини.

- шум, вібрації – перевищення природного рівня шуму 
і ненормована зміна звукових характеристик на робочих 
місцях, та незначне вібраційне забруднення – це пере-
вищення природного рівня механічних коливань повер-
хонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або 
місця проживання чи відпочинку населення. 

Під час провадження планованої діяльності джерела-
ми вібраційного забруднення та шкідливим виробничими 
факторами буде транспортна та транспортно-технологіч-
на вібрація;

- водні ресурси - суттєвого впливу на водні об'єкти під 
час провадження планованої діяльності не очікується, 
так як лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділе-
ні з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно 
з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виді-
лення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 
2007 року № 733 та віднесені до категорії захисних лісів. 

При провадженні планованої діяльності в підприємстві, 
водні ресурси використовуватись не будуть.

- ґрунти та земельні ресурси - в процесі рубок головно-

го користування, отримуються порубкові рештки, відходи 
від роботи лісозаготівельної техніки і автотранспорту, по-
бутові відходи тощо.

При здійсненні планованої діяльності можливий незна-
чний механічний вплив на поверхню ґрунтів.

- геологічне середовище – в процесі реалізації плано-
ваної діяльності на локальній території будуть відбува-
тись незначні фізичні впливи на геологічне середовище. 

Планована діяльність не передбачає зміни ландшафту 
території. 

На підставі комплексу передбачених заходів виключа-
ється вплив на основні елементи геологічної, структур-
но-технічної будови та зміни існуючих ендогенних і ек-
зогенних явищ природного й техногенного походження.

- рослинний та тваринний світ – внаслідок реалізації 
планованої діяльності можливий вплив на просторове, 
видове, популяційне та генетичне 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. 

 Ведення господарської діяльності в лісах негативно 
впливає на розмноження і міграцію тварин. Вирубки і до-
роги можуть перетинати шляхи міграції тварин, віддаля-
ючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, 
порушуючи екологічний баланс. Шуми під час лісозаготі-
вельних робіт є фактором неспокою під час появи потом-
ства у тварин.

- природно-заповідний фонд - під час провадження 
планованої діяльності пов’язаної з проведення рубок го-
ловного користування підприємство  буде дотримуватись 
вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», положень та охоронних зобов'язань заказни-
ків. 

На об’єкти природно заповідного фонду негативного 
впливу не передбачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення)- пла-
нована діяльність у вигляді спеціального використання лі-
сових ресурсів носить позитивний соціально-економічний 
вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревоо-
бробної промисловості, забезпеченні населення та закла-
дів 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 но-
вих робочих місць під час заготівлі лісової продукції, а в 
наступному, і зайнятості місцевого населення при лісо-
відновленні та догляді за лісовими культурами.

- навколишнє техногенне середовище – запланована 
діяльність є безпечною для населення і відповідає діючо-
му природоохоронному законодавству.

 Під час проведення планованої діяльності в підприєм-
стві будуть дотримуватись «Правил охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисло-
вості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. 
№ 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо. 

Планована діяльність не суперечить функціональному 
зонуванню прилеглої території та не пов'язана з генера-
цією будь-яких специфічних чи унікальних впливів на 
людину, які можуть спричинити захворювання або погір-
шення умов проживання населення.

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина – 
в зоні діяльності 

ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП"  обліковуються об’єкти 
археологічної та культурної спадщини, але при прове-
денні планованої діяльності негативного впливу на них 
не передбачається. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної 
спадщини, в межах території планованої діяльності, у від-
повідності до вимог статті 19 Закону України «Про охоро-
ну археологічної спадщини» буде негайно інформовано 
органи охорони культурної спадщини, а також буде від-
повідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам 
з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів 
або предметів.

- поводження з відходами – в процесі провадження 
планованої діяльності будуть утворюватися виробничі 
відходи – метал, автогума, акумулятори та інше, скла-
даються у спеціально відведених місцях, а потім утилі-
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зуються екологічно-безпечними засобами відповідно до 
укладених договорів з відповідними установами та орга-
нізаціями.

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 територія підприємства є 

визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

9.Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої 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»)

Планова діяльність ДП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП" на-
лежить 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 транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП " БОГУСЛАВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 
не спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не 
зачіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

 11.Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності 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 ді-
яльності;

- 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 впли-
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-

дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)
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Додаток 3 
до Порядку передачі документації 

для надання висновку з оцінки впливу 
на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично ге-
нерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

_____________2018531892____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 

врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Продовження видобування на Матлахівському родови-

щі корисних копалин (нафта, газ природний, конденсат, 
супутні : етан, пропан, бутани).

(загальні технічні характеристики, у тому числі параме-
три планованої діяльності

 (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва 
тощо), місце провадження планованої діяльності) 

2. Суб’єкт господарювання 

Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» код 
ЄДРПОУ 00135390 

пров. Несторівський, 3-5 Шевченківський район, м. 
Київ, 04053, Україна, 

Контактний номер телефону:+ 38(044)5061003
Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» 

код ЄДРПОУ 00136573 
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл., 17500

(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які че-

рез свої релігійні переконання відмовляються від прий-
няття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

місцезнаходження юридичної особи або місце провад-
ження діяльності фізичної особи - підприємця 

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефо-
ну)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення 
громадського обговорення

Міністерство екології та природних ресурсів України по-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 
35 тел.: (044) 206-20-89, e-mail: m.shimkus@menr.gov.
ua контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди 
України. 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаход-
ження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження 
планованої діяльності та орган, який розглядатиме ре-
зультати оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до законодавства рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде: продовження строку 
дії спеціального дозволу на користування надрами (ви-
добування (експлуатація) корисних копалин : (нафта, 
газ природний, конденсат, супутні : етан, пропан, бута-

ни) на Матлахівському родовищі
що видається:
Державною службою геології та надр України

(вид рішення про провадження планованої діяльності, 
орган, уповноважений його видавати, нормативний доку-
мент, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи ін-
формацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 ро-
бочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування цього оголошення 
(зазначається у назві оголошення) та надання громад-
ськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та 
іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом госпо-
дарювання, що передається для видачі висновку з оцінки 
впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення гро-
мадськість має право подавати будь-які зауваження або 
пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяль-
ності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та 
пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому 
числі в електронному вигляді) та усно під час громадсь-
ких слухань із внесенням до протоколу громадських слу-
хань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться
08.08.2019 о 14.00 годині за адресою: Сумська обл., 

Роменський р-н, с. Великі Бубни, вул. Центральна, 23
 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення гро-

мадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться 
13.08.2019 о 14.00 годині за адресою: Чернігівська 

обл., Талалаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 
3

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громад-
ських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноваже-
ний територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації 
щодо планованої діяльності

Міністерство екології та природних ресурсів України, 
відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсь-
кого, 35,

тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua,

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, 

номер телефону та контактну особу)
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7. Уповноважений центральний орган або уповноваже-

ний територіальний орган, до якого надаються зауважен-
ня і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Відділ оцінки впливу на довкілля Міністерства екології 
та природних ресурсів України,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківсь-
кого, 35,

тел.: +38 (044) 206 31 29, e-mail: m.shimkus@menr.
gov.ua,

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, на-
чальник відділу оцінки впливу на

довкілля Мінприроди України.
(зазначити найменування органу, поштову та елек-

тронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього 
строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої 
діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності.
 (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд гро-

мадськості)

 (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується 
планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на 
довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від 
приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), 
а також час, з якого громадськість може ознайомитися з 
ними

1. Нафтогазовидобувне управління «Чернігівнафтогаз» 
вул Вокзальна 1, м.Прилуки, Чернігівська обл.

2. Великобубнівська сільська рада. Сумська обл., Ро-
менський р-н, с. Великі Бубни, вул. Центральна, 23

3. Талалаївська селищна рада. Чернігівська обл., Тала-
лаївський р-н, смт Талалаївка, вул. Вокзальна, 3

Початок ознайомлення громадськості з матеріалами 
Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності 
– з 17.07.2019 р

(найменування підприємства, установи, організації, 
місцезнаходження, дата, з якої громадськість 

може ознайомитися з документами, контактна особа)

___________________________________
(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 генеру-
ється 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 "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
(ДП "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"),

 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код ЄДРПОУ 00992119

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 від-
мітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 09130, Київська 

обл., Білоцерківський район, село Дрозди, УРОЧИЩЕ 
"ТОВСТА", КВАРТАЛ 50.

Телефон – (04563)45580, директор Вітряк Анатолій Ві-
кторович

(місцезнаходження юридичної особи або місце прова-
дження 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 в порядку 

проведення рубок головного користування. Лісозаготів-
ля деревини при використанні лісових ресурсів під час 
здійснення рубок головного користування, що прово-
дяться в стиглих і перестійних деревостанах в обсягах, 
відповідно до розрахункової лісосіки, та на підставі спе-
ціального дозволу – лісорубного квитка.

На основі проекту організації та розвитку лісового 
господарства підприємства та зведеної відомості розра-
хункових лісосік для постійних лісокористувачів розра-
хунок спеціального використання лісових ресурсів яких 
проведено на 10 років.

Порядок та умови здійснення спеціального використан-
ня лісових ресурсів встановлюються Кабінетом Міністрів 
України.

Залежно від категорій лісів, природних лісорослинних 
умов, біологічних особливостей деревних порід та інших 
особливостей застосовуються такі системи рубок голов-
ного користування: суцільні, поступові або вибіркові, 

комбіновані рубки. 
Планована діяльність спрямована на раціональне вико-

ристання лісосічного фонду, підвищення продуктивності 
та поліпшення якості нових лісів шляхом застосування 
новітніх технологій, відповідно до технологічних карт 
розробки лісосік. 

Під час проведення рубок головного користування за-
стосовуються технології, які дають змогу  максимально 
зберегти дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, 
трав'яний покрив та грунти.

Технічна альтернатива 1.
Лісозаготівля деревини шляхом валки та розкряжовки  

бензомоторними пилами. Трелювання деревини сорти-
ментами за допомогою колісних тракторів з гдрозахва-
тами.

Технічна альтернатива 2.
Чокерне трелювання деревини (волочіння) хлистами за 

допомогою гусеничних тракторів.

3.Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється на території лісо-
вого фонду державного підприємства «Білоцерківське 
лісове господарство» в межах 7 структурних підрозділів 
(лісництв) – Білоцерківське, Володарське, Сквирське, 
Ставищенське, Сухоліське, Томилівське, Тетіївське. 

Лісові масиви Державного підприємства «Білоцерків-
ське лісове господарство» розташовані в межах Білоцер-
ківського, Володарського, Сквирського, Ставищенського, 
Тетіївського адміністративних районів повністю та част-
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ково в межах Васильківського, Фастівського та Рокит-
нянського адміністративних районів Київської області на 
території Шаліївської, Тхорівської, Великоєрчиківської, 
Шапіївської, Дулицької, Шамраївської, Пустоварівської, 
Буківської, Чубинецької, Рудянської, Малолисовець-
кої, Малоєрчиківської, Кривошиїнської, Селезенівської, 
Кам’яногребельської, Домантівської, Самгородоцької, Ан-
тонівської, Мовчанівської, Каленнівської, Оріховецької, 
Горобіївської, Великополовецької, Красноліської, Пищи-
ківської сільських рад, Сквирської міської ради Сквир-
ського району, Фурсівської, Дроздівської, Трушківської, 
Яблунівської, Сидорівської, Биково-Гребельської, Шка-
рівської, Томилівської, Коженицької, Озернянської, Чу-
пирянської, Сорокотязької, Храпачівської, Піщанської, 
Пилипчанської, Поправської, Фесюрівської, Потіївської, 
Макіївської, Василівської, Сухоліської сільських рад Біло-
церківського району, Устимівської сільської ради Василь-
ківського району, Малополовецької сільської ради Фастів-
ського району, Логвинської, Лобачівської, Тарганської, 
Рачківської, Біліївської, Петрашівської, Пархомівської, 
Тадіївської, Капустинської, Рубченківської, Рогізнянської, 
Гайворонської, Березнянської, Мармуліївської, Рудосіль-
ської, Косівської, Завадівської, Ожегівської, Матвіїської, 
Зрайківської сільських рад, Володарської селищної ради 
Володарського району, Рокитнянської селищної ради, 
Бирюківської, Острівської, Насташівської, Синявської 
сільських рад Рокитнянського району, Тетіївської місь-
кої ради, Теліженецької, Кошівської, Кашперівської, Ро-
сішківської, П’ятигорської, Черепинської, Ненадихівської, 
Галайківської сільських рад Тетіївського району, Стави-
щенської селищної ради, Розкішнянської, Стрижавської, 
Гостромогильської, Василиської, Торчицької, Кривецької, 
Розумницької, Винарівської, Антонівської, Сухоярської, 
Сніжківської, Попружнянської, Гейсиської, Станіслав-
чицької, Юрківської, Красилівської, Полковницької сіль-
ських рад Ставищенського району.

Землі вищезгаданих землекористувачів знаходяться в 
постійному користуванні ДП «Білоцерківський лісгосп», 
на 40% посвідчені правом на постійне користування, на 
60% проводяться роботи щодо оформлення правовста-
новлюючих документів.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

Оскільки територія підприємства є визначеною, а кож-
ний конкретний лісогосподарський захід запроектований 
державними лісовпорядними органами для конкретної лі-
сової ділянки відповідно до її фактичного стану, технічні 
альтернативи - не є можливими.

4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального викори-

стання лісових ресурсів носить позитивний соціально-е-
кономічний вплив, що полягає в забезпеченні сировиною 
деревообробної промисловості, забезпеченні населення 
та закладів соціальної сфери паливною деревиною, по-
повненні 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 лісової 
продукції, а в наступному, і зайнятості місцевого насе-
лення при лісовідновленні та догляді за лісовими куль-
турами.

Підприємство має сертифікат FSC (реєстраційний номер 
FC-FM/COC-804958, дата видачі 25.01.2019 року).

5.Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо).

Площа лісового фонду державного підприємства «Бі-
лоцерківське лісове господарство» складає 35276,8 га, з 
яких 33026,0 га - вкрита лісовою рослинністю. Середній 
приріст на 1га лісовкритих площ становить 3,69 м³ в рік. 
Загальний запас деревостанів – 8016,15 тис.м³, у тому 
числі 1118,42 тис.м³, – стиглі і перестійні деревостани.

Щорічний розмір (розрахункова лісосіка) головно-
го користування  складає  33,97  тис.м³, в т.ч. сосно-
ва госпсекція – 3,97 тис.м³, дубова високостовбурна –   
13,49 тис.м³, дубова низькостовбурна – 1,63 тис.м³, дуба 
червоного – 0,33 тис.м³, ясенева – 8,13 тис.м³, грабова 
– 3,28 тис.м³, в’язова – 0,19 тис.м³, березова – 0,12 тис.
м³, осикова – 0,66 тис.м³, чорновільхова – 2,17 тис.м³.

По категоріям лісів: 2 категорія (рекреаційно-оздоровчі 
ліси) – 12,35 тис.м³, 3 категорія (захисні ліси) – 0,25 тис.
м³, 4 категорія (експлуатаційні ліси) – 21,37 тис.м³.

В тому числі по лісництвах:  Білоцерківське-2,45тис.
м³, Володарське-3,99тис.м³, Сквирське-4,33тис.м³, Ста-
вищенське-12,66тис.м³, Сухоліське-5,20тис.м³, Томилів-
ське- 0,70тис.м³, Тетіївське-4,49тис.м³.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
заготівлю деревини при використанні лісових ресур-

сів 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 деревос-
тани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і 
деревостани, які вийшли з підсочування;

при складанні карти технологічного процесу розробки 
лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про рослин-
ний світ»;

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати 
вимоги «Правил рубок головного користування» затвер-
джених наказом ДКЛГУ від 23.12.2009 року № 364 (заре-
єстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 р. 
за № 85/17380), Постанову КМУ «Про врегулювання пи-
тань щодо спеціального використання лісових ресурсів» 
затвердженої 23.05.2007 року № 761, щодо розміщення 
лісосік, дотримання термінів примикання, допустимих 
площ хвойних та листяних порід, подальше заліснення 
лісосік, видачі спеціального дозволу – лісорубного квит-
ка.

Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил 
пожежної безпеки в лісах України» затверджені наказом 
ДКЛГУ від 27.12.2004 №278 (зареєстровано в Міністер-
стві юстиції України 24 березня 2005 р. за №328/10608), 
щодо місць спалювання поруб очних решток, влаштуван-
ня мінералізованих смуг тощо.

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, в 
редакції затверджених постановою КМУ від 26.10.2016 
року № 756, щодо збереження біорізноманіття, розробки 
в першу чергу пошкоджених та всихаючи насаджень.

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони пра-
ці для працівників лісового господарства та лісової про-
мисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 
р. № 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
22 вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо.

При дотриманні вимог карти технологічного процесу 
розробки лісосік, вплив на навколишнє природне сере-
довище є мінімальним і не потребує спеціальних еколо-
гічних обмежень. Планована діяльність проводиться в ме-
жах відведених лісосік. Санітарно-захисні зони навколо 
ділянок дотримані. Запланована діяльність є безпечною 
для населення і відповідає діючому природоохоронному 
законодавству.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1:
заборона на прокладання трелювальних волоків на 

відстані ближче ніж 20 метрів від постійних водотоків, у 
місцях витоків річок та навколо них;

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби пе-
ревищень рівнів шуму, встановлених санітарними норма-
ми.

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається, оскільки територія підприємства є 

визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:
на кожну лісосіку до початку її розробки складати-

меться карта технологічного процесу розроблення лісо-
сіки (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 ви-
робничі об'єкти, устаткування, дороги, волоки, способи 
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проведення лісозаготівельних операцій (звалювання де-
рев, обрубування сучків, трелювання, спуск, кряжуван-
ня, сортування, штабелювання, навантаження  деревини, 
очищення місць рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2:
аналогічно до технічної альтернативи 1 

щодо територіальної альтернативи 1:
навколо пралісових пам’яток природи установлюються 

охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти де-
ревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суціль-
ні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздуван-
ня хижих птахів, занесених до Червоної книги України 
(радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 
метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 ме-
трів).

щодо територіальної альтернативи 2:
не розглядається, оскільки територія підприємства є 

визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

щодо технічної альтернативи 1:
- клімат і мікроклімат – негативного впливу на клімат і 

мікроклімат не передбачається, окрім незначного впли-
ву на клімат хімічного забруднення атмосфери, особливо 
парниковими газами, теплового забруднення повітряного 
басейну. 

Основним джерелом теплового забруднення під час 
провадження планованої діяльності пов'язаної з прове-
денням рубок головного користування буде розсіювання 
в навколишнє середовище теплоти, яка виділяється у ба-
гаточисельних теплових процесах, пов’язаних зі згоран-
ням палива від автомобілів, тракторів та бензопил, спа-
люванні порубкових решток.

- атмосферне повітря - потенційний вплив планової 
діяльності на повітряне середовище передбачає здійс-
нення мінімальних викидів забруднюючих речовин під 
час спалювання порубочних решток, від роботи двигунів 
тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення 
деревини, роботи двигунів бензопил під час звалювання 
та розкряжовування деревини.

- шум, вібрації – перевищення природного рівня шуму 
і ненормована зміна звукових характеристик на робочих 
місцях, та незначне вібраційне забруднення – це пере-
вищення природного рівня механічних коливань повер-
хонь, на яких знаходяться робочі місця працівників або 
місця проживання чи відпочинку населення.

Під час провадження планованої діяльності джерела-
ми вібраційного забруднення та шкідливим виробничими 
факторами буде транспортна та транспортно-технологіч-
на вібрація;

- водні ресурси- суттєвого впливу на водні об'єкти під 
час провадження планованої діяльності не очікується, 
так як лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, 
навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділе-
ні з категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно 
з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виді-
лення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 
2007 року № 733 та віднесені до категорії захисних лісів. 

При провадженні планованої діяльності в підприємстві, 
водні ресурси використовуватись не будуть.

- ґрунти та земельні ресурси- в процесі рубок головно-
го користування, отримуються порубкові рештки, відходи 
від роботи лісозаготівельної техніки і автотранспорту, по-
бутові відходи тощо.

При здійсненні планованої діяльності можливий незна-
чний механічний вплив на поверхню ґрунтів.

- геологічне середовище – в процесі реалізації плано-
ваної діяльності на локальній території будуть відбува-
тись незначні фізичні впливи на геологічне середовище. 

Планована діяльність не передбачає зміни ландшафту 
території. 

На підставі комплексу передбачених заходів виключа-
ється вплив на основні елементи геологічної, структур-
но-технічної будови та зміни існуючих ендогенних і ек-
зогенних явищ природного й техногенного походження.

- рослинний та тваринний світ –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. 

Ведення господарської діяльності в лісах негативно 
впливає на розмноження і міграцію тварин. Вирубки і до-
роги можуть перетинати шляхи міграції тварин, віддаля-
ючи місця їх знаходження від місць живлення і водопою, 
порушуючи екологічний баланс. Шуми під час лісозаготі-
вельних робіт є фактором неспокою під час появи потом-
ства у тварин.

- природно-заповідний фонд - під час провадження 
планованої діяльності повязаної з проведення рубок го-
ловного користування підприємство  буде дотримуватись 
вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 
України», положень та охоронних зобов'язань заказни-
ків. 

На об’єкти природно заповідного фонду негативного 
впливу не передбачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення)- пла-
нована діяльність у вигляді спеціального використання лі-
сових ресурсів носить позитивний соціально-економічний 
вплив, що полягає в забезпеченні сировиною деревоо-
бробної промисловості, забезпеченні населення та закла-
дів 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 но-
вих робочих місць під час заготівлі лісової продукції, а в 
наступному, і зайнятості місцевого населення при лісо-
відновленні та догляді за лісовими культурами.

- навколишнє техногенне середовище – запланована 
діяльність є безпечною для населення і відповідає діючо-
му природоохоронному законодавству.

Під час проведення планованої діяльності в підприєм-
стві будуть дотримуватись «Правил охорони праці для 
працівників лісового господарства та лісової промисло-
вості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 р. 
№ 119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 
вересня 2005 р. за № 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо. 

Планована діяльність не суперечить функціональному 
зонуванню прилеглої території та не пов'язана з генера-
цією будь-яких специфічних чи унікальних впливів на 
людину, які можуть спричинити захворювання або погір-
шення умов проживання населення.

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина– в 
зоні діяльності  ДП "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП"  облі-
ковуються об’єкти археологічної та культурної спадщини, 
але при проведенні планованої діяльності негативного 
впливу на них не передбачається. 

При виявленні об'єктів або предметів археологічної 
спадщини, в межах території планованої діяльності, у від-
повідності до вимог статті 19 Закону України «Про охоро-
ну археологічної спадщини» буде негайно інформовано 
органи охорони культурної спадщини, а також буде від-
повідне сприяння і не перешкоджання будь-яким роботам 
з виявлення, обліку та вивчення археологічних об'єктів 
або предметів.

- поводження з відходами – в процесі провадження 
планованої діяльності будуть утворюватися виробничі 
відходи – метал, автогума, акумулятори та інше, скла-
даються у спеціально відведених місцях, а потім утилі-
зуються екологічно-безпечними засобами відповідно до 
укладених договорів з відповідними установами та орга-
нізаціями.

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 територія підприємства є 

визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований державними лісовпорядними орга-
нами для конкретної лісової ділянки відповідно до її фак-
тичного стану, технічні альтернативи - не є можливими.

9.Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати 
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значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу 
на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 
3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність ДП "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ 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 транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП " БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 
не спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не 
зачіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11.Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності 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 ді-
яльності;

- 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 впли-
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15.Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)

_____________________________
(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 генеру-
ється програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії 

зазначається суб’єктом господарювання)
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1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Місце знаходження: 08500, Київська область, мі-

сто Фастів, вулиця Комарова, будинок 45; телефон: 
0456565252.

(місце знаходження юридичної особи або місце прова-
дження 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 про-

ведення суцільних та поступових рубок головного корис-
тування та суцільних санітарних рубок.

Технічна альтернатива 1.
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП 

"ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" дозволяє використовувати тех-
нологію розробки лісосік механізованим способом на базі 
бензомоторних пил STIHL, тракторів МТЗ та техніки для 
вивезення деревини з ділянок (КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, ЗІЛ, 
трактор МТЗ) яка цілком прийнятна для всіх видів суціль-
них рубок, а також поступових рубок з обмеженим об’є-
мом вирубки дерев.

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрі-
зуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортимен-
ти, а колісних тракторів на збиранні і транспортуванні 
деревини лісосічні роботи виконуються бригадою із 5-7 
робітників, у склад якої входять тракторист   та, залежно 
від складу і крупності дерев та віддалі транспортування 
деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають лісоруба і 
його помічника. Кількість ланок лісорубів встановлюєть-
ся із умови забезпечення повного використання робочо-
го часу. Ланки лісорубів виконують звалювання дерев, 
обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині 
колод, та його розкряжування. При цьому картою техно-
логічного процесу розроблення лісосіки буде передбаче-
но дотримання зон безпеки для працюючих на лісосіці 
згідно з чинними правилами з охорони праці. При малих 
площах лісосік чи невеликих запасах на них, трактори 
будуть здійснювати переміщення деревини з декількох 
ділянок. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 
буде складатись із збору колод, їх укладання на вантажну 
платформу техніки для вивезення деревини, транспорту-
вання колод трактором до навантажувального майданчи-
ка, з укладанням колод у штабелі та його холостого ходу 
до місця заготівлі деревини і транспортування наступної 
колоди чи хлиста.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод 

трелювання волоком (волочінням) до складів зберігання 
деревини без використання техніки для перевезення де-
ревини.

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелюван-
ня, при якому долішній ряд переміщуваної пачки дерев, 
хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина де-
рева 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 дереви-
ни, укладання сортиментів у штабелі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Планова діяльність здійснюється на території лісового 
фонду ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структур-
них підрозділів (лісництв) – Веприківське, Дорогинське, 
Фастівське, Снітинське. Лісові ділянки підприємства роз-
ташовані у межах Фастівського району Київської області.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійс-
нюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети 
на території лісового фонду ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" 
в межах структурних підрозділів (лісництв) – Веприків-
ське, Дорогинське, Фастівське, Снітинське на основі ма-
теріалів лісовпорядкування, які зокрема можуть містити 
інвентаризацію лісового фонду з визначенням пород-
ного 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 розрахун-
кової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових 
ресурсів; ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіо-
логічні та інші обстеження і дослідження лісових природ-
них комплексів тощо.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

В якості територіальної альтернативи розглядався варі-
ант відмови від реалізації планованої діяльності.

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства 
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований для конкретної лісової ділянки від-
повідно до її фактичного стану державною лісовпоряд-
ною організацією за єдиною системою в порядку, вста-
новленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері лі-
сового 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 забезпечен-
ні сировиною деревообробної та деревоперобної і іншої 
промисловості, забезпеченні населення та закладів соці-
альної сфери паливною деревиною, поповненні держав-
ного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів 
(у т. ч. рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів), збереженні існуючих та створенні нових робо-
чих 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 пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо) 

Запроектовані щорічні обсяги рубок головного корис-
тування та суцільних санітарних рубок в розрізі лісництв:

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАСТІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО "
(ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП") 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00992059

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 від-
мітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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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;
під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагар-

ників, 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 обме-
жують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення;

рубки  проводити  із  застосуванням  технологій,   які забезпечують збереження дерев і підросту (по пожливості рельє-
фу), 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 небез-
пеки 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 ме-
жами 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 шко-
дочинності 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 ви-
токів 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  (тех-

нологічна 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, обрубуван-
ня сучків,  трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, штабелювання, навантаження  деревини,   очищення   місць  
рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установлюються охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти деревос-

тану 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:
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щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – діяльність пов'язана з прове-

денням рубок головного користування може впливати  на 
місцевий клімат через зменшення об’єму евапотранспі-
рації. Зазначений вплив буде короткочасним, так як на 
місці проведення рубок передбачаються заходи з лісовід-
новлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнан-
ня під час проведення рубок та вивезення деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від 
техніки та обладнання під час проведення рубок та виве-
зення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде ви-
користовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження 
верхнього грунтового покриву під час вивезення та тре-
лювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного стану гео-
логічного середовища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного 
шуму під час проведення рубок лісу можуть спричинити 
незначний вплив (фактори тривоги) на середовища пе-
ребування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. 
Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий 
незначний допустимий вплив на просторове, видове, по-
пуляційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного 
світу.

- природно-заповідний фонд: суцільні та поступові руб-
ки головного користування та суцільні санітарні рубки на 
територіях об'єктів природно-заповідного фонду не пе-
редбачаються;

- навколишнє соціальне середовище (населення): 
створення нових робочих місць, надходження коштів у 
місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскільки тех-
нологія розробки  буде дотримана  та вжиті всі необхідні 
заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного за-
конодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: 
суцільні та поступові рубки головного користування та 
суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах  архі-
тектурної, археологічної та культурної спадщини не пе-
редбачаються;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійс-
нюється у відповідності з санітарними нормами та техні-
кою безпеки. Відходи, які утворяться під час проваджен-
ня  планованої діяльності, будуть передані відповідно до 
укладених договорів та вимог екологічної  безпеки спеці-
алізованим 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 те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої 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»)

Планова діяльність ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" нале-
жить 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 транскор-

донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП "ФАСТІВСЬКИЙ ЛІСГОСП" не 
спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не за-
чіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливо-
сті 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 ді-
яльності;

- 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 впли-
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
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Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-

ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)

(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 генеру-
ється 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 "МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
( ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП" ) 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 13551546

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 від-
мітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Місце знаходження: 11600, Житомирська обл., місто 

Малин, вулиця Лісовий кордон,  58; тел: +38 (04133) 
5-34-91; e-mail: info@malynlis.com.ua

(місце знаходження юридичної особи або місце прова-
дження 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 про-

ведення суцільних та поступових рубок головного корис-
тування та суцільних санітарних рубок.

Технічна альтернатива 1.
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП 

"МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  дозволяє використовувати тех-
нологію розробки лісосік механізованим способом на базі 
бензомоторних пил  STIHL 361,  Husqvarna 365 тощо та 
тракторів МТЗ – 82 (80; 920) з трелювальними пристроя-
ми, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок, 
а також поступових рубок з обмеженим об’ємом вирубки 
дерев.

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрі-
зуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, 

а тракторів з трелювальними пристроями на збиранні і 
транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються 
бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять опера-
тор трактора з трелювальними пристроями,  та, залежно 
від складу і крупності дерев та віддалі транспортуван-
ня деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають зва-
лювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів 
встановлюється із умови забезпечення повного викори-
стання робочого часу для трактора з трелювальними при-
строями. Ланки лісорубів виконують звалювання дерев, 
обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині 
сортиментів, та його розкряжування. При цьому техно-
логічною 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, трактор з трелю-
вальними пристроями,  буде здійснювати трелювання з 
декількох ділянок. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 
буде складатись із збору сортиментів, їх укладання на 
вантажну платформу техніки для вивезення деревини 
(автомобілі самонавантажувачі КАМАЗ, ЗІЛ 131 тощо), 
транспортування пакету до навантажувального майдан-
чика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі 
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та його холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини. 

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод трелювання волоком (волочінням) до складів зберігання дере-

вини 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 трелю-

вання (волочіння) до складів зберігання деревини, укладання сортиментів у штабелі.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Планова діяльність здійснюється на території лісового фонду ДП "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП"  на території Слобідського, 

Любовицького, Чоповицького, Малинського, Українківського, Іршанського лісництв.
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 "МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП" в межах структурних підрозділів (лісництв) – Слобідське, Любо-
вицьке, Чоповицьке, Малинське, Українківське, Іршанське, 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, ґрунто-
ві, 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 дер-
жавної 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 сирови-

ною деревообробної промисловості, забезпеченні населення та закладів соціальної сфери паливною деревиною, попов-
ненні 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.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг 
виробництва тощо)

Щорічний обсяг лісокористування рубок головного користування 
(чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

Вид 
рубок

Ліси природоохоронного, наукового, істори-
ко-культурного призначення

Рекреаційно-оздоровчі ліси Захисні ліси
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Рубки 
головного 
користу-

вання

24
6,53

2,5
0,70

4,1
0,98

30,9
8,21

Вид рубок Експлуатаційні ліси Разом

хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-лис-
тяне

разом хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-лис-
тяне

разом

Рубки 
головного ко-
ристування

133,4
42,93

18,3
4,31

49,4
11,69

201,1
58,93

157,7
49,46

20,8
5,01

53,5
12,67

232,0
67,14

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;
під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних і рідкісних дерев та чагар-

ників, 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 обме-
жують 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 небез-
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пеки та забезпечення належного санітарного стану здійс-
нювати очищення місць рубок;

не допускати пошкодження дерев до ступеня неприпи-
нення їх росту на пологих і спадистих схилах - понад 8 
відсотків, на стрімких схилах - понад 10 відсотків кілько-
сті залишених дерев;

забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації по-
шкодження дерев, що не підлягають вирубуванню, зо-
крема за межами лісосік;

забезпечити виконання природоохоронних вимог (за-
побігання ерозії ґрунтів, збереження підросту, дерев цін-
них порід, дерев-насінників тощо);

одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видо-
вого складу і біології розвитку шкідників і хвороб лісу та 
їх шкодочинності проводити заходи щодо запобігання за-
селенню 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 квіт-

ня до 15 червня буде заборонено проведення робіт та 
заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою 
на окремих територіях, визначених в установленому за-
коном 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 пе-
ревищень рівнів шуму, встановлених санітарними норма-
ми.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки складатиметь-

ся карта   технологічного   процесу   розроблення лісосі-
ки (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 ви-
робничі об’єкти,  устаткування, дороги, волоки, способи 
проведення лісозаготівельних операцій (звалювання де-
рев, обрубування сучків,  трелювання,  спуск,  кряжуван-
ня,  сортування, штабелювання, навантаження  дереви-
ни,   очищення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установлюються 

охоронні зони завширшки не менше подвійної висоти де-
ревостану пралісу, в яких забороняються будь-які суціль-
ні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки.

заборонити здійснення рубок навколо місць гніздуван-
ня хижих птахів, занесених до Червоної книги України 
(радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 
метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 ме-
трів).

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – діяльність пов’язана з прове-

денням рубок головного користування та суцільних са-

нітарних 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 обладнан-
ня під час проведення рубок та вивезення деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від 
техніки та обладнання під час проведення рубок та виве-
зення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде ви-
користовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження 
верхнього грунтового покриву під час вивезення та тре-
лювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного стану гео-
логічного середовища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного 
шуму під час проведення рубок лісу можуть спричинити 
незначний вплив (фактори тривоги) на середовища пе-
ребування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. 
Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий 
незначний допустимий вплив на просторове, видове, по-
пуляційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного 
світу.

- природно-заповідний фонд: рубки головного корис-
тування на територіях об’єктів природно-заповідного 
фонду не передбачаються; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): 
створення нових робочих місць, надходження коштів у 
місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскільки тех-
нологія розробки  буде дотримана  та вжиті всі необхідні 
заходи безпеки, вплив буде в межах вимог чинного за-
конодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: 
планована діяльність на територіях та об’єктах архітек-
турної, археологічної та культурної спадщини не перед-
бачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійс-
нюється у відповідності з санітарними нормами та техні-
кою безпеки. Відходи, які утворяться під час проваджен-
ня  планованої діяльності, будуть передані відповідно до 
укладених договорів та вимог екологічної  безпеки спеці-
алізованим організаціям.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, мі-

стобудівних та територіальних обмежень згідно чинного 
законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої 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»)

Планова діяльність ДП «МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» нале-
жить 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 транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП «МАЛИНСЬКИЙ ЛІСГОСП» не 
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спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не за-
чіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливо-
сті 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 ді-
яльності;

- 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 впли-
ву, іншої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-
лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)

_____________________________
(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 генеру-
ється 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 “Коростенське лісомисливське господарство”
(ДП "Коростенське ЛМГ")

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00991841

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 від-
мітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
місце знаходження: 11500, Україна, Житомирська об-

ласть, місто Коростень, 
провулок 3-й Шатрищанський 3; 
юридична адреса: 11521, Житомирська обл., Коростен-

ський район, село Ушомир, вулиця Молодіжна, будинок 
41-Б; info@korostenlis.com.ua; (04142) 4-40-54.

(місце знаходження юридичної особи або місце прова-
дження 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 про-

ведення суцільних рубок головного користування та су-
цільних санітарних рубок.

Технічна альтернатива 1.
Наявність матеріально-технічного забезпечення ДП 

"Коростенське ЛМГ"  дозволяє використовувати техноло-
гію розробки лісосік механізованим способом на базі бен-
зомоторних пил  та тракторів з трелювальними пристроя-
ми, яка цілком прийнятна для всіх видів суцільних рубок.

При використанні бензопил на звалюванні дерев, обрі-
зуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти, 
а тракторів з трелювальними пристроями на збиранні і 
транспортуванні деревини лісосічні роботи виконуються 
бригадою із 3-7 робітників, у склад якої входять опера-
тор трактора з трелювальними пристроями,  та, залежно 
від складу і крупності дерев та віддалі транспортуван-
ня деревини, 2-3 ланки лісорубів, які включають зва-
лювальника і його помічника. Кількість ланок лісорубів 
встановлюється із умови забезпечення повного викори-
стання робочого часу для трактора з трелювальними при-
строями. Ланки лісорубів виконують звалювання дерев, 
обрізування гілок і сучків, розмітку стовбура по довжині 
сортиментів, та його розкряжування. При цьому техно-
логічною 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, трактор з трелю-
вальними пристроями,  буде здійснювати трелювання з 
декількох ділянок. 

Трелювальний цикл при технічній альтернативі № 1 
буде складатись із збору сортиментів, їх укладання на 
вантажну платформу техніки для вивезення деревини, 
транспортування пакету до навантажувального майдан-
чика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабе-
лі та його холостого ходу 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 де-
ревини.

Трелювання волоком (волочінням) - чокерне трелюван-
ня, при якому долішній ряд переміщуваної пачки дерев, 
хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина де-
рева 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 дереви-
ни, укладання сортиментів у штабелі.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Планова діяльність здійснюється на території лісового 
фонду ДП "Коростенське ЛМГ" на території Шершнівсько-
го, Ушомирського, Омелянівського, Турчинецького та Бе-
хівського лісництв.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійс-
нюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети 
на території лісового фонду ДП "Коростенське ЛМГ" в ме-
жах структурних підрозділів (лісництв) – Шершнівське, 
Ушомирське, Омелянівське, Турчинецьке та Бехівське, на 
основі матеріалів лісовпорядкування, які зокрема містять 
інвентаризацію лісового фонду з визначенням пород-
ного 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 розрахун-
кової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових 
ресурсів; ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіо-
логічні та інші обстеження і дослідження лісових природ-
них комплексів тощо.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 2.

В якості територіальної альтернативи розглядався варі-
ант відмови від реалізації планованої діяльності.

Оскільки підприємство існуюче, територія підприємства 
є визначеною, а кожний конкретний лісогосподарський 
захід запроектований для конкретної лісової ділянки від-
повідно до її фактичного стану державною лісовпоряд-
ною організацією за єдиною системою в порядку, вста-
новленому центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері лі-
сового 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 дере-
виною, поповненні державного та місцевих бюджетів за 
рахунок податків та зборів (у т.ч. рентної плати за спеці-
альне використання лісових ресурсів), збереженні існу-
ючих та створенні нових робочих місць під час заготів-
лі лісопродукції, а в наступному, і зайнятості місцевого 
населення при залісненні лісових ділянок та догляді за 
лісовими культурами.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Щорічний обсяг лісокористування рубок головного ко-
ристування та суцільних санітарних рубок (чисельник – 

  ЖУРНАЛ ЕСПО   №15 (23)     ЛИПЕНЬ  2019   



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

Вид рубок Ліси природоохоронного, наукового, 
історико-культурного призначення

Рекреаційно-оздоровчі ліси Захисні ліси
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Рубки головного 
користування

1,8
0,54

13,4
2,98

19,4
4,27

34,6
7,79

1,9
0,64

0,8
0,13

2,7
0,77

Суцільні  санітарні
рубки

6,7
1,08

1,3
0,25

8,0
1,33

2,1
0,22

2,1
0,22

Вид рубок Експлуатаційні ліси Разом

хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-лис-
тяне

разом хвойне твердо-лис-
тяне

м’яко-лис-
тяне

разом

Рубки 
головного ко-
ристування

97,0
32,21

60,7
14,20

45,5
10,12

203,2
56,53

100,7
33,39

74,1
17,18

65,7
14,52

240,5
65,09

Суцільні  сані-
тарні
рубки

17,9
2,34

3,3
0,15

21,2
2,49

26,7
3,64

1,3
0,25

3,3
0,15

31,3
4,04

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного користування проводи-

ти лише в стиглих і перестійних деревостанах;
під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що усихають, інші дере-

востани, 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-бі-
лохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев;

комплекс лісосічних робіт,  включаючи підготовку лісосік до рубки,  проводити  способами,  які  виключа-
ють  або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення;

рубки  проводити  із  застосуванням  технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, що зали-
шаються;

з метою  збереження  ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання  ерозійним  процесам на зру-
бах 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, зо-
крема 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 пошкоджен-
ню 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 установле-
ному 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.

  №15 (23)     ЛИПЕНЬ  2019   ЖУРНАЛ ЕСПО



7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і за-
хист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
на кожну лісосіку до початку її розробки склада-

тиметься карта   технологічного   процесу   розро-
блення лісосіки (технологічна карта), яка з ураху-
ванням конкретних умов буде відображати лісівничі 
та організаційні вимоги до виконання робіт;

технологічна карта буде містити перелік підго-
товчих робіт,  визначатиме схему розробки лісосі-
ки, задіяні виробничі об’єкти,  устаткування, доро-
ги, волоки, способи проведення лісозаготівельних 
операцій (звалювання дерев, обрубування сучків,  
трелювання,  спуск,  кряжування,  сортування, 
штабелювання, навантаження  деревини,   очи-
щення   місць  рубок) тощо.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
навколо пралісових пам’яток природи установ-

люються охоронні зони завширшки не менше по-
двійної висоти деревостану пралісу, в яких заборо-
няються 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 реалі-

зації 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 су-
цільних санітарних рубок може впливати  на міс-
цевий клімат через зменшення об’єму евапотран-
спірації. Зазначений вплив буде короткочасним, 
так як на місці проведення рубок передбачаються 
заходи з лісовідновлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки та об-
ладнання під час проведення рубок та вивезення 
деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації 
від техніки та обладнання під час проведення ру-
бок та вивезення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби працівників 
буде використовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошко-
дження верхнього грунтового покриву під час ви-
везення та трелювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного ста-
ну геологічного середовища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підви-
щеного шуму під час проведення рубок лісу можуть 
спричинити незначний вплив (фактори тривоги) 
на середовища перебування, умови розмноження 
і шляхи міграції тварин. Внаслідок здійснення пла-
нованої діяльності можливий незначний допусти-
мий вплив на просторове, видове, популяційне та 
ценотичне різноманіття об’єктів рослинного світу.

- природно-заповідний фонд: рубки головного 
користування на територіях об’єктів природно-за-
повідного фонду не передбачаються; 

- навколишнє соціальне середовище (населен-
ня): створення нових робочих місць, надходження 
коштів у місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище – поскіль-
ки технологія розробки  буде дотримана  та вжиті 
всі необхідні заходи безпеки, вплив буде в межах 
вимог чинного законодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спад-
щина: планована діяльність на територіях та об’єк-
тах архітектурної, археологічної та культурної 
спадщини не передбачається;

- поводження з відходами – зберігання відходів 
здійснюється у відповідності з санітарними норма-
ми та технікою безпеки. Відходи, які утворяться 
під час провадження  планованої діяльності, бу-
дуть передані відповідно до укладених договорів 
та вимог екологічної  безпеки спеціалізованим ор-
ганізаціям.

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожеж-

них, містобудівних та територіальних обмежень 
згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається, оскільки результатом реалі-

зації 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 підляга-
ють оцінці впливу на довкілля (зазначити відповід-
ний пункт і частину статті 3 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля»)

Планова діяльність ДП «Коростенське ЛМГ» на-
лежить до першої категорії видів планованої діяль-
ності 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 Укра-
їни “Про оцінку впливу на довкілля” – усі суцільні 
та поступові рубки головного користування та су-
цільні 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 транскор-
донного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність ДП «Коростенське ЛМГ» 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 дета-
лізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталі-
зації 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 мож-
ливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність 
може мати певний вплив на довкілля і, отже, підля-
гає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону 
України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка 
впливу на довкілля – це процедура, що передба-
чає:

- підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

- проведення громадського обговорення плано-
ваної діяльності;

- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-
мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості під час 
громадського обговорення, під час здійснення про-
цедури оцінки транскордонного впливу, іншої ін-
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формації;
- 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 довкіл-
ля у рішенні про провадження планованої діяльно-
сті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповно-
важений орган, виходячи з оцінки впливу на до-
вкілля планованої діяльності, визначає допусти-
мість чи обґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження плано-
ваної діяльності без оцінки впливу на довкілля та 
отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передба-
чає право і можливості громадськості для участі у 
такій процедурі, зокрема на стадії обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваже-
ним органом поданого суб’єктом господарювання 
звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцін-
ки 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 діяльно-
сті, а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обгово-
рення звіту з оцінки впливу на довкілля буде по-
відомлено в оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає вклю-
ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті упов-
новаженого органу громадськість має право нада-
ти уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої 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 робо-
чих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчу-
ють свою згоду на обробку їх персональних даних. 
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахува-
ти повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, 
надані у процесі громадського обговорення обся-
гу 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 діяль-
ності 

Відповідно до законодавства рішенням про про-
вадження планованої діяльності буде:

розрахункова лісосіка, яка затверджується цен-
тральним органом виконавчої влади, що забезпе-
чує формування державної політики у сфері охо-
рони навколишнього природного середовища, за 
погодженням з центральним органом виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері лі-
сового господарства відповідно до вимог Лісового 
кодексу України;

спеціальний дозвіл на використання лісових ре-
сурсів - лісорубний квиток, що видається  органом 
виконавчої влади з питань лісового господарства, 
власниками лісів або постійними лісокористувача-
ми відповідно до вимог Лісового кодексу України.

 (вид рішення відповідно до частини першої стат-
ті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкіл-
ля», орган, до повноважень якого належить при-
йняття 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 над-
силати до

Міністерство екології та природних ресурсів 
України,

поштова адреса: 03035, м. Київ вул. Митрополи-
та 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, пошто-

ва адреса, електронна адреса, номер телефону та 
контактна особа)
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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 генеру-
ється 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 "ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО"
( ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" ) 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по
код  ЄДРПОУ 00992125
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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 від-
мітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Місце знаходження: 07024, Київська обл., Поліський 

район, село Радинка, вулиця Миру, будинок 48, телефон 
5-14-77

(місце знаходження юридичної особи або місце прова-
дження діяльності фізичної особи-підприємця (поштовий 
індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.
ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" планує здійсненння спеці-

ального використання лісових ресурсів в порядку прове-
дення суцільних та поступових рубок головного користу-
вання та суцільних санітарних рубок.

Технічна альтернатива 1.
Умови матеріально-технічного забезпечення ДП "ПО-

ЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" сприятливі для використання тех-
нології розробки лісосік механізованим способом на базі 
бензомоторних пил і форвардерів, яка цілком прийнятна 
для всіх видів суцільних рубок, а також поступових рубок 
з обмеженим об’ємом вирубки дерев.

Технічна альтернатива 2.
В якості технічної альтернативи № 2 розглядався метод 

чокерного трелювання деревини хлистами за допомогою 
колісних тракторів (трелювання волоком).

Трелювання волоком (волочінням) — чокерне трелю-
вання, при якому долішній ряд переміщуваної пачки де-
рев, хлистів, довгоття або сортиментів чи окрема частина 
дерева прилягає до ґрунту всією довжиною.

3. Місце провадження планованої діяльності, територі-
альні альтернативи.

Планована діяльність здійснюється на території лісо-
вого фонду ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП", розташованого в 
Північній частині Київської області на території Полісько-
го адміністративного району.

Місце провадження планованої діяльності: територі-
альна альтернатива 1.

Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійс-
нюється в межах лісових ділянок, виділених для цієї мети 
на території лісового фонду ДП "ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП" в 
межах чотирьох структурних підрозділів (лісництв) – Зе-
ленополянське, Радинське, Красятицьке, Стещинське. 

Структура та загальна площа лісництв

Найменування лісництв площа, га

Зеленополянське 3981,0

  Радинське 6281,0

 Красятицьке 2135,0

Стещинське 3916,0

Всього по лісгоспу: 6313,0

Місце провадження планованої діяльності: територіальна 
альтернатива 2.

В якості територіальної альтернативи розглядався ва-
ріант відмови від реалізації планованої діяльності.

Оскільки підприємство існуюче, територія підприєм-
ства є визначеною, відмова від реалізації планованої 
діяльності є недоцільною.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планова діяльність підприємства носить позитивний 

соціально-економічний вплив. Найбільш важливим із со-
ціально-економічних факторів є забезпечення сирови-
ною деревообробноу промисловість, поповнення доходів 
державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та 
зборів (в т.ч. рентна плата), створення нових робочих 
місць при заготівлі лісопродукції, а в подальшому зай-
нятості працівників при залісненні лісових ділянок (ство-
рення лісових культур), догляд за ними, забезпечення 
паливною деревиною місцеве населення та заклади со-
ціальної сфери. 

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі пара-
метри планованої діяльності (потужність, довжина, пло-
ща, обсяг виробництва тощо)

Розрахункова лісосіка рубок головного користування 
за ревізійний період, тис. м3:

 Госпо-
дарства

Обсяг розрахункової лісосіки запро-
ектованої лісовпорядкуванням

площа запас у 
ліквіді 

в тому 
числі діло-

вої

Усього по лісгоспу

Суцільнолісосічні рубки

Хвойні 104,9 30,26 23,00

Твердо-
листяні

3,9 0,71 0,38

 М’яколис-
тяні

37,9 7,34 3,75

Разом 144,9 38,31 27,13

Обсяги виконання суцільних санітарних рубок за реві-
зійний період, тис. м3:

Фонд рубок Щорічний обсяг рубок

пл
ощ

а,
 г

а

запас стовбурний, тис. м3

пл
ощ

а,
 г

а

Запас, що вирубується, 
тис. м3

до
 р

уб
ки

що вирубується

сиро-
ростучої 
дереви-
ни

су
хо

ст
ою

за-
гальний

лік-
відний

ді-
лової 
дере-
вини

82,4 21,14 16,23 4,91 41,2 10,57 9,30 3,57

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності 
за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного процесу розробки 

лісосік враховувати вимоги Законів України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про рослин-
ний світ». 

Під час розробки лісосік (лісозаготівля) враховувати 
вимоги «Правил рубок головного користування», щодо 
розміщення лісосік, дотримання термінів примикання, 
допустимих площ хвойних та листяних порід, подальше 
заліснення лісосік, видачі спеціального дозволу – лісо-
рубного квитка.
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Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил 

пожежної безпеки в лісах України» 3 затверджені наказом 
ДКЛГУ від 27.12.2004 No 278 (зареєстровано в Міністер-
стві юстиції України 24 березня 2005 р. з No 328/10608), 
щодо місць спалювання порубочних решток, влаштуван-
ня мінералізованих смуг тощо. 

Дотримуватись Санітарних правил в лісах України, за-
тверджених Постановою КМ України від 26.10.2016 року 
No756, щодо збереження біорізноманіття, розробки в 
першу чергу пошкоджених та всихаючих насаджень. 

Під час розробки дотримуватись «Правил охорони пра-
ці для працівників лісового господарства та лісової про-
мисловості» затверджених наказом ДКЛГУ від 13.07.2005 
« 119 (зареєстровано в Міністерстві юстицій України 22 
вересня 2005 р. за No 1084/11364), щодо безпечного 
перебування працівників на лісосіках, наявності засобів 
індивідуального захисту, справних машин та механізмів, 
наявності будиночків для обігріву тощо. 

щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
Забороняється використання місць для влаштування 

навантажувально-розвантажувальних майданчиків в без-
посередній близькості до водних об’єктів.

Забороняється проведення рубок головного користу-
вання в водоохоронних зонах водних об’єктів.

Необхідно забезпечити дотримання «сезону тиші» у пе-
ріод з 1 квітня по 15 червня.

Забороняється здійснення рубок головного користу-
вання на заболочених ділянках лісу типу В5,С5,D5.

щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист те-
риторії за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
додаткового екологічно-інженерного захисту не потріб-

но.
щодо технічної альтернативи 2
аналогічно до технічної альтернативи 1 
щодо територіальної альтернативи 1
додаткового екологічно-інжинерного захисту не по-

трібно.
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається, оскільки результатом реалізації те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на до-
вкілля:

щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – діяльність пов’язана з прове-

денням рубок головного користування може впливати  на 
місцевий клімат. Зазначений вплив буде короткочасним, 
так як на місці проведення рубок передбачаються заходи 
з лісовідновлення.

- атмосферне повітря: викиди від техніки та обладнан-
ня під час проведення рубок та вивезення деревини;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від 
техніки та обладнання під час проведення рубок та виве-
зення деревини;

- водні ресурси: на питні потреби працівників буде ви-
користовуватись привозна вода;

- ґрунти та земельні ресурси: незначне пошкодження 
верхнього грунтового покриву під час вивезення та тре-
лювання деревини; 

- геологічне середовище – зміна природного стану гео-
логічного середовища не відбуватиметься;

- рослинний та тваринний світ – джерела підвищеного 
шуму під час проведення рубок лісу можуть спричинити 
незначний вплив (фактори тривоги) на середовища пе-
ребування, умови розмноження і шляхи міграції тварин. 

Внаслідок здійснення планованої діяльності можливий 
незначний допустимий вплив на просторове, видове, по-
пуляційне та ценотичне різноманіття об’єктів рослинного 
світу.

- природно-заповідний фонд: планована діяльність на 
територіях об’єктів природно-заповідного фонду не пе-
редбачається; 

- навколишнє соціальне середовище (населення): 
створення нових робочих місць, надходження коштів у 
місцевий та державний бюджети;

- навколишнє техногенне середовище –вплив в межах 
вимог чинного законодавства;

- архітектурна, археологічна та культурна спадщина: 
об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спад-
щини не обліковуються;

- поводження з відходами – зберігання відходів здійс-
нюється у відповідності з санітарними нормами та техні-
кою безпеки. Відходи, які утворяться під час проваджен-
ня  планованої діяльності, будуть передані відповідно до 
укладених договорів та вимог екологічної  безпеки спеці-
алізованим 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 те-

риторіальної альтернативи 2 є відмова від планованої ді-
яльності.

9. Належність планованої діяльності до першої чи дру-
гої 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»)

Планова діяльність ДП «ПОЛІСЬКИЙ ЛІСГОСП» нале-
жить 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 22, 
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 транскор-
донного впливу на довкілля (в тому числі наявність знач-
ного негативного транскордонного впливу на довкілля та 
перелік держав, довкілля яких може зазнати значного не-
гативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації ін-
формації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у від-
повідності із ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливо-
сті 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 ді-
яльності;



- 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, ін-
шої інформації;

- надання уповноваженим органом мотивованого вис-
новку з оцінки впливу на довкілля, що враховує резуль-
тати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пунк-
ту;

- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 
рішенні про провадження планованої діяльності, зазна-
ченого 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 недо-
пустимість провадження планованої діяльності та визна-
чає 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 пра-
во і можливості громадськості для участі у такій проце-
дурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-
гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом госпо-
дарювання 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 гро-
мадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадсько-
го 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, за-
уваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстра-
ційний номер справи про оцінку впливу на довкілля пла-
нованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідом-

лення). Це значно спростить процес реєстрації та розгля-
ду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громад-
ськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки 
впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Осо-
би, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку їх персональних да-
них. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати пов-
ністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня де-
талізації 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 проваджен-

ня планованої діяльності буде:
Розрахункова лісосіка, яка затверджується централь-

ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, за погодженням з центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику 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 рішен-
ня)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до пла-
нованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції 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 Ва-

силя 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 адре-

са, електронна адреса, номер телефону та контактна осо-
ба)

  ЖУРНАЛ ЕСПО   №15 (23)     ЛИПЕНЬ  2019   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛД» 
код ЕДРПОУ 21796641

бул. Дружби Народів,34
м. Сєвєродонецьк, Луганська обл.

93400
Отримало висновок 

з оцінки впливу на довкілля  № 7-03/12-20192182880/1 від 12.07.2019, 
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планової діяльності  20192182880

Дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 15.07.2019
За плановою діяльностю  «Облаштування свердловини, пробна експлуатація та дослідно-промислова 

розробка сверловини №1  «Вороново» Сєвєродонецької площі. Влаштування пошукової свердловини №1  
Аеропортівського склепіння Сєвєродонецької площі. Прокладання трубопроводів для транспортування газу 

та/або нафти, облаштування тимчасової дослідно-промисловоїм установки Сєвєродонецької площі.



Додаток № 24















  
ЗАТВЕРДЖУЮ:  ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Начальник Житомирського  Т. в. о. генерального директора 
обласного управління  Українського державного 
лісового та мисливського  проектного лісовпорядного 
господарства  виробничого об’єднання 
___________А.Б.Курінський  _______________М.С.Васькевич 
“___” березня 2018 року  16 березня 2018 року 
   

 
П Р О Т О К О Л   

першої лісовпорядної наради з лісовпорядкування лісів державних  
лісогосподарських підприємств Житомирського обласного управління 

 лісового та мисливського господарства  
Державного агентства лісових ресурсів України 

 
         м. Радомишль                                                                                            16 березня 2018 р. 
 
         Присутні: список присутніх додається. 
 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 
 

1. Готовність державних підприємств Житомирського обласного управління лісового та 
мисливського господарства (далі - Житомирське ОУЛМГ) та Українського державного 
проектного лісовпорядного виробничого об’єднання (далі - ВО „Укрдержліспроект”) до 
проведення польових лісовпорядних робіт. 

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт. 
 
СЛУХАЛИ: Доповіді першого заступника начальника Житомирського ОУЛМГ 

Ільїна Р.В., головного інженера ВО „Укрдержліспроект” Бокала І.М., виступи представників 
державних лісогосподарських підприємств та інших учасників наради. 

Заслухавши і обговоривши доповіді та виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада  
У Х В А Л И Л А: 

 
1. Провести в 2018 році польові лісовпорядні роботи спеціалістами чотирьох 

лісовпорядних експедицій ВО „Укрдержліспроект” на площі 759,3 тис.га за І розрядом 
лісовпорядкування в наступних державних лісогосподарських підприємствах: 

а) Київська лісовпорядна експедиція 
ДП “Бердичівський лісгосп” 25,5 тис.га; 
ДП “Городницький лісгосп” 37,6 тис.га; 
ДП “Ємільчинський лісгосп” 51,0 тис.га; 
ДП “Житомирський лісгосп” 41,1 тис.га; 
ДП “Новоград-Волинське ДЛМГ” 30,2 тис.га; 
ДП “Народицький спецлісгосп”    65,2 тис.га 
Разом   250,6 тис.га 
  

б) Українська лісовпорядна експедиція 
ДП “Баранівське ЛМГ” 44,1 тис.га; 
ДП “Коростишівський лісгосп” 24,8 тис.га; 
ДП “Малинський лісгосп” 28,9 тис.га; 
ДП “Радомишльське ЛМГ” 27,7 тис.га; 
ДП “Словечанський лісгосп” 74,8 тис.га; 
ДП “Коростенське ЛМГ”    29,9 тис.га 
Разом   230,2 тис.га 
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в) Комплексна лісовпорядна експедиція 

ДП “Олевський лісгосп” 61,1 тис.га; 
ДП “Попільнянський лісгосп” 23,8 тис.га; 
Поліський природний заповідник 20,1 тис.га; 
ДП “Овруцький спецлісгосп”    41,0 тис.га 
Разом  146,0 тис.га 
  

г) Харківська лісовпорядна експедиція 
ДП “Білокоровицький лісгосп” 59,8 тис.га; 
ДП “Овруцький лісгосп” 41,5 тис.га; 
ДП “Лугинський лісгосп”    31,2 тис.га 
Разом  132,5 тис.га 
Всього 759,3 тис.га 
  

Визначити Київську лісовпорядну експедицію провідною в питаннях організації та 
координації лісовпорядних робіт. 

2. Під час проведення лісовпорядних робіт керуватися Лісовим кодексом України 
(Закон України № 3404-ІУ), Інструкцією з впорядкування лісового фонду України (2006 р.), 
Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими 
законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 
актами та протоколом цієї наради. 

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт. 
4. Геодезичною основою для складання лісових карт взяти: 
- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 

ділянками; 
- планшети попереднього лісовпорядкування; 
- топографічні карти М 1:10000; 
- ортофотоплани. 
5. Зберегти існуючу квартальну мережу і її нумерацію. У разі зміни нумерації кварталів 

через організаційні питання підприємствам надати свої пропозиції. Земельні ділянки, 
прийняті до складу підприємств, розділити на квартали і занумерувати їх останніми 
номерами. Схему нумерації квартальної мережі погодити з підприємствами. 

6. Враховуючи наявність ортофотопланів, значну кількість ходових ліній (дороги, лінії 
електромереж тощо) прорубування таксаційних візирів не проводити. 

7. При зміні цільового призначення нелісових земель (угідь) проводити узгодження з 
районними управліннями (відділами) Держгеокадастру у відповідності до земельного 
законодавства. 

8. При наявності помилок в державних актах на право постійного користування 
земельними ділянками у визначенні меж або їх зміщенні на певну відстань, межі 
лісогосподарських підприємств приймати згідно планшетів попереднього лісовпорядкування 
та ортофотопланів. В таких випадках координати точок підлягають перерахунку, а площа 
залишається без змін - за даними державних актів. 

9. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії у відповідності 
до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733 “Порядок поділу 
лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”, постановою КМ України 
від 16 вересня 2015 р. № 712 “Перелік автомобільних доріг загального користування 
державного значення” та у відповідності до наказів Держкомлісгоспу України від 
04.09.2009р. № 227,  від 10.11.2009 р. № 303  та Держлісагентства України від 17.08.2016 р. 
№ 319 “Про віднесення до відповідних категорій лісів Житомирської області, що знаходяться 
в постійному користуванні підприємств Держкомлісгоспу”. 
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10. Організувати наступні господарські частини: 
- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, 

включивши до неї ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції, 
де заборонені рубки головного користування; 

- ліси природоохоронного призначення з обмеженим режимом користування, 
включивши до неї ліси, які виконують природоохоронні, естетичні, наукові функції, де 
дозволені рубки головного користування; 

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування, включивши до неї 
ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де 
заборонені рубки головного користування; 

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї 
ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де 
дозволені рубки головного користування; 

- захисні ліси з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які 
виконують переважно водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де заборонені 
рубки головного користування; 

- захисні ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які 
виконують переважно водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де дозволені 
рубки головного користування; 

- експлуатаційні ліси. 
11. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них наступні віки стиглості 

в межах господарських частин (згідно з оптимальними віками стиглості, затвердженими 
Мінлісгоспом України 21.10.1983 р.). 

 
 

Господарські секції і породи, які 
входять до них 

Три-
ва- 
лість  
класів 
віку 

Госпчастини 
з особ- 
ливим  
режимом 
користу-
вання 

з обме- 
женим  
режимом  
користу- 
вання 

експлуа- 
таційні 
ліси 
 
 

Соснова (сосна звичайна, інші види сосен,      
модрина європейська) 10 121-130 101-110 81-90 
Соснова в осередках кореневої губки 10 121-130 101-110 81-90 
Соснова в надмірно зволожених типах лісорос-
линних умов (А4, А5, В4, В5, С4, С5, Д4, Д5) 

 
10 

 
121-130 

 
101-110 

 
81-90 

Соснова непродуктивна (сосна звич. 5А,5Б кл.бон.)  10 121-130 101-110 81-90 
Ялинова (ялина, ялиця) 10 121-130 91-100 71-80 
Ялина похідна 10 61-70 61-70 51-60 
Дубова високостовбурна (дуб. зв. нас., скельний    
3 бон. і вище, пор.2 бон.і вище) 10 161-170 131-140 101-110 
Дубова низькостовбурна (дуб. зв. нас., скельний    
4 бон. і нижче, пор. 3 бон. і нижче) 10 91-100 71-80 61-70 
Дуба червоного (дуб червоний) 10 91-100 81-90 71-80 
Грабова (граб звичайний) 10 71-80 61-70 51-60 
Букова (бук лісовий) 10 121-130 101-110 81-90 
Ясенева (ясен звичайний, ясен вузьколистий) 10 91-100 81-90 71-80 
Кленова (клен гостролистий, польовий, 
сріблястий, клен-явір) 

10 91-100 81-90 71-80 

Акацієва (акація біла, гледичія) 5 36-40 31-35 26-30 
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продовження 
 

 
Господарські секції і породи, які 

входять до них 

Три-
ва- 
лість  
класів 
віку 

Госпчастини 
з особ- 
ливим  
режимом 
користу-
вання 

з обме- 
женим  
режимом  
користу- 
вання 

експлуа- 
таційні 
ліси 
 
 

В’язова (в’яз гладкий, берест, клен ясенелистий, 
ясен зелений) 

5 41-45 41-45 31-35 

Березова (береза повисла, пухнаста) 10 71-80 61-70 61-70 
Березова в надмірно зволожених типах лісорос-
линних умов (А4, А5, В4, В5, С4, С5, Д4, Д5) 

 
10 

 
71-80 

 
61-70 

 
61-70 

Осикова (осика, вільха сіра) 10 41-50 41-50 41-50 
Осикова в надмірно зволожених типах лісорос-
линних умов (А4, А5, В4, В5, С4, С5, Д4, Д5) 

 
10 

 
41-50 

 
41-50 

 
41-50 

Вільхова (вільха чорна) 10 71-80 61-70 61-70 
Липова (усі види лип) 10 91-100 81-90 71-80 
Тополева (усі види тополь, верб деревовидних) 5 36-40 31-35 26-30 
Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан,  
бархат амурський)  

 
10 

 
71-80 

 
61-70 

 
51-60 

Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, 10 51-60 51-60 51-60 
алича, шовковиця)     
Інші деревні породи (горобина, клен татарсь-
кий, черемха) 

5 41-45 41-45 31-35 

Чагарникова (аронія чорноплідна, калина  
звичайна, маслинка та інші)  

5 21-25 21-25 21-25 

Верби чагарникові 1 3 3 3 
     

12. Корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також визначення 
відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації проводити керуючись «Лісо- 
таксаційним довідником», затвердженим Держлісагентством України (протокол засідання 
НТР Держлісагентства України від 27.12.2011 р.).  

13. У мішаних насадженнях загальний запас деревини на 1 га визначати за складовими 
породами. 

14. Товаризацію експлуатаційного фонду проводити згідно нормативів 
“Лісотаксаційного довідника”. 

15. Вихід ділової деревини з рубок головного користування і рубок формування і 
оздоровлення лісів проектувати з врахуванням фактичного стану  деревостанів і рівня 
досягнутого лісогосподарськими підприємствами за два останні роки ревізійного періоду. 

16. В рекреаційно-оздоровчих лісах (ліси у межах населених пунктів, регіональні 
ландшафтні парки, крім заповідної і господарської зон, лісопаркова частина лісів зелених 
зон, рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон) провести ландшафтну таксацію, 
керуючись “Методикою визначення показників рекреаційної характеристики земель”, 
розробленою ВО „Укрдержліспроект” у 2000 році. 

17. Особливо захисні лісові ділянки виділяти згідно Порядку поділу лісів на категорії, 
затвердженого КМ України від 16 травня 2007 року № 733. 

17.1. Виділити соціально значимі для місцевих громад лісові ділянки, які попередньо 
узгодити з місцевими органами влади та виключити їх з фонду рубок головного 
користування. 

 
 



 

 

5 
 
17.2. Виділити насадження медоноси із панівних порід липи та акації білої у радіусі 

трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів. 
18 При таксації сертифікованих лісів провести аналіз дотримання лісогосподарськими 

підприємствами принципів і критеріїв лісової опікунської ради (FSC). 
19. На територіях та об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи 

проектувати у відповідності з чинним Лісовим кодексом України, Законом України «Про 
природно-заповідний фонд України» і відповідними положеннями про природно-заповідні 
території та об’єкти. 

19.1. Взяти площу територій та об’єктів природно-заповідного фонду згідно чинного 
реєстру та узгоджених даних з Управлінням екології та природних ресурсів Житомирської 
обласної державної адміністрації. 

19.2. Звернутися до Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА для 
отримання картографічних матеріалів територій та об’єктів ПЗФ, розташованих в лісовому 
фонді підприємств. 

19.3. Виявити типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення 
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного 
світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі. 

20. Рубки головного користування проектувати згідно з “Порядком спеціального 
використання лісових ресурсів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2007 року № 761 і “Правилами рубок головного користування”, затверджених 
наказом Держкомлісгоспу України 23.12.2009 року № 364. 

20.1. Рубки головного користування проектувати в межах зони забруднення до 10 
Кі/км2 137Сs. 

20.2. При складанні проекту рубок головного користування нарізку лісосік за роками не 
проводити, а зробити набір лісосік за п’ятиріччями. Відомість підсочки не складати, а 
навести характеристику фонду підсочки. 

21. При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні, 
лісовідновні рубки, рубки пов’язані з реконструкцією та ландшафтні рубки) керуватися 
„Правилами поліпшення якісного складу лісів”, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 квітня 2007 р. № 724, “Санітарними правилами в лісах України”, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 із змінами 
внесеними згідно постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 756 та 
“Рекомендаціями з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення” (К., 
2008 р.). 

21.1. В чистих насадженнях берези, вільхи, осики освітлення і прочищення не 
проектувати. 

21.2. В насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, рубки 
догляду не проектувати. 

21.3. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові 
періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, в насадженнях інших 
порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 7, прохідні рубки – 10 років. 

21.4. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями, 
врахувавши критерії обмеження проектування рубок догляду. Досягнуті показники виходу 
ліквідного запасу і запасу ділової деревини при проведенні рубок догляду узгодити з 
державними лісогосподарськими підприємствами. 

21.5. Поодинокі дерева, сухостій, захаращеність враховувати і проектувати в рубку або 
до очищення від захаращення з 5 м3 на 1 га. Не проектувати рубку поодиноких дерев в 
насадженнях старших 20 років.  
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21.6. Визначити фонд лісовідновних рубок стиглих та перестійних різновікових 

багатоярусних деревостанів та деревостанів простої структури для поновлення захисних, 
водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, 
підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів в 
госпчастинах з особливим режимом користування та ОЗЛД. 

Залежно від складу, вікової структури, повноти деревостанів, наявності життєздатного 
підросту господарсько-цінних порід, лісовідновні рубки проектувати поступовим способом у 
поєднанні з рубками догляду. 

В залежності від наявної та мінімально допустимої повноти після рубки прийняти 
наступну інтенсивність: 

- для рівномірно-поступових рубок - до 30 %; 
- для групово-поступових - до 20 %. 
Суцільне вирубування смугами проектувати для світлолюбивих порід та для ялинових 

насаджень за відсутності достатнього природного поновлення господарсько-цінних порід. 
Для визначення щорічного обсягу лісовідновних рубок термін повторюваності для 

вибіркових і поступових рубок прийняти - 10 років. 
21.7. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією, віднести малоцінні і похідні 

молодняки у віці до 10 років, чагарники із недостатнім відновленням головних порід, сильно 
зріджені деревостани малоцінних молодняків із куртинним розміщенням дерев, які за своїм 
станом не відповідають типам лісу і є малоцінними. 

Основним способом реконструкції визнати суцільний з наступним створенням лісових 
культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах. Лісові ділянки 
площею до 1 га в реконструкцію не проектувати. 

21.8. Запроектувати рубки, пов’язані з розрубкою квартальних просік шириною до 6 м. 
21.9. В лісах у межах населених пунктів, лісопаркових частин лісів зелених зон, 

регіональних ландшафтних парків (окрім їх заповідних і господарських зон)  та в 
рекреаційно-оздоровчих лісах поза межами зелених зон запроектувати ландшафтні рубки 
(ландшафтні рубки догляду, ландшафтні реконструктивні рубки малоцінних молодняків, 
ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів, пейзажні рубки, 
ландшафтні рубки планування території) з метою формування лісопаркових ландшафтів і 
підвищення їх естетично-оздоровчої цінності та стійкості. 

22. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою 
УкрНДІЛГА (канд.с/г наук Федцем І.Ф.). 

23. Відтворення лісів проектувати згідно “Правил відтворення лісів”, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 303. В зонах 
радіоактивного забруднення до 10 Кі/км2 137Сs основним способом відтворення лісів 
прийняти штучний – створення лісових культур. В зонах з вищим забрудненням проектувати 
тільки природне поновлення. 

23.1. Схеми лісових культур проектувати відповідно до “Типів лісових культур за 
лісорослинними зонами України” (2008 р.), ухвалених секцією організації управління 
лісовим господарством науково-технічної наради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 
від 18 березня 2010 року). 

23.2. Зруби ревізійного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також в 
інших умовах зростання за наявності достатньої кількості природного поновлення сосни 
звичайної, дуба звичайного, ясена звичайного, вільхи чорної проектувати під природне 
поновлення. 

23.3. Зруби площею менше 0,5 га та інші не вкриті лісовою рослинністю ділянки 
площею менше 1 га, як правило, проектувати під природне поновлення, або відносити їх до 
кормових полів, ремізів, передбачивши на них відповідні господарські заходи. 

23.4. Погодити із спеціалістами лісогосподарських підприємств спосіб лісовідновлення 
(лісорозведення) та схеми створення лісових культур. 
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24. В насадженнях із щільністю забруднення території до 10 Кі/км2 137Сs селекційну 

оцінку визначити для пристиглих і стиглих насаджень сосни, ялини, дуба у відповідності до 
рекомендацій з визначення селекційної оцінки в лісах України, розроблених УкрНДІЛГА. 

25. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного 
поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити  
згідно “Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості 
лісокультурних об’єктів та системи ведення лісового насінництва”, затверджених наказом 
Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 р. № 260 (додатки 4, 6, 7, 8). 

25.1. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно-та 
дворічних культур – 90 %, для трирічних – 83 %. 

25.2. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю 
лісових ділянок, визначити за наступною  шкалою: 

 
 

Показники 
Класи якості Незадо- 

вільні 
(неате- 
стовані) 

За- 
гиблі 

Природне 
поновлен- 

ня з участю 
культур 

1 2 3 

Повнота 1,0-0,8 0,7-0,6 0,5 0,4 0,3 0,4-1,0 
Доля одиниць в складі        
культур віком до 20 років:       
а) твердолистяні (дуб зви- 6 і 5-4 3   до 2-х 
чайний, ясен звичайний, більше     одиниць 
клен гостролистий)       
б) хвойні породи, інші твер- 7 і 6-5 4   до 3-х 
долистяні, м’яколистяні більше     одиниць 
       
       

Примітка: Клас якості визначається за нижчим із показників. 
 
25.3. Скласти відомість польового обліку лісових культур, створених за останніх 20 

років, за розділами лісорозведення і лісовідновлення в розрізі лісництв. 
26. Виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань: 
- заготівля сіна на лісових ділянках; 
- випасання худоби; 
- розміщення пасік; 
- заготівля березового соку; 
- заготівля дикорослих плодів (груша, яблуня); 
- заготівля ягід (малина, чорниця, брусниця, журавлина, аронія,горобина звичайна, 

ожина, лохина, суниця); 
- заготівля лікарських рослин (аїр болотний, береза (бруньки, листя), бузина (цвіт), 

звіробій, деревій, вільха (шишки), глід (плоди), крушина (кора), кропмва, липа (цвіт), 
чорниця (пагони), чистотіл, цмін пісковий, чаполоч пахуча, копитняк, череда, верес, 
мучниця, материнка, плаун булавовидний); 

- заготівля грибів (білі, польські, опеньки, лисички, маслюки, підберезовики, 
підосичники, сморчки, строчки). 

В зонах із забрудненням більше 2Кі/км2 137Сs визначення ресурсів харчової і лікарської 
сировини не проводити. 

26.1. Використання корисних властивостей лісів проектувати у відповідності до 
“Правил використання корисних властивостей лісів”, затверджених наказом МінАПК від 
14.08.2012 р. № 502. 

27. Передбачити виділення захисних і кормових реміз у відповідності до „Настанови з 
упорядкування мисливських угідь” (2001 р.). На біогалявинах запроектувати заходи, 
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пов’язані з веденням мисливського господарства. Звернути увагу на таксацію 
підросту і підліску в насадженнях та наявність біотехнічних споруд. Відмітити місця 
концентрації диких мисливських тварин, наявність годівниць, солонців, біотехвеж, повіток 
для зберігання кормів, підгодівельних майданчиків, штучних водопоїв для тварин, нор 
лисиць, борсуків, токовищ глухаря, поселень чорного лелеки, гніздування сірого журавля, 
сови бородатої, відтворювальних ділянок мисливських тварин, вольєрів, біотехнічних 
комплексів тощо. 

28. Запроектувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з 
ними, керуючись “Правилами пожежної безпеки в лісах України” (2004), відповідними 
рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних, 
районних, міських, сільських рад. 

29. Нанести на лісові карти ґрунтові дороги, дороги з твердим покриттям, поліпшені 
дороги, річки, струмки, озера, ставки, штучні водоймища для гасіння пожеж, споруди для 
забору води, джерела, лінії інженерних споруд, комунікації та інше у відповідності до 
“Технологічної інструкції з виготовлення лісових карт”. Характеристику збудованих доріг за 
період 2010-2018 років привести згідно паспортів доріг, наданих лісогосподарськими 
підприємствами. 

30. Спільно зі спеціалістами державних лісогосподарських підприємств визначити стан 
лісонасінних ділянок, плантацій, плюсових дерев, насаджень-еталонів, генетичних резерватів 
та запроектувати заходи по їх збереженню. 

31. Погодити розподіл кварталів лісогосподарських підприємств за сільськими, 
селищними та міськими радами з відділами Держгеокадастру в районах. 

32. Запроектувати ремонт існуючих і будівництво нових лісогосподарських і 
протипожежних доріг. 

33. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт зобов’язати 
державні лісогосподарські підприємства: 

33.1. Надати лісовпорядним партіям матеріали попереднього лісовпорядкування, річні 
звіти і пояснювальні записки до них, державні акти на право постійного користування 
землею, електронну версію каталога координат або текстовий файл IN-4, матеріали 
грунтово-лісотипологічного обстеження, дані про осередки шкідників і хвороб лісу, 
паспорти поліпшених доріг і доріг із твердим покриттям, що збудовані або знаходяться в 
стадії будівництва та інші матеріали, необхідні для аналізу лісогосподарської діяльності 
державних лісогосподарських підприємств за минулий ревізійний період. 

33.2. До початку польових робіт провести розрубку або розчищення квартальної 
мережі, окружних меж. Замінити непридатні квартальні стовпи. 

33.3. До закінчення польових робіт надати лісовпорядним партіям матеріали відведення 
ділянок в рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів на 2019 
рік. 

33.4. Надати інформацію про щільність радіоактивного забруднення лісів в розрізі 
кварталів державних лісогосподарських підприємств. 

33.5. Забезпечити працівників лісовпорядних партій: 
а) приміщенням для житла, а також виділити начальникам лісовпорядних партій 

кімнату для роботи і ведення технічної документації; 
б) робітниками і транспортними засобами. 
33.6. Забезпечити участь лісової охорони і спеціалістів державних лісогосподарських 

підприємств в лісоінвентаризаційних роботах і проектуванні лісогосподарських заходів. 
33.7. Працівників лісовпорядних партій забезпечити паливною нормою дров за 

нормативами, встановленими для лісової охорони. 
33.8. Проводити систематичну перевірку якості лісовпорядних робіт в натурі 

працівниками державних лісогосподарських підприємств, а також погодження 
запроектованих заходів. Взяти до відома, що відповідальність за повноту, якість натурних 
лісовпорядних робіт і проектування несуть інженери-таксатори і лісничі - по лісництву, 
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начальники лісовпорядних партій і головні лісничі - в цілому по лісогосподарських 
підприємствах. 

33.9. Надати лісовпорядним партіям відомості щодо наявності рослин, чагарників та 
місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України. 

34. Керівникам та спеціалістам лісовпорядкування разом із працівниками державних 
лісогосподарських підприємств налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок 
з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими 
установами, іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, 
та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування, роль лісів та їхній стан, 
використання лісових ресурсів. 

35. В питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись “Інструкцією з 
впорядкування лісового фонду України” (К., 2006) та іншими чинними нормативно-
правовими актами. 

 
 
 
 

                              Голова                                                    Р.В.Ільїн 
 
 
                             Співголова                                            І.М.Бокало 
 
                               
                             Секретар                                                М.Ф.Кравчук  
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Додаток 1  

 
С П И С О К 

присутніх на першій лісовпорядній нараді з лісовпорядкування лісів державних 
підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства 

16 березня 2018 року  
 

Прізвище, ім‘я, 
по батькові 

 
Організація 

 

 
П о с а д а 

 
Курінський А.Б. 

 
Житомирське ОУЛМГ 

 
Начальник управління 

Ільїн Р.В. -  *  - Перший заступник 
начальника управління 

Венгерчук В.С. -  *  - Начальник відділу лісового 
господарства 

Захожа Т.П. -  *  - Заступник начальника 
відділу лісового господарства 

Кемський О.І. -  *  - Головний спеціаліст 
Олехнович В.І. -  *  - Головний спеціаліст 
Будько С.В. -  *  - Головний спеціаліст 
Радченко О.А.                             -  *  - Головний спеціаліст 
Олехнович З.В. -  *  - Провідний спеціаліст 
Ревенко О.М. Управління екології та природних 

ресурсів Житомирської ОДА 
Начальник управління 

Музиченко С.Ю. Головне управління Держгеокадастру 
у Житомирській області 

В. о. начальника управління 

Остудімов А.О. ДП “Баранівське ЛМГ” Директор 
Мірошниченко В.І. -  *  - Головний лісничий 
Гайдай В.П. -  *  - Начальник відділу л/г 
Шевчук Ю.І. ДП “Білокоровицький лісгосп” Директор 
Бондарчук Р.П. -  *  - Головний лісничий 
Тараканець І.О.                              -  *  - Начальник відділу л/г 
Мудревський О.М. ДП “Бердичівський лісгосп” Директор 
Івасюк Г.М.                               -  *  - Головний лісничий 
Моісєєнко М.Л.                               -  *  - Начальник відділу л/г 
Мельник В.С. ДП “Городницький лісгосп” Директор 
Валєнкевич Л.М.                              -  *  - Головний лісничий 
Лисанець В.Ф.                              -  *  - Інженер лісового господарства 
Дідус О.Я. ДП “Ємільчинський лісгосп” Директор 
Мельниченко О.М.                               -  *  - Головний лісничий 
Бос О.В. -  *  - Начальник відділу л/г 
Карчевський Р.А. ДП “Житомирський лісгосп” Директор 
Дубницький С.М.                              -  *  - Головний лісничий 
Степаненко О.Л.                              -  *  - Начальник відділу л/г 
Бадзян В.В. ДП “Коростенське ЛМГ” Директор 
Ткачук С.В.                             -  *  - Головний лісничий 
Грабовець Г.М.                             -  *  - Начальник відділу л/г 
Ейсмонт В.С. ДП “Коростишівський лісгосп” Директор 
Костюк Л.О.                             -  *  - Головний лісничий 
Нестерчук В.П.                             -  *  - Інженер лісового господарства 
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продовження додатку 1 

 
Прізвище, ім‘я, 

по батькові 
 

Організація 
 

 
П о с а д а 

 
Павленко А.П. 

 
ДП “Лугинський лісгосп” 

 
Директор 

Пугаєв А.М.                             -  *  - Головний лісничий 
Мацкевич М.М.                             -  *  - Інженер лісового господарства 
Дзюбенко О.М. ДП “Малинський лісгосп” Директор 
Маєвський В.С. -  *  - Головний лісничий 
Якимчук Т.І.                           -  *  - Провідний інженер л/г 
Приходько В.П. ДП “Народицький спецлісгосп” Директор 
Кроль В.В. -  *  - Головний лісничий 
Таргонська Т.Я. -  *  - Начальник відділу л/г 
Нусбаум С.А. ДП “Новоград-Волинське ДЛМГ” Директор 
Юзвінський Г.А. -  *  - Головний лісничий 
Юзвінська Н.О. -  *  - Провідний інженер л/г 
Гулько С.Д. ДП “Овруцький лісгосп” Директор 
Захарчук В.А. -  *  - Головний лісничий 
Кузнецов В.М. -  *  - Начальник відділу л/г 
Шевчук О.І. ДП “Овруцький спецлісгосп” Директор 
Хомич А.П. -  *  - Головний лісничий 
Шваб С.Ф. -  *  - Провідний інженер л/г 
Бондарчук О.А. ДП “Олевський лісгосп” Директор 
Тарасюк В.І. -  *  - Головний лісничий 
Примак О.Г. -  *  - Начальник відділу л/г 
Колісниченко С.Ю. ДП “Попільнянський лісгосп” Директор 
Степанчук С.О. -  *  - Головний лісничий 
Луцик А.С. -  *  - Інженер лісового господарства 
Дмитренко І.В. ДП “Радомишльське ЛМГ” Директор 
Самоплавський С.К. -  *  - Головний лісничий 
Масний В.А. -  *  - Начальник відділу л/г 
Павлушенко О.Д. ДП “Словечанський лісгосп” Директор 
Содолинський Т.А. -  *  - Головний лісничий 
Панухник О.В. -  *  - Інженер лісового господарства 
Жила С.М. Поліський природний заповідник Директор 
Лінкевич П.П. -  *  - Головний лісничий 
Василенко В.П. -  *  - Інженер лісового господарства 
Васькевич М.С. ВО “Укрдержліспроект” Т. в. о. генерального директора 
Бокало І.М. -  *  - Головний інженер 
Рековець М.М. -  *  - Начальник технологічного відділу 
Кравчук М.Ф. Київська лісовпорядна експедиція Начальник експедиції 
Дудинець А.Я.                          -  *  - Головний інженер 
Кучеренко А.М. -  *  - Начальник партії 
Іваненко В.В. -  *  - Начальник партії 
Маціборук В.В. -  *  - Начальник партії 
Мінчук О.Я. -  *  - Начальник партії 
Токарський Д.Я. -  *  - Начальник партії 
Веремчук М.В. -  *  - Начальник партії 
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продовження додатку 1 

 
Прізвище, ім‘я, 

по батькові 
 

Організація 
 

 
П о с а д а 

 
Колб А.О. 

 
Українська лісовпорядна експедиція 

 
Начальник експедиції 

Вишневський В.С. -  *  - Головний інженер 
Дабіжа А.В. -  *  - Начальник партії 
Белейко Л.В. -  *  - Начальник партії 
Кирилюк А.Г. -  *  - Начальник партії 
Червона Л.М. -  *  - Начальник партії 
Жук А.П. -  *  - Начальник партії 
Гриб В.М.  -  *  - Начальник партії 
Гайчук С.І. Комлексна лісовпорядна експедиція  Начальник експедиції 
Тимошенко А.Г. -  *  - Головний інженер 
Ворох В.М. -  *  - Начальник партії 
Омельчук П.П. -  *  - Начальник партії 
Пашко М.М. -  *  - Начальник партії 
Бондарчук Д.Г. -  *  - Начальник партії 
Гриневич В.І. Харківська лісовпорядна експедиція  Головний інженер 
Павлюк Л.В. -  *  - Начальник партії 
Малтапар Л.В. -  *  - Начальник партії 
Смаль Р.В. -  *  - Начальник партії 
Чудак В.В. ДСЛП “Винницялісозахист” Директор 
Шевчук В.В. Поліський філіал УкрНДІЛГА Директор 

 
 
 



Додаток № 26 
Інформація про розміщення рекреаційних об'єктів 

Лісництво № 
кварталу 

№ 
виділу 

Власна назва 
рекреаційного 

пункту 
Індекс та 

номер дороги 
Напрямок 

автодороги 
Кілометр 
дороги 

№ паспорта 
рекр пункту 

Бехівське 48 12 Затишок М - 07 Київ-Ковель 162-163-й № 6-7-1 

Ушомирське 62 33 Веселівка Р -28 Виступовичі - 
Житомир 106-й № 6-7-2 

Шершнівське 57 13 Велике озеро місц. значен. Іршанськ -Шершні 1-й № 6-7-3 
 





Додаток № 28 
Лісові території, що виконують основні природні функції в 

критичних ситуаціях 
Лісництво Квартали Площа, га Коротка характеристика 

Бехівське 75,76,82 42,9 Берегозахисні ділянки лісу 

Турчинецьке 19,24 29,1 Берегозахисні ділянки лісу 

Ушомирське 6,7,60,61,62 14,2 Берегозахисні ділянки лісу 

Шершнівське 41,47,57 35,4 Берегозахисні ділянки лісу 
 



Додаток № 29 
 
Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної автентичності 

місцевих громад 
Структура лісів і природно-заповідного фонду підприємства 
При відборі ділянок до категорії ділянок особливо цінних для збереження лісів  

(пункт 9 сертифікації лісів за принципами FSC®) було враховано структуру лісів  
ДП «Коростенське лісомисливське господарство» і їх функціональну роль. 

Загальна площа лісів ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 01.01.2016 
р. складає  29846 га, в т.ч. вкрита лісовою рослинністю –  25298 га. 

За категоріями ліси розподілені так: 
• 1. Заказники - 3170,7 га; 
• 2. Генетичні резервати – 198,8 га; 
• 3. Рекреаційно –оздоровчі ліси – 9060,6 га, (- із них лісопаркові частини зелених зон 

– 770 га; - лісогосподарська частина лісів зелених зон – 7994,6 га; - рекреаційно –оздоровчі 
ліси поза межами зелених зон - 296 га;) 

• 4. Захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг – 148,9 га; 
• 5. Ліси протиерозійні – 17376,1 га; 
• 6. Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних 

об’єктів – 1100,8 га; 
• 7. Експлуатаційні ліси – 18904,8 га. 
Природно-заповідний фонд ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 

01.01.2016 р. займае площу  3170,7 га. Об´єкти природно-заповідного фонду складають 10,6 
% від загальної площі  підприємства. 

Структура природно-заповідного  фонду  представлена заказниками  місцевого 
значення. 

Всього 11 заказників  найбільший з них урочище « Полігон» якій знаходиться в 
Бехівському лісництві і займае площу  2293,3 га. 

Паспортизовано і занесено до Держреєстру резервати дуба звичайного на 
площі  198,8га; 

Постійні лісонасінневі ділянки  займають площу 210,8 га них: 
дуба звичайного -204,2 га та сосни звичайної - 6,6 га. 
 
Особливо цінні для збереження ліси і їх характеристика 
Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на 

глобальному, національному або регіональному рівнях. 
До цієї категорії увійшли території   природно-заповідного фонду”, а також резервати. 
Таблиця Розподіл об´єктів природно-заповідного фонду у межах лісництв 

Лісництво 
Загальна 
площа, 
га 

Кількість 
об’єктів 

Площа 
об’єктів, 

га 

Відсоток до площі 
лісництва /лісгоспу 

Бехівське 7602 4 2459,1 32 / 8 

Омелянівське 5363,6 1 52,0 1 / 0,2 

Турчинецьке 3590   0 

Ушомирське 7069,4 5 627,9 9 / 2 

Шершнівське 6221 1 31,7  
 
 



 
Загальні положення 
Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження 

лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового 
господарства в Україні. 

Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення 
господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та 
поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання 
можливим негативним змінам у цих лісах. 

Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  вик
онуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану 
особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить 
або може призвести до погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих 
територій. 

Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і 
повторюваність визначені ДП «Коростенське лісомисливське господарство» за участі 
громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та 
безперервного лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що 
проводиться в таких лісах тощо. 

Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для 
збереження лісах ДП «Коростенське  лісомисливське осподарство» є: 

1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене 
до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої 
досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за 
структурою і генезисом до природних. 

Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є 
наступні принципи: 
- безперервне існування лісового покриву; 
- збереження біотичного різноманіття; 
- відтворення структури природних різновікових лісів; 
- постійне підтримування стійкості деревостанів; 
- вирубування деревини в обсязі річного приросту; 
- постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-
гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів; 
- збереження грунтового покриву; 
- природоохоронні технології заготівлі деревини. 

Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально 
враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно 
передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи 
заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально 
доцільного і необхідного втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів 
базується на вирощуванні цільових насаджень залежно від мети господарювання, 
кліматичних і грунтово-гідрологічних умов, біології і екології порід. При цьому 
застосовуються різні, але якомога ближчі до природного лісу, диференційовані підходи до 
планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть бути реалізовані на практиці 
за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової. 

2.Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінім
альне порушення  лісового  середовища  й дерев, що 
залишаються,  тому  інтенсивність  рубок 
огляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а 
повторюваність прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду 
поєднуються  з іншими заходами: огороджуванням  місць росту  цінних 



деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, садінням  підліску  або  його  видаленням, 
створенням піднаметових культур тощо. Під час проведення рубок догляду формується 
другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові  лісові 
культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення 
іншими видами. 

3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: 
заходи    щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, 
відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, 
видів рослин і тварин, які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; 
ліквідація захаращеності як окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному 
поновленню; створення часткових і піднаметових культур тощо. 

Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: 
проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі 
деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування 
природо-зберігаючих технологій, малогабаритної техніки,      ручних 
механізованих   агрегатів, гужового транспорту; максимальне збереження наземного 
покриву, у тому числі й підстилки. 

Моніторинг особливо цінних для збереження лісів 
Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві

   щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території 
лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх 
зацікавлених сторін. В ході моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або 
поліпшення ознак таких лісів та їх стан. 

Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі 
органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-
дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в 
співробітництві з підприємством тощо. 

Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на: 
- моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки; 
- щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною 
організацією; 
- матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які 
проводять співробітники підприємства разом з науковцями; 
- тривалих стаціонарних наукових дослідженнях; 
- спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського 
підприємства. 

Зазначені вище методи можуть комбінуватися. 
Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ 

проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, 
актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій 
роботі будуть брати участь всі зацікавлені сторони. 

У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх 
порівняння з минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо 
вони спостерігалися (випадкові  кількісні  флуктуації,  що 
викликані  природними  процесами,  позитивні  або негативні тренди). В останньому 
випадку плануються заходи з виправлення ситуації. 

Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із 
збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, 
мають бути задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських 
компаній під час щорічних аудитів. 

Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до 
короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для 



всіх зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких 
лісах.Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших 
господарських заходів – додатки 1,2 бланки FSC®  моніторинг. 

 



Додаток № 30 
 

ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ 
 

Наше підприємство сертифіковано за стандартом типу Single Forest Management and Chain of 
Custody, Certificate registration code NC-FM/COC-023998, FSC License Code FSC-C127583  . 
Збереження особливо цінних лісів як принцип ведення лісового господарства в ДП 
«Коростенське лісомисливське господарство» за схемою Лісової Опікунської Ради 
(FSCTM).  
    Збереження особливо цінних лісів — дев’ятий принцип ведення лісового господарства в Україні 
за схемою Лісової Опікунської Ради (FSCTM). Ведення лісового господарства в особливо цінних для 
збереження лісах має сприяти підтримці або поліпшенню відповідних характеристик цих лісів. 
Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів планується з особливою 
обережністю, прискіпливо, враховуючи всі можливі наслідки.  
 
1.1. Поняття про особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ) 
    Будь-який ліс має певну екологічну та соціальну цінність. Така цінність може полягати в 
наявності рідкісних видів, угруповань та біотопів, місць рекреації, або природних ресурсів, 
які використовуються місцевим населенням тощо. Там, де визнано, що така цінність має 
особливе значення або є критично важливою, ліс можна визнати особливо цінним для 
збереження (ОЦЗЛ). 
 
    Прикладами особливо цінних для збереження лісів є: 
•  ліс, що захищає водне джерело, що є єдиним у постачанні питної води для певної 
громади; 
•  невелика лісова територія, у межах якої наявна певна рідкісна екосистема або (та) група 
рідкісних видів; 
•  ліс, в якому розташована важлива археологічна пам’ятка; 
•  ділянка лісу (виділ, квартал, урочище), якщо вона є природним осередком видів, 
існування яких під загрозою; 
•  праліс, або ліс, якому властиві ознаки пралісу.  
    Не обов’язково, щоб ОЦЗЛ відповідав адміністративним чи лісогосподарським межам, 
він може складатися із одиниць ландшафту (урочище, лісова дача, водозбір тощо), частин 
його, або одного чи декількох виділів або кварталів.  
    Особлива цінність лісів може зростати або ж зменшуватися з часом відповідно до змін 
землекористування, господарчої діяльності тощо. Для того, щоб визначити, чи становлять 
ліси особливу цінність, яка має зберігатися (ОЦЗ), необхідно провадити відповідний 
моніторинг. Перевірка відповідності лісової ділянки критеріям ОЦЗЛ здійснюється раз на 5 
років та після проведення будь-яких господарчих заходів на цих ділянках. 
 
1.2. Характеристика категорій особливо цінних для збереження лісів 
Відповідно до базового принципу 9 ЛНР, працівники лісового господарства повинні зберігати або 
посилювати відповідні ознаки чи властивості таких лісів, а також регулярно провадити моніторинг 
їхнього стану. Особливо цінними для збереження є ліси, в яких критично важливе значення мають 
одна або кілька таких ознак чи властивостей (табл. 1.1):  
    
 
 
 
 



  Таблиця 1.1        Характеристика категорій особливо цінних  для збереження лісів 
    Визначення категорій 
особливо цінних для 
збереження лісів 

    Характеристика 
(згідно принципів та критеріїв ЛНР) 

    Категорія 1      Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття 
(наприклад, рідкісні види, ендеміки тощо), важливі на 
глобальному, національному або регіональному рівнях. 

    Категорія 2      Великі лісові ландшафти, значущі на глобальному, 
національному або регіональному рівнях, де життєздатним 
популяціям більшості, якщо не всіх аборигенних видів, властиві 
природні характеристики структури, поширення та чисельності. 
Такі ландшафти можуть бути розташовані в межах одиниці 
господарювання або містити кілька таких одиниць. 

    Категорія 3      Лісові території, що містять рідкісні екосистеми та 
екосистеми під загрозою зникнення, або входять до складу 
таких екосистем. 

    Категорія 4      Лісові території, що забезпечують основні природно-захисні 
функції в критичних ситуаціях (захист водозборів, 
попередження ерозії, тощо). 

    Категорія 5      Лісові території, що є визначальними для задоволення 
основних потреб місцевих громад (наприклад, засоби для 
існування, забезпечення здорового довкілля тощо). 

    Категорія 6      Лісові території, що є визначальними для  традиційної 
культурної ідентичності місцевих громад (мають для них 
важливе культурне, екологічне, економічне або релігійне 
значення). 

   1.3. Вимоги ЛНР щодо ОЦЗЛ 
   Згідно з Принципом 9 Принципів і Критеріїв ЛНР (FSC), від працівників лісового 
господарства вимагається: 
• виявляти особливі цінності для збереження (ОЦЗ), що трапляються  в лісах в межах 
окремих одиниць господарювання;  
• господарювати в них з метою збереження або підвищення встановлених цінностей; 
• відстежувати стан встановлених цінностей та результати господарювання.   
При сертифікації за схемою ЛНР (FSC) встановлено чотири вимоги (критерії) до Принципу 9 
«Збереження особливо цінних лісів», які охоплюють ідентифікацію, консультації, 
планування ведення господарства та моніторинг ОЦЗЛ  (Табл. 1.2). 
Таблиця 1.2. Принцип 9 ЛНР (FSC) і його критерії 
№ критерію     Критерій 
    Принцип 9 Збереження особливо цінних лісів.  
    Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах повинно сприяти 
підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно 
лісів, які мають високу природоохоронну цінність, повинно плануватися з особливою 
обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки. 
    9.1     Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження 

лісів повинні проводитися відповідно до масштабу й інтенсивності ведення 
лісового господарства. 
    Метою цього критерію є забезпечення виявлення будь яких особливих або 
ключових цінностей (тобто ОЦЗ), наявних в межах лісогосподарської одиниці. 
Виявлені ліси, цінність (тобто ОЦЗ) яких слід зберігати та підвищувати, слід 
нанести на окрему карту. 

    9.2     У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива 
увага повинна приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої 



підтримки надалі 
    Цей критерій вимагає від спеціалістів лісового господарства консультацій із 
зацікавленими сторонами (науковцями, НУО, місцевими та релігійними 
громадами, представниками влади, бізнесу, тощо) щодо виявлення ознак і 
виділення особливо цінних для збереження лісів та щодо визначення заходів з 
їх збереження. 

    9.3     План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки 
або поліпшення відповідних цінних ознак таких лісів. Такі заходи варто 
планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. 
Ці заходи повинні бути  перераховані в короткому плані лісогосподарських 
заходів, доступному для громадськості 
    Цей критерій уточнює загальну мету ведення господарства в ОЦЗЛ – 
збереження або збільшення ОЦЗ, а також забезпечує зацікавлені сторони 
інформацією щодо запропонованого режиму господарювання в ОЦЗЛ.  

    9.4     Для оцінки ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення 
ознак особливо цінних для збереження лісів повинен проводитися щорічний 
моніторинг. 
    Моніторинг складається з двох частин:  
-    щорічне визначення стану особливо цінних для збереження лісів; 
-    оцінка ефективності поведених в цих лісах лісогосподарських заходів. 

   Треба  наголосити, що визнання лісу (або його частини) ОЦЗЛ зовсім не означає 
автоматичного припинення господарських заходів, навіть таких, як рубки головного 
користування. Проте, це означає, що господарська діяльність має плануватися і виконуватися 
таким чином, щоб гарантувати збереження або примноження цих цінностей. 
  
   2. Особливо цінні для збереження ліси на території ДП «Коростенське лісомисливьке 
господарство» 
 
   2.1. Схема і підходи до виявлення ОЦЗ та виділення ОЦЗЛ 
   Виявлення ОЦЗ у межах лісової території ДП « Коростенське ЛМГ «здійснено працівниками 
підприємства із залученням місцевого населення. 
  Оцінка лісового фонду підприемства   відразу виключила і лісові території, які очевидно не 
мають ОЦЗ, та визначила ліси, які потенційно  їх мають.  
    Попередня оцінка проведена  працівниками ДП «Коростенське лісомисливське 
господарство» шляхом аналізу наявної інформації (в т.ч. матеріалів лісовпорядкування, 
картографічних матеріалів, зокрема планів насаджень) щодо лісових територій  
ДП «Коростенське лісомисливське господарство». Попередній аналіз не вимагав 
використання складних даних або спеціальних досліджень. 
   Другим  етапом  є повна  оцінка. Ця оцінка здійснена  для лісових  територій,  що 
потенційно мають ОЦЗ, з метою чіткого встановлення на них однієї чи кількох ОЦЗ. На цьому 
етапі ідентифікація ОЦЗ відбувається за фактом перевищення відповідного порогового 
значення. Порогові значення, залежно від категорій, виражаються  кількістю рідкісних видів, 
мінімальним розміром території, ступенем важливості функцій лісу, тощо. 
    
   2.2. Визначення особливо цінних для збереження лісів  та процесс їх збереження і 
охорони 
    Працівниками ДП «Коростенське лісомисливське господарство» разом  здійснено оцінку 
особливо цінних для збереження лісів  на території всіх лісництв підприємства шляхом  
попереднього їх виділення та ідентифікації ділянок  при натурному обстеженні. 
   Здійснено опис кожної категорії ОЦЗ та її означення, наведено загальну  характеристику  лісів та  
пояснено їх важливість. Всі ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесено на карти 
лісових насаджень лісництв у масштабі 1 : 25 000.  
   Виділені ділянки особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками представлені 
начальником відділу лісового господарства Г.М.Грабовець на загальній виробничій нараді 



працівників ДП «Коростенське лісомисливське  господарство»  пояснені принципи їх 
виділення і збереження. Завдання і план дій лісової охорони ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство» щодо охорони і збереження  особливо цінних для збереження 
лісів обговорені і затверджені наказом по підприємству. 
   Результати виділення ділянок особливо цінних для збереження лісів з їх характеристиками 
представлені сільським громадам, районній  владі. 
   Проведено роз´яснювальну роботу серед місцевих верств населення ( у школах, шкільних 
лісництвах, на зібраннях громад) щодо необхідності збереження цих лісів і залучення громад 
до їх охорони. У результаті проведених дискусій список особливо цінних для збереження лісів 
з їх характеристиками  представлений громадам, заручено їх підтримка, і таким чином 
громадськість залучено до процесу збереження лісів. 
   При цьому наголошено, що процес сертифікації лісів і збереження особливо цінних для 
збереження лісів є постійно діючим процесом за участю як фахівців, так і всіх зацікавлених 
сторін. 
 
Перелік репрезентивних ділянок лісових екосистем, виділених на території 
ДП "Коростенське лісомисливське господарство" 
ОЦЗЛ 1:Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, 
національному або регіональних рівнях. 
Природо-заповідні території 

Лісництво Квартали Площа, 
га 

Коротка  
характеристика 

 Бехівське  16,17,18,26,27 139,7 Ландшафтний заказник місцевого 
значення.Урочище» Михайловичі». 

 Бехівське  117,124 14,6 Гідрологічний заказник місцевого значення. 
Урочище «Лозанове» 

 Бехівське  116,123  11,6 Гідрологічний заказник місцевого значення. 
Урочище «Хвощове болото» 

 Бехівське  114-115,118- 
136 2293,3  Ландшафтний заказник місцевого значення. 

Урочище «Полігон» 
 
Омелянівське  57,58  52,0 Гідрологічний заказник місцевого значення.   

Урочище      «Мисловичі» 

 Ушомирське  9,29  41,9 Загальнозоологічний заказник місцевого 
значення.Урочище «Барвенкове»     

 Ушомирське  21,22,23,28,29  72,0 Загальнозоологічний заказник місцевого 
значення.Урочище «Щабель»     

 Ушомирське  36,37  271 Гідрологічний заказник місцевого значення.Урочище 
«Волосне»     

 Ушомирське  66,69  214 Гідрологічний заказник місцевого значення.Урочище 
«Сукачове»     

 Ушомирське  18,22  29,0 Гідрологічний заказник місцевого значення.Урочище 
«Чорний мох»     

 
Шершнівське  75,80  31,7 Лісовий заказник місцевого  

значення.Урочище»Забране» 
 
 
 
 
 



 
ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують основні природні функції в критичних 
ситуаціях 
 
Ліси у межах поясів зон санітарної охорони водних об’єктів  
 
Лісництво Квартали Площа,га Коротка характеристика 
  Бехівське  75,76,82  42,9  Берегозахисні ділянки лісу 
 Турчинецьке  19,24  29,1  Берегозахисні ділянки лісу 
 Ушомирське  6,7,60,61,62  14,2  Берегозахисні ділянки лісу 
Шершнівське  41,47,57  35,4  Берегозахисні ділянки лісу 
ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для забезпечення основних потреб місцевих громад 
Лісництво Квартали Площа,га Коротка характеристика 

  Бехівське 
 2,3,6,7,8,10,16,35,39, 
 41,42,47,48,49,50,75, 
 76,82 

 186,9  Рекреаційні ділянки,збір 
грибів,ягід та інше. 

 Омелянівське 
 1,5,6,7,17,12,13,33,36, 
 38,39,40,44,45,47,55, 
 56 

 261,8  Рекреаційні ділянки,збір 
грибів,ягід та інше. 

 Турчинецьке  11,12,13,41  14,6  Рекреаційні ділянки,збір 
грибів,ягід та інше. 

 Ушомирське  14,20,26,62  100,9  Рекреаційні ділянки,збір 
грибів,ягід та інше. 

 Шершнівське  4,5,7,38,39,41,43,50, 
 57,64 

 128,1  Рекреаційні ділянки,збір 
грибів,ягід та інше. 

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для збереження традиційної культурної 
автентичності місцевих громад 

Лісництво Квартал Площа, 
га  Коротка характеристика 

  Омелянівське   8,50  2,6  Кладовище, могила 
 Турчинецьке  12  4,6  кладовище 
 Шершнівське  62,67,68  3,2  Кладовище,могила 
Вишківське 14(25) 0,9   
2.3. Структура лісів і природно-заповідного фонду підприємства 
    При відборі ділянок до категорії ділянок особливо цінних для збереження лісів (пункт 9 
сертифікації лісів за принципами FSCTM) було враховано структуру лісів ДП «Коростенське 
лісомисливське господарство» і їх функціональну роль. 
     Загальна площа лісів ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 01.01.2016 р. складає  
29846 га, в т.ч. вкрита лісовою рослинністю –  25298 га.  
За категоріями ліси розподілені так:  
1. Заказники -  3170,7 га; 
2. Генетичні резервати – 198,8 га;  
3. Рекреаційно –оздоровчі  ліси – 9060,6 га, 
                          із них лісопаркові частини зелених зон – 770 га; 
       лісогосподарська частина лісів  зелених зон – 7994,6 га; 
       рекреаційно –оздоровчі ліси поза межами зелених зон -296 га; 
5. Захисні смуги лісів вздовж автомобільних доріг   –148,9 га; 



6. Ліси протиерозійні – 17376,1 га; 
7. Смуги лісів вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів – 1100,8 га; 
8. Експлуатаційні ліси – 18904,8 га. 
   Природно-заповідний фонд ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 01.01.2016 р. 
займае площу  3170,7 га. Об´єкти природно-заповідного фонду складають 10,6 % від загальної 
площі  підприємства. 
   Структура природно-заповідного  фонду  представлена  заказниками  місцевого значення. 
Всього 11 заказників  найбільший з них урочище « Полігон» якій знаходиться в Бехівському 
лісництві і займае площу  2293,3 га .     
Паспортизовано і занесено до Держреєстру резервати дуба звичайного на площі  198,8га; 
Постійні лісонасінневі ділянки  займають площу  210,8 га  них : 
  дуба звичайного -204,2 га та сосни звичайної -6,6 га. 
      
   2.4. Особливо цінні для збереження ліси і їх характеристика 
   Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, 
національному або регіональному рівнях. 
   До цієї категорії увійшли території   природно-заповідного фонду” , а також  резервати. 
 
   Таблиця 2.1 Розподіл об´єктів природно-заповідного фонду у межах лісництв 
      
    Лісництво     Загальна 

площа, га 
    Кількість 
об’єктів 

    Площа 
об’єктів, га 

    Відсоток до площі 
лісництва /лісгоспу 

 Бехівське         7602 4 2459,1 32 / 8 
 Омелянівське         5363,6 1 52,0 1 / 0,2 
 Турчинецьке         3590   0 
 Ушомирське         7069,4 5 627,9 9 /  2 
 Шершнівське         6221 1 31,7  
 
   .  
      
    3. Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах та їх моніторинг 
 
    3.1. Загальні положення 
   Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах 
здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в 
Україні.  
   Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в 
особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і 
соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативним змінам у цих лісах. 
   Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за 
умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних 
для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести до 
погіршення стану довкілля та зниження встановленої цінності цих територій. 
   Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність 
визначені ДП «Коростенське лісомисливське господарство» за участі громад, громадських 
організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та безперервного 
лісовпорядкування, наукових рекомендацій, результатів моніторингу, що проводиться в таких 
лісах тощо. 
   Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах 
ДП «Коростенське  лісомисливське осподарство» є:  
   1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи 
лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне 
відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за структурою і генезисом до 



природних. 
   Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні 
принципи: 
- безперервне існування лісового покриву; 
- збереження біотичного різноманіття; 
- відтворення структури природних різновікових лісів; 
- постійне підтримування стійкості деревостанів; 
- вирубування деревини в обсязі річного приросту; 
- постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, санітарно-гігієнічних, 
оздоровчих та інших корисних властивостей лісів; 
- збереження грунтового покриву; 
- природоохоронні технології заготівлі деревини. 
   Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує 
екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на 
підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів, яка посилює 
стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного 
втручання в ліс. Технологія створення і формування деревостанів базується на вирощуванні 
цільових насаджень залежно від мети господарювання, кліматичних і грунтово-гідрологічних 
умов, біології і екології порід. При цьому застосовуються різні, але якомога ближчі до природного 
лісу, диференційовані підходи до планування ведення лісового господарства. Ці підходи можуть 
бути реалізовані на практиці за відповідної системи господарювання, перш за все – вибіркової.  
    2. Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне 
порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок догляду 
 за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на  35-50%,  а повторюваність 
прийомів рубок догляду залежить від стану насадження. Рубки догляду поєднуються  з іншими 
заходами: огороджуванням  місць росту  цінних деревних,  чагарникових  і  трав’яних  видів, 
садінням  підліску  або  його  видаленням, створенням піднаметових культур тощо. Під час 
проведення рубок догляду формується другий ярус, зберігається природне  та штучне (піднаметові 
 лісові культури)  поновлення  цінних видів, особливо  коли  йому загрожує небезпека витіснення 
іншими видами. 
   3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи    щодо    
запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення 
гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, видів рослин і тварин, 
які зникають тощо);  рубки догляду; вибіркові санітарні рубки; ліквідація захаращеності як 
окремий захід; протипожежні заходи; сприяння природному поновленню; створення часткових і 
піднаметових культур тощо. 
   Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення 
головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність 
строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-зберігаючих технологій, 
малогабаритної техніки,      ручних механізованих   агрегатів, гужового транспорту; максимальне 
збереження наземного покриву, у тому числі й підстилки.     
 
   3.2. Моніторинг особливо цінних для збереження лісів  
   Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві   щорічно   
за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського 
підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх зацікавлених сторін. В ході 
моніторингу оцінюється ефективність заходів із збереження або поліпшення ознак таких лісів та їх 
стан. 
   Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі органами, 
відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними 
установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підприємством 
тощо. 
   Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на: 
-  моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки; 



- щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною 
організацією; 
- матеріалах польових обстежень (зоологічних, ботанічних, лісопатологічних тощо), які проводять 
співробітники підприємства разом з науковцями; 
-  тривалих стаціонарних наукових дослідженнях;  
- спеціальних обстеженнях, що проводяться працівниками лісогосподарського підприємства. 
   Зазначені вище методи можуть комбінуватися. 
   Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ проводиться 
на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт 
та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. В цій роботі будуть брати участь всі 
зацікавлені сторони. 
    У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з 
минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися 
(випадкові  кількісні  флуктуації,  що викликані  природними  процесами,  позитивні  або негативні 
тренди). В останньому випадку плануються заходи з виправлення ситуації. 
   Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження або 
поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути 
задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторських компаній під час 
щорічних аудитів. 
   Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого звіту про 
результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх зацікавлених сторін та 
використовуються для планування подальших заходів у таких лісах.Результати екологічних та 
соціальних наслідків лісозаготівель та інших господарських заходів – додатки 1,2 бланки FSC  
моніторинг. 
Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведення  у них заходів – додаток 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
(бланк FSC Моніторинг) 
ОЦІНКА МОЖЛИВОГО НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 
1.Область                                         Житомирська 
2.Лісогосподарське підприємство         ДП "Коростенське ЛМГ" 
3.Лісництво 
4.Квартал 
5.Виділ 
6.Лісогосподарський захід 
7.Рік проведення                         
8.Дата проведення, оцінки 
9.Виконавці 

№ 
п/п Потенційні негативні впливи 

Сила впливу 
Заходи з пом’якшення впливу 

Незначна значна 

1 

Вплив на грунти - ерозія: 
пошкодження нижніх ярусів 
рослинності та грунтів, збільшення 
небезпеки появи водної ерозії 

    

Контролювати проведення рубок з 
метою зменшення пошкодження і 
сприяння швидшого 
лісовідновлення 

2 

Вплив на грунти - втрата 
поживних речовин: винос 
поживних речовин з порушених 
грунтів 

    Мінімізувати кількість волоків 

3 

Вплив на грунти - температура: 
різке збільшення температури на 
зрубі після видалення верхнього 
пологу лісу, висушування грунту 

    

Залишати на лісосіці дерева, які не 
підлягають рубці, забезпечувати 
лісовідновлення шляхом створення 
лісових культур чи збереженням 
природного поновлення 

4 

Вплив на грунти - структура: 
ущільнення грунтів і втрата гумусу, 
зміна структури грунтів, зниження 
їхньої водопроникності та 
водоутримуючої здатності, аерації та 
проникності для коренів 

    

Не допускати трелювання дерев із 
кронами, залишати на зрубах 
порубочні рештки для 
перегнивання 

5 

Вплив на рослинність - видовий 
склад: скорочення видового 
біорізноманіття, погіршення 
лісовідновлення внаслідок зміни 
грунтових умов і світлового режиму 

    

Виявляти і залишати на лісосіці 
дерева, які не підлягають рубці(в 
т.ч. червонокнижні), забезпечувати 
їх збереження, залишати неліквідну 
деревину 

6 

Вплив на диких тварин -
 присутність машин і людей: 
порушення спокою диких тварин 
внаслідок проведення рубок та 
вивезення деревини 

    

На відтворювальних ділянках 
вибирати безпечний сезон 
проведення лісогосподарського 
заходу 

7 

Вплив на водні ресурси -
 збільшення поверхневого стоку: 
зниження водопроникності і 
водоутримуючої здатності грунтів 
на суцільних зрубах, що збільшує 
поверхневий стік 

    

Не допускати трелювання дерев із 
кронами, залишати на зрубах 
порубочні рештки для 
перегнивання, складати порубочні 
рештки на трельволоках 



Додаток №2 
(бланк FSC Моніторинг) 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 
ПРОВЕДЕННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ЗАХОДУ 
1.Область                                             Житомирська 
2.Лісогосподарське підприємство            ДП "Коростенське ЛМГ" 
3.Лісництво 
4.Квартал 
5.Виділ 
6.Лісогосподарський захід 
7.Рік проведення                          
8.Дата проведення, оцінки 
9.Виконавці     

№ 
п/п 

Можливі негативні впливи, 
виявлені під час планування 
заходу 

Заплановані заходи з 
пом’якшення впливу 

Фактичний прояв 
виявленого 
негативного впливу 
Незначний Значний 

1 

Вплив на грунти - ерозія: 
пошкодження нижніх ярусів 
рослинності та грунтів, 
збільшення небезпеки появи 
водної ерозії 

Контролювати проведення 
рубок з метою зменшення 
пошкодження і сприяння 
швидшого лісовідновлення 

    

2 

Вплив на грунти - втрата 
поживних речовин: винос 
поживних речовин з порушених 
грунтів 

Мінімізувати кількість волоків     

3 

Вплив на грунти -
 температура: різке збільшення 
температури на зрубі після 
видалення верхнього пологу лісу, 
висушування грунту 

Залишати на лісосіці дерева, які 
не підлягають рубці, 
забезпечувати лісовідновлення 
шляхом створення лісових 
культур чи збереженням 
природного поновлення 

    

4 

Вплив на грунти - структура: 
ущільнення грунтів і втрата 
гумусу, зміна структури грунтів, 
зниження їхньої 
водопроникності та 
водоутримуючої здатності, 
аерації та проникності для 
коренів 

Не допускати трелювання дерев 
із кронами, залишати на зрубах 
порубочні рештки для 
перегнивання 

    

5 

Вплив на рослинність -
 видовий склад: скорочення 
видового біорізноманіття, 
погіршення лісовідновлення 
внаслідок зміни грунтових умов і 
світлового режиму 

Виявляти і залишати на лісосіці 
дерева, які не підлягають 
рубці(в т.ч. червонокнижні), 
забезпечувати їх збереження, 
залишати неліквідну деревину 

    

6 

Вплив на диких тварин -
присутність машин і людей: 
порушення спокою диких тварин 
внаслідок проведення рубок та 
вивезення деревини 

На відтворювальних ділянках 
вибирати безпечний сезон 
проведення лісогосподарського 
заходу 

    



7 

Вплив на водні ресурси -
збільшення поверхневого стоку: 
зниження водопроникності і 
водоутримуючої здатності 
грунтів на суцільних зрубах, що 
збільшує поверхневий стік 

Не допускати трелювання дерев 
із кронами, залишати на зрубах 
порубочні рештки для 
перегнивання, складати 
порубочні рештки на 
трельволоках 

    

Додаток №3 
Результати моніторингу стану ОЦЗЛ 

№ 

Місце 
розташування 
ОЦЗЛ                ( 
квартал, виділ) 

Характеристика ОЦЗЛ 
Результат моніторингу стану 
ОЦЗЛ у порівнянні з 
минулорічними показниками 

                                          Бехівське  лісництво 

1   116-1 

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є 
важливими осередками біорізноманіття 
на глобальному, національному або 
регіональному рівнях. Природо-заповідні 
території .Заказник місцевого значення 
«Полігон» 5Бп3Ос2Сз 

  Стан насадження     
задовільний 

2   82-5 

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують 
основні природні функції в критичних 
ситуаціях Ліси у межах поясів зон 
санітарної охорони водних об'єктів. 
10С+Бп 

Стан  задовільний 

3   35-5  

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад. Місця збору ягід і грибів. 
5Дз2Бп1Ос2Г 

Стан задовільний, місцями 
незначне захаращення 

Омелянівське  лісництво 

4   57-7 

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є 
важливими осередками біорізноманіття 
на глобальному, національному або 
регіональному рівнях. Заказник 
місцевого значення урочище 
«Мисловичі». 4Бп1Сз1Дз4Бп 

Стан  задовільний 

5   44-4 

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад. Місця збору ягід і грибів. 
6Дз2Сз2Бп 

Стан задовільний, місцями 
незначне захаращення 

6   8-7 

ОЦЗЛ 6: Лісові території, необхідні для 
збереження традиційної культурної 
автентичності місцевих громад. Об’єкт 
історичного минулого-захоронення 
воїнів полеглих у Великій Вітчізняній 
війні. 

 Стан задовільний,проведено     
благоустрій території 

 Турчинцьке лісництво 

7    19-3 

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують 
основні природні функції в критичних 
ситуаціях Ліси у межах поясів зон 
санітарної охорони водних об'єктів. 

Стан задовільний, місцями 
незначне засмічення 



8Сз2Влч+Акб. 
Ушомирське    лісництво 

8    66-15 

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є 
важливими осередками біорізноманіття 
на глобальному, національному або 
регіональному рівнях. Генетичний 
резерват.7Дз3Гз 

Стан задовільний, місцями 
незначне  захаращення 

9  14-8 

ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад. Місця збору ягід і грибів. 
9Сз1Дз+ Гз 

 Санітарний стан 
погіршується,всихання сосни 

Шершнівьке   лісництво 

10   80-2 

ОЦЗЛ 1: Лісові території, що є 
важливими осередками біорізноманіття 
на глобальному, національному або 
регіональному рівнях. Заказник 
місцевого значення урочище»Забране». 
6Дз3Сз1Бп 

Виявлено скупчення окремих 
видів мисливської фауни 

11   25-27 

ОЦЗЛ 4: Лісові території, що виконують 
основні природні функції в критичних 
ситуаціях Ліси у межах поясів зон 
санітарної охорони водних об'єктів. 
Берегозахісні ділянки лісу.9Сз1Бп 

Стан задовільний 

12   4 -16 
ОЦЗЛ 5: Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад. Місця збору ягід і грибів.  

Стан задовільний, регулярно 
проводиться догляд за 
територією. 

Форма 2 моніторинг 
Результати моніторингу проведених лісогосподарських і природоохоронних заходів в 

ОЦЗЛ 

№ 
Місце проведення: 
лісництво, квартал, 
виділ 

Вид заходу Основні результати та відмічені недоліки 
у виконанні 

1   Бехівське  75-9 Господарські заходи 
не проводились 

Стан задовільний. Відмічене масове 
відвідування місцевим населенням в літній 
період 

2  Омелянівське  53-3 Оцінка стану об’єкта  Стан задовільний. 

3   Ушомирське 64-14 Оцінка стану об’єкта Стан задовільний, місцями незначне 
захаращення.  

4  Турчинецьке 41-22 
 Проведені роботи по     
благоустрою 
території 

Стан задовільний. Відмічене масове 
відвідування місцевим населенням і 
туристами в літній період і зв’язане з цим 
засмічення території 

5  Шершнівське 
Регулярно 
проводиться догляд 
за територією. 

Об’єкт утримується у задовільному стані. 
Щорічно проводяться урочисті заходи 

 
 
 
 



 
 

ВИДИ МОНІТОРИНГУ 
які проводились в ДП «Коростенське ЛМГ» 

по результатах діяльності за 2015 рік 

№ Вид моніторингу Хто проводить 
моніторинг 

Інструкція, якою керується 
виконавець 

Перелік документів, 
які підтверджують 
проведення 
моніторингу за 2015 
рік 

1. Види моніторингу, які ведуться підприємством 

1.1 

Складання 
виробничої і 
фінансової звітності 
за 2015 рік 

ДП 
«Коростенське 
ЛМГ»  Річний звіт за 2015 рік 

1.2 

Облік лісових 
ресурсів, які 
вилучаються з лісу у 
вигляді лісової 
продукції 

ДП 
«Коростенське 
ЛМГ» 

Інструкція з обліку продукції 
лісозаготівель, лісопиляння і 
деревообробки на 
підприємствах 
Держкомлісгоспу України 

Форма 8 «Звіт про рух 
лісопродукції» 

1.3 

Перевірка 
дотримання чинного 
законодавства при 
виконанні 
лісогосподарських 
заходів 

ДП 
«Коростенське 
ЛМГ» 

1. Інструкція про порядок 
проведення ревізії 
лісових обходів 
(майстерських 
дільниць). 2. 
Методичні вказівки з 
відведення і таксації 
лісосік, видачі 
лісорубних квитків та 
огляду місць заготівлі 
деревини в лісах 
Держкомлісгоспу. 3. 
Інструкція з 
проектування, 
технічного приймання, 
обліку та оцінки якості 
лісокультурних 
об’єктів. 

1.Акти лісових ревізій 
2.Акти освідчення 
місць рубок 
3.Інвентаризація 
лісових культур 
4.Інвентаризація 
осередків шкідників і 
хвороб лісу 

1.4 
Моніторинг 
особливо цінних для 
збереження лісів 

ДП 
«Коростенське 
ЛМГ»  

1.Результати 
моніторингу стану 
ОЦЗЛ (Форма 1 
моніторинг) 
2.Результати 
моніторингу 
проведених л/г і п/о 
заходів в ОЦЗЛ 
(Форма 2 моніторинг) 

1.5 

Моніторинг оцінки 
ефективності 
господарських 
заходів 

ДП 
«Коростенське 
ЛМГ» 

Інструкція з оцінки можливого 
соціального та екологічного 
впливу лісогосподарських 
заходів, що плануються, та 
екологічних наслідків 
проведених лісогосподарських 
заходів 

1.Оцінка можливого 
негативного впливу 
л/г заходу на 
навколишнє 
середовище 2.Оцінка 
екологічних наслідків 
проведення л/г заходу 



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

2.1 
Щорічні планові і 
позапланові 
перевірки 

Житомирське 
обласне 
управління 
лісового та 
мисливського 
господарства 

 Акт  перевірки  

2.2 
Щорічні планові і 
позапланові 
перевірки 

Державна 
екологічна 
інспекція в 
Житомирській 
області 

 Акт перевірки 

3.Види моніторингу, що виконуються іншими організаціями 

3.1 
Моніторинг стану 
лісів (безперервне 
лісовпорядкування) 

Київська 
державна 
лісовпорядна 
експедиція 

 

Матеріали 
безперервного 
лісовпорядкування 
земель лісового фонду 
ДП «Коростенське 
ЛМГ» за 2015 рік 

3.2 Моніторинг санітарного стану 
лісів 

ДСЛП «Винниця лісо-
захист»  

Акти рекогностувального 
обстеження 
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	Природно-заповідний фонд ДП «Коростенське лісомисливське господарство» на 01.01.2016 р. займае площу  3170,7 га. Об´єкти природно-заповідного фонду складають 10,6 % від загальної площі  підприємства.
	Структура природно-заповідного  фонду  представлена заказниками  місцевого значення.
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	Паспортизовано і занесено до Держреєстру резервати дуба звичайного на площі  198,8га;
	Постійні лісонасінневі ділянки  займають площу 210,8 га них:
	дуба звичайного -204,2 га та сосни звичайної - 6,6 га.
	Особливо цінні для збереження ліси і їх характеристика
	Категорія 1: Лісові території, що є важливими осередками біорізноманіття на глобальному, національному або регіональному рівнях.
	До цієї категорії увійшли території   природно-заповідного фонду”, а також резервати.

	Таблиця Розподіл об´єктів природно-заповідного фонду у межах лісництв
	Загальні положення
	Планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах здійснюються згідно з чинною законодавчо-нормативною базою ведення лісового господарства в Україні.
	Основним завданням, що вирішується під час планування та проведення господарських заходів в особливо цінних для збереження лісах є охорона, підтримання та поліпшення екологічних і соціальних цінностей, визначених вище, та запобігання можливим негативн...
	Встановлюються  певні  обмеження  на  проведення  господарських  заходів,  які  виконуються  за умови, що їх проведення не призведе до негативних чи незворотних змін стану особливо цінних для збереження лісів. Забороняється будь-яка діяльність, яка пр...
	Доцільність проведення будь-яких господарських заходів, їх обсяги, черговість і повторюваність визначені ДП «Коростенське лісомисливське господарство» за участі громад, громадських організацій та зацікавлених сторін на основі матеріалів базового та бе...
	Особливостями проведення лісогосподарських заходів в особливо цінних для збереження лісах ДП «Коростенське  лісомисливське осподарство» є:
	1. Поступовий перехід на систему наближеного до природи лісівництва. Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування лісостанів, максимально подібних за с...
	Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є наступні принципи: - безперервне існування лісового покриву; - збереження біотичного різноманіття; - відтворення структури природних різновікових лісів; - постійне підтримування ...
	Наближене до природних екосистем ведення лісового господарства максимально враховує екологічні умови місцезростання і генезу природних лісових біогеоценозів. Воно передбачає, на підставі моделювання природних процесів, проведення такої системи заходів...
	2.Методи   та   способи   проведення   рубок   догляду   мають   забезпечувати   мінімальне порушення  лісового  середовища  й дерев, що залишаються,  тому  інтенсивність  рубок огляду  за  лісом  може  бути  зниженою  від  нормативних  показників  на...
	3. Основними господарськими заходами, що можуть здійснюватися в ОЦЗЛ є: заходи    щодо    запобігання    антропогенним    змінам    лісових    екосистем    (зокрема, відновлення гідрологічного режиму, збереження та відновлення рослинних  угруповань, в...
	Організація проведення господарських заходів в ОЦЗЛ має такі особливості: проведення головним чином в осінньо-зимовий період; нижча інтенсивність заготівлі деревини; відсутність строго регламентованого періоду повторюваності;  застосування природо-збе...
	Моніторинг особливо цінних для збереження лісів
	Моніторинг   високоцінних   для   збереження   лісів   проводиться   на   підприємстві   щорічно   за спеціальною програмою, яка розробляється для наявних на території лісогосподарського підприємства ОЦЗЛ спеціалістами підприємства за участі всіх заці...
	Моніторинг проводить само підприємство або у співробітництві з державнимиі органами, відповідальними за охорону навколишнього природного середовища, науково-дослідними установами, громадськими природоохоронними організаціями в співробітництві з підпри...
	Моніторинг  оцінки стану ОЦЗЛ базується на: - моніторингу стану за матеріалами аеро- і космічної зйомки; - щорічних матеріалах по зміні стану лісового фонду, зібраних державною  лісовпорядною організацією; - матеріалах польових обстежень (зоологічних,...
	Зазначені вище методи можуть комбінуватися.
	Моніторинг  оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ проводиться на основі польової інспекції, аналізу технологічних карт на виконання робіт, актів виконаних робіт та актів огляду місць проведення лісогосподарських заходів. ...
	У ході моніторингу проводиться кількісна оцінка встановлених ОЦЗЛ та їх порівняння з минулорічними показниками. Робиться висновок про характер змін, якщо вони спостерігалися (випадкові  кількісні  флуктуації,  що викликані  природними  процесами,  поз...
	Дані, зібрані під час моніторингу стану ОЦЗЛ та оцінки ефективності заходів із збереження або поліпшення ознак ОЦЗЛ та висновки, зроблені на основі аналізу цих даних, мають бути задокументовані   і надаватися для ознайомлення представникам аудиторськи...
	Результати моніторингу високоцінних для збереження лісів включаються до короткого звіту про результати моніторингу лісогосподарської діяльності, доступного для всіх зацікавлених сторін та використовуються для планування подальших заходів у таких лісах...
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