
trд r,f,! 
bBill 11l lli,,1i. ;lлС;

,ЪЧ"'iiЦ-fur#а
\**\ТГrrпдrдЖiы

i

Затверджую
<<Полiський лiсгосп>>

Iгор БОРОДА€В

плАн
лiсоуправлiння

державного пiдприемства
<<Полiське лiсове господарство))

на 2022 piK

с.Радинка - 2021 piK
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б. Природоохороннi заходи щодо охорони довкiлля
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8. плап виявлення цiнних для збереження лiсiв (ОЦЗЛ) та заходiв ЩОДО ПОЛiПШеrIНЯ

iх ознак

9. Опис i обгрунтування використання вiдповiдноi заготiвельноi техrriки та

устаткуваIIня........

вступ
В сучасних умовах ринковоi конкуренцii, iнтенсифiкацii та прискорення темпiв науково -

технiчного прогресу основне мiсце належить вирiшенню проблем ефективностi еlсономiчноi

системи.
план заходiв по веденнIо лiсового господарства або лiсоуправлiння передбачае

висвiтлення довгострокових цiлей ведення лiсового господарства, основна iз яких -
пiдвищення ефективностi виробництва, або диверсифiкацiя, впровадження якоi зумовлено

такими чинниками, як труднощами отановлення нових економiчних вiдносин та

недосконалiстю заrсонодавчих akTiB у державi, необхiднiстю подолання суперечностей мiж

еltологiчними, економiчними i соцiальними цiлями, необхiднiстю забезпечення сталого

розвиткУ лiсовогО господарства шляхом пiдвищення ефективностi управлiння,
багатоцiльового використання лiсових pecypciB, корисних властивостей лiсу та iнше.

мета: забезпечення економiчно, еrсологiчно i соцiально збалансованого ведення лiсового

господарства шляхом виконання вiдповiдних загаJIьновизнаних i таких, що заслуговуIоть на

довiру, стандартiв.

Екологiчно збалансоване i вiдповiдаJIьне ведення лiсового господарства забезпечуе

заготiвлЮ лiсоматерiалiВ та iншоТ лiсовоi продуrtцii при одноLIасному збереlсеннi

бiорiзноманiття та продуктивностi лiсiв, природних екологiчних процесiв,



1. Щiлi i задачi ведення лiсового господарства i лiсокористування:

-використання, лiсових pecypciB у вiдповiдностi до ix цiльового призначення;

використання лiсових pecypciB повинно базуватись на принципах не виснажливостi та

безперерв"остi i проводитись в обсягах, якi не lrеревищують щорiчного приросту

деревини;
ефективне використання лiсових pecypciB на ринкових засадах;

удосконаЛення економiчно-фiнансового стану пiдприсмства;

забезпечення прибутковостi ведення лiсового господарства;

нарощування ресурсного i екологiчного потенцiа,пу лiсу;

розроблення системи заходiв щодо розширеного вiдтворення лiсових pecypciB з

орiснтацiеrо на багатоцiльове використання лiсiв;

- вирiшення лiсiвничо-екологiчних проблем в зонi дiяльностi лiсгоспу;

- оптимiзацiя структури пiдприемства, збiльшення лiсистостi територii до науково

обrрунтованого оптимаJIьного рiвня;
- розробка та проВедення комплексу заходiв щодо охорони та захисту лiсових pecypciB, яrсi

би унемохtливили або сприяли зменшенню фактiв незаконного вирубування деревини;

- розширення природно-заповiдного фонду для збереltсення типових та унiкальних

природниХ комплексiв та об'екТiв рослинНого i тваринного cBiTy;

- здiйснення систеМи заходiВ щодО сприяннЯ розвиткУ пiдприсмницьttоi дiяльностi

пiдприемницьких структур;

- впровадження сучасних органiзаuiйних форм господарIовання, сrrрияння покрашенню

економiчних показникiв дiяльностi пiдприемства;

- зростання зайнятостi, посилення соцiальноТ захищеностi та збiльшення добробуту

працiвникiв лiсгоспу;
- 

"rrр"опня 
вирiшенню соцiальних, екологiчних i економiчних проблем мiсцевих громад;

- забезпечення широкого висвiтлення лiсогосподарських заходiв у засобах масовот

iнформацii, спiвпраця з науковими, екологiчними та громадськими органiзацiями у

формування лiсовоi полiтики.
piBeHb досягнення поставлених цiлей i задач буле очiнrоватись через ttiльltiснi

результати
У даному випадку мова буле йти про очiкуванi економlчн1, соцlальI]l та

екологiчнi результати. Зрозумiло, що оцiнка цих результатiв не може претендувати }Ia

виняткову точнiсть, але вона необхiдна з погляду IIерспектив розвитку лiсового господарства

пiдприемства.

2.Характеристика лiсових pecypciB

щержавне пiдприемство кполiське лiсове господарство> (да;ri лiсгосп) розташоваI{е в

пiвнiчнiЙ частинi Киiвськоi областi на теритоРii ВишгорОдськогО адмiнiстративного району,

Поштова адреса:

07024 с.Радинка
Вул.Миру,48
Вишгородського району
киiвськоi областi



Площа,га

3981,0

Найменування лiсництв,

мiсцезнаходження контор

Адмiнiстративнi райони

зеленополянське
с.зелена Поляна

Вишгородський

6281,0
Радинське
ItB.66

Вишгородський

21з5,0
Itрасятицьке

с,зелена Поляна

Вишгородський

3916,0
Стещинське
с.максимовичi

Вишгородський

16313,0
Всього по лiсгоспу

контролю зi щiльнiстю забрулнення rрунту ралiонуклiдами вiд 1 до 5 kifuM2,

госrrодарська дiяльнiсть лiсгоспу спрямована на рацiона;rьне та ефективне використання

лiсових pecypciB, вирощування високопродуктивних деревостанiв, охорону навколишнього

середовища.

середнiй обсяг лiсокористування з 1 га вкритих лiсовою рослиннiстю лlсових дlлянок

складае 3,8 м3, ступiнь використання середнього приросту на 1 га 85 О/о,щорiчний обсяг

створення лiсових культур -106 га вказують на високу iнтенсивнiсть ведення лiсового

господарства. Тsхнiчне i транспортне забезпечення достатне, Виробничим та житловим

фондом'каДраМипостiйнихробiтникiвлiсгоспзабезпеченийнаt00%.

За проеttтом l-Iинiшнього

л/в
Середньорiчнi
обсяги за ревiзiйний
перiод

Одиниця
вимiрювання

НitменуuаIIня показникiв

1.Рiчний обсяг

лiсокористування (лiквiд)-

усього

В т.ч. вiд рубок головного

користування
2.Середнiй обсяг

лiсокористування з t га
вкритих лiсовоtо рослиннiстю
лiсових дiлянок
3.Рiчний обсяг робiт з

вiдтворення лiсiв:



-створення лiсових культур га 106 113

piBeHb iнтенсивностi ведення лiсового господарства

лiсове господарство в економiцi району розташування займае одне iз вирiшальних мiсць, Це

в першу чергу забезпеченiсть мiсцевого населення роботою. Лiси виконуIоть

природоохороннi ,полезахиснi ,водоохороннi , водорегулюючi ,санiтарно-гiгiснiчнi i

естетичнi фiункчii.
Лiси сприяють пiдвищенню врожайностi сiльськогоаподарських культур , а таItож е

дr(ерелом одержання деревини для задоволення потреб народного господарства,

Сiльськогосподарськi угiддя в лiсгоспi вiдсутнi,

З побiчних лiсових користувань мають мiсце збирання дикорослих ягiд, грибiв ,

лiкарськоi сировини , якi носять любительський характер,

Випас хулоби в лiсовому фондi не проводиться,

мисливсьtса фауна в лiсах лiсгоспу рiзноманiтна та представлена такими видами :

лось, козуля, кабан, заець, лисиця, вовк.

у сукупностi з iншими природними ресурсами лiсовi ресурси являють собою складову

частину продуктивних сил кратни безпосередньо беруть участь в еrсономiчному розвитку, У

забезпеченнi соцiальних потреб суспiльотва, виступають одночасно як засiб виробництва,

предмет i продукт працi.

OcHoBHi показникИ лiсовогО фондУ приведенi в цiломУ для лiсгоСпу. Стан лiсового фонду в

межах категорiй лiсiв ,господарських частин ,панiвних порiд,i госпсекцiй приведено нижче,

подiл загальноi площi земель лiсогосподарського rrризначення за категорiями лiсових

дiляноlс , ix динамiка за ревiзiйний перiод.

Категорii земель

Площа Змiни

за станом на

01.01.2004 року

за станом на

01.01.2015 року

га % га % +-, га %

1.Площа земель лiсового

фонду постiйного
користування

1 б361 100 16313 100 -48 0,3

2.Лiсовi землi l5639,9 95,6 15429,5 94,6 -2|0,4 1,3

В тому числi:



88,7 -237,з 1,6
2.1 Вкритi лiсовою

рослиннiстю зечцlшом
|4690,7 89,8 |4453,4

Iз них

6,7з0,9 44,| -г556,4 9,0
-лiсовi культури бt,74,5 42,0

976,1, 5,9 +|9,4 +2,5
3.Не вкритi лiсовою

рослиннiстю землi-разом

949,2 5,8

Iз них:

Незiмкнутi лiсовi
культури

4,I,7,6 2,9

-

536,5 JrJ +58,9 t2,3

0,8 -0,2 z0
Лiсовi розсадники,
плантацii

1,0

Е

-з,з 100
Згарища,загиблi
насадження

3,3

183,з 1,1 -24,5 1 1,8
Зруби 20,7,8

Галявини, пустирi 84,2 0,5 9,3 0,4 -,74,9 89,0

+6з,4 100
Бiогалявини 63,4

Лiсовi шляхи , просiки,

протипожежнi розриви

t75,3 1,1 182,8 1,1 +"/,5 4,з

з.нелiсовi землi 4,4 ввз5-{ s,+ | 
+162,4 11 <

72|,|

В тому чиспi :

Рiлля з,6 -3,6 100

CiHolcaTi l 1,9 - 1,9 100

Пасовища 8,9 0,1 -8,9 100

Води 4,2 5,6 +|,4 J J,J

Болота 65,7,6 4,0 829,2 5,1 +\7|,6 26,|

Садиби, споруди ||,4 0,1 7,5 -з,9 з4,2

Траси |6,7 0,1 |9,2 0,1 +2,5 15,0

Пiски 16,8 0,1 9,8 0,1 -7,0 4|,7

Iншi нелiсовi землi t2,2 0,1 +\2,2



Itатегорii

Площа за даними лiсовпорядкування

га %

Лiси природоохоронного,наукового,iсторико-
культурного призначення

заказники 9,0 0,1

Разом по категорii 9,0 0о1

захиснi лiси

Лiси уздовж смуг вiдведення автомобiльних дорiг з5,0 0,2

Байрачнi та iншi лiси 598,0 з,7

Разом по категорii 63з,0 3,9

Експлуатацiйнi лiси

Експпуатацiйнi лiси 15671,0 96,0

Всього по лiсгоспу 1631з,0 100,0

В основУ органiзацii процесу лiсокористування закладений подiл лiсiв на категорii, в

залежностi вiд ix екологiчного та народногосподарського значення, розташування та

виконання ними функuiй. Лiсовим кодексом Украiни визначено подiл лiсiв на категорii лiсiв.

Iснуючий подiл площi на категорii вiдповiдас господарському призначенню ,природним та

економiчним умовам району розташування лiсгоспу.

Розподiл загальних запаоiв деревостанiв за панiвними породами та групами Bilcy.

Порода Усього Розподiл ЗiгальниХ запасiВ деревостанiв по групам BiKy, тис м3

Молодняки Середньовiковi Пристигаючi Стиглi i
перестiйнi

Разом: зз]'7,98 235,| 998,1з 1565,51 519,24

Сосна 2575,0з 2|5,2з 7з7,53 |228,59 з93,68

Ялина 0,77 0,59 0,18

Дуб 95,43 0,81 48,33 зз,з4 |2,95

Граб 6,62 6,09 0,22 0,31

Акацiя 0,4,7 0,01 0,04 0,07 0,з 5

Береза 378,41 13,87 |64,99 |62,6 з6,95

осика 29,з 2,95 0,11 I,94 24,з

Вiльха 23]-,95 2,23 4|,04 138,16 50,52

Переважають по запасу cocHoBi Еасадя(ення (77,6%).



3.Систама управлiння лiсовими ресурсами

система управлiння лiсами базуеться на засадах екологiчнот безпеки i з урахуванням

вимог, якi висуваються мiжнародними природоохоронними конвенцiями,

БазовиМ законоМ УкраiнИ про лiси i систему управлiння в них с Лiсовий кодекс Украiни,

правовi аспекти лiсогосподарського виробництва та використання i вiдтвореrrня лiсових

pecypciB визначено Земельним кодексом Украiни i регулюються Законом Украiни <Про

охорону навколишнього природного середовища).

Щентральним органом виконавчоi влади з питань лiсового господарства с,Щержавне

агентствО лiсовиХ pecypciB Уrсраiни (.ЩерхслiсагенствоУкраiни),

дiяльнiсть якого спрямовуеться i координусться Кабiнетом MiHicTpiB

украiни через MiHicTpa аграрноi полiтики та продовольства Украiни, входить до системи

центральних органiв виконавчоi влади i забезпечуе реалiзацiю дерrкавноi полiтики у

сферi лiсового та мисливського господарства.

Щержавне пiдприемСтво (( Полiське лiсове господарство> (скорочено.ЩП <Полiський

лiсгосп>) пiдпорядковане Киiвоькому обласному та по м. Киеву управлiнню лiсового та

мисливсьКого госпоДарства, яке е територiальним органом, ,Щер>rtлiсагенства УкраТни,

у структуру дп <полiський лiсгосп> входить чотири лiсництва,ремонтно -механiчний

цех (РМЩ) i лiсова пожежна станцiя (ЛПС).

Лiсництво очолюе лiсничий i помiчник лiсничого i воно в свою чергу подiлясться на

дiльницi.
Загальна кiлькiсть працюючих на rliдприсмствi станом на 31 .|2.202l року становить 90

чоловiк.
Бюджетного фiнансування лiсгосп не отримуе. Витрати лiсогосподарськоi дiяльностi

фiнансуються за рахунок власних коштiв, а саме за кошти отриманi вiд реалiзацii лiсовоi

продукцii.

4. Обгрунтування розмiру розрахунковоi лiсосiки,

розрахунlсова лiсосiка - щорiчна, науково обгрунтована норма заготiвлi деревини в

порядку рубок головного користування, яка обраховуеться та затверджуеться для кожного

власника, постiйного користувача лiсами по категорiях лiсiв в розрiзi порiд, виходячи з

принципiВ безперервНостi викоРистання лiсових pecypciB,

РозрахунКова лicociкa затверджена MiHicTepcTBoM захисту довttiлля та природних pecypciB

Уrсраiни Наказом }lb314 вiд 2'7 листопада 2020 року.
Розрахункова лiсосiка по господарствах:

- хвойне -30,26 тис. м3 (сосна)

- твердолистяне -0,71 тис. м3(дуб)
- мяколистяне -7,З4 тис. м3

березове- 3,98 тис. мЗ

осиково- 0,73 тис.мЗ



вiльхове -2,6З тис,м3

Розрахунrtова лiсосiка по категорiях лiсiв :

захиснi лiси - 0,З тис , м3

експлуатацiйнi лiси - 38,01 тис, м3

Лiсозаготiвельнi роботи безпосередньо пов'язанi з етапом планування рубок, Розрахуноtс

обсягiв заготiвлi деревини по плошti i запасу, розмiщеtlНЯ ЛiСОСiК, ТеРМiНИ ПРИМИКаННЯ ЛiСОСiК

i iншi питання оуоrЁ uпrуальнi для мiнiмiзацii впливу на навколишIне середовиIце,

5.УмовиДлямонiторингуприросТуiДинамiкитаксацiйrrихПокаЗtlиlсiвлiсового
фонду.

Базова iнформаuiя прО прирiсТ i таксацiйНi поrсазники збираеться в процесi

проведення лiсовшорядкування, при якому виконуеться суцiльна iнвентаризацiя Bcix лiсових

ДiЛЯНОК' 
йт ^d fiл ^,о,о-,,"iяпяy б( порядкування, при

поточна iнформачiя визначаеться по матерiалах безперервного лlсов

якому враховуються Bci змiни в лiсовому фондi пiдприемства, якi вiдбулися за поточнии рlк,

при складаннi плану господарсur.от oi"nu"ocTi пiдприемства, IIроводиться аналiз

таксацiйнИх показниКiв, на якi мають вплив обсяги запроектованих i проведених заходiв,

обсяги запроектованих основtлих видiв робiт gа2о22рiк та Тх вплив на динамiку лiсових

В т. ч. по господарствах

Мяtсолис

тя}Iе

1. Щорiчнарозрахункова
лiсосiка:

2,75зз

1_2 Фап"иrно заготовлено 2021р,

t.4Фапr""но заготовлено 2020р,

12485ffiонду20t9р,
1.6 Факт""но заготовлешо 2019 р,



об'см
(Запас деревини - тис.мЗ: чисельник

- загальниЙ, знаменниli - лiк вiд)
Ns

п,п,

Назва запланованих на 2022р, основних

лiсогосподарських заходiв

од. вим.

1 Сучiльrri рубкц
га

тис. м3

l18
зз,9 lз0,41.1 рубки головного користування

га

тис.мЗ

400

21,4 l 19,з|,2 caHlTapHl

) Рубки формування та оздоровлення лlсlв 1

iншiрубки

га

тис. м3 687

16,4l14,8

4 Лiсовiдновлення:

4,1 Створення лiсових культур га
83

га4.2 (-ппиqння ппиполномч оновленню

5 Пер*"д.пп" у вкритi лiсовою рослиннiстю

землi:

5.1 iт,лкнчтi лiсовi кvльтури га |4з

га 2|
5.2 природЕе поновленнrI

обсяги заготiвлi лiквiдноi деревини, становитимуть 64,5 тис. м3.

Загальний запас стовбуровоI деревини, який буле вирубатись в 2О22 роцi при рубках

головного користування та рубках формування i оздоровлення лiсiв та iнших рубках

подiляоться на запас ростучоi деревини та сухостiй,

Таблиця

загальний за1rас стовбуровоi деревини, який плануеться зрубати I1ри проведеннi рубок

ГоЛоВногокорисТУВанняТарУбокформУванняiоздоровленнялiсiв.

м
пп

Вид рубки Ъпас декu"ни стовбурний, що вирубаеться,

тис.м3

Вiдсоток (%)

сухостою в

загальному
об'емi

стовбурноi

деревини, що
плануеться до

вирубки

ростучоi
деревини

сухостiйноi Разом

1 2 J 4 5 6

1 Рубки головного користування

(сучiльнi ) _
26,з 4,| 30,4 13

2 Рубки догляду:
освiтлення, прочищення

2,04 2,04

прорiджування, прохiднi, iншi 12,4 2,0 14,4 14



J Вибiрковi caHiTapHi рубки 0,5 |2,9 13,4 96

4 Сучiльнi caHiTapHi рубки 1,6 6,4 8,0 80

Разом: 42,84 25,4 68,24 33

йбoкДoгляДyiu"бipno@тьсяpyбaнняpocтyЧиxПoшкoД)I(eних
та 4 категорii санiтарного стану дерев, а на дiлянках з KopeнeBoto губкою - З категорiТ,

вiдбудуться в стаJIих межах.

ЗбiльшуlоТься обсягИ вибiрковИх санiтарНих рубок, що зумовлено необхiднiстю боротьби з

стовбуровими шкiдниками,

б. Природоохороннi заходи щодо охорони довкiлля,
Ппан природоохоронних заходiВ на пiдприемствi складоЕо у вiдповiдностi з основними

напрямкаМи державНоi полiтики Украiни у галузi охорони довкiJIля, використання

природшх pecypciB та забезпечення екологiчноi безпеки, затвердженими Постановою

кЪоi".rу MiHicTpiB украiни вiд 05.0з.1998 року Nsl88/98-Bp та iншими дiючими

нормативIIо-правовими актап{и Украiни щодо природоохоронноi дiяльностi.

Рiзниця
}{ъ

п.п.

показники За даними
На 01.01.2015р.

На0]r.01.2022

року + о/о

l Загальна площа земель

лiсогосподарського
призначення, ч_

16313 lбзlз

2 Лiсовi дiлянки - усього, з них: 1 54з5 1 5435

2.1 Вкритi лiсовою рослиннiстю
землi, га

|445з 14220,з 2з2,,7 1,6

э) Не вкритi лiсовою рослиннiстю
землi, га

9,76,1 1209,4 2зз,з 24

246,2 бz,9 з4
iз них: -зруби 183,3

-незiмкнутi лiсовi культури 5з6,5 144 20,1,5 з9

4 Загальний запас деревостанiв,
тис. м3

з1,74,98 з317,98 |4з 4,5

в т.ч. стиглих i перестiйних, iз

них: -можливих для

експлуатацii

485,66 5l9,24 зз,58 6,9

5 Загальна середня змiна запасу,

тис.мЗ

62,16 бз,27 1,05 2

4,з2 4,45 0,1з э
6 Середня змiна запасу на 1га,

вкритих лiсовою рослиннiстIо
земель, мЗ

7 Сереdня змiна запасу на l zа

лiсовuх diлянок, м3

4,02 3,9 0,l2 J



Комплекс природоохоронних заходiв запланованих на 2022 piK.

J\b

пп

Назва природоохоронного заходу Мiсце розташування,

обсяги, тOtцо.

1 2 J

1, У сферi повоdеrcення з BidxodaMa
1.1 Йласr" договори iз спецiалiзованими органiзацiями на вивезення i

передачу вiдходiв для утилiзацiТ та розмiщення

Склад пiдприемства

1.2, ОrрЙ"аrи дозвiл на вiдходи (комунальнi, змiшанi, в тому числi

смiття, вiдпрацьованi шини, брухт чорних метшtiв, зiпсованi i

вiдпрацьованi акумулятори, лампи ),

1 .3. Ад-t-rt"rра*внi перевiрки пiдроздiлiв пiдприемства та пiдприемцiв

щодо дотримання ними санiтарних умов в лiсах та на виробничих

територiях

Bci пiдроздiли, при

проведенi комплекснлIх

ревiзiй i цiльовr.rх

перевiрках

z У crprpl вьdення лiсовоzо zоспоdарсmва i вuкорuсmпння лiсо!u!!:су!су
2.| .Щотримання Проекту органiзацii i розвитку лiсового

господарства, як системи заходiв, спрямованих на

забезпечення ефективноi охорони i захисту, рацiонаJIьне
використаЕня, пiдвищення продуктивностi лiсiв i iх
вiдтворення, оцiнку лiсових pecypciB та монiторингу.

Лiсовutt фонd
кПолiсьtсuй lLiсzоспу

),) Проведення аудиту лiсовоi сертифiкацii, як добровiльноi
iнiцiативи, спрямованоi на забезпечення пiдтвердження

вiдповiдностi ведення лiсового господарства на

пiдприемствi, вимогам вiдповiдних мillснародним

стандартiв (Принципи i Критерii FSС)
2,3, Рацiональне використання лiсових pecypciB за paxyHolc ii

комплексного використання, створення та формування
змiшаних за складом високопродуктивних,корiнних

деревостанiв тощо)
2.4. Проведення рубок формування та оздоровлення лiсiв,

направлених на попiпшення породного скпаду i якостi

лiсiв та пiдвищення ix продуктивностi.

бВ7,5 еа

2.5, Вiдновлення лiсiв. вз

2.6, Охорона лiсiв вiд пожеж, шкiдникiв та хвороб на всiй площi лiсiв
11 Перел проведенrшм лiсогосподарських i лiсозаготiвельних робiт

проводити оцiнку потенцiального впливу на навколишне природне

середовище (ОВНС)

Bci пiдроздiли

2.8 При проведеннi лiсогосподарських i лiсозаготiвельних робiт
дотримуватись заходiв щодо запобiганrrя або зменшення негативного

впливу на навколишне середовище, вiдображених в AKTi ОВНС та

il-tших нормативних документах.

Всiпiдроздiли

2.9 З Memoto збереасення бiорiзноманimmя, проdовасуваmu вttяапmu лiсu

BucoKo| прuроdоохороtlноi'цiнносmi mа пlulаlпu ключовi бiоmопu i
об'скtllu прu провеdеннi лiсосiчнuх робim,

лiсництва



7. ПлаП виявлеIлНя i взяттЯ пiд oxopoIry рiдlсiсrrих та зIIикаIоIIих видiв рослилl i

тварин.

Охорона бiотичногО рiзноманiТгя включаС системУ правових, органiзашiйних,

економiчних, матерiаJIьно-технiчних, ocBiTHix та iнших заходiв, спрямованих на збереження,

вiдтворенНя i викорИстання рослинного та тваринного cBiTy,

OcHoBHi вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного cBiTy визначенi

ст.ст. 25,26Закону Украiни <Про рослинний cBiT>, тваринного cBiTy - розлiлом IV Закону

УкраiнИ кПро тваР"п"rИ cBiT>, рiдrtiсниХ та зникаЮчих видiВ флори i фауни - ст, 11 Заrсону

Украiни кПро Червону книгу Украiни>,

OxopoHHi прiоритети задекларованi в основному нацiональному документi, Червонiй

lснизi Украiни (ЧКУ).

Таблиця 9.

План

виявлення i взяття пiд охорону рiдкiсних i зникаючих видiв рослин i тварин,
Хто

проводить
Заходи щодо
зберелсення i

вiдтворення популяцiй

рiдкiсгrих i зникаючих
видiв

Створення охоронних зон

навколо гнiзд.

Заходи, яt<i е дrкерелом

шуму не проводити.

монiторинг (лелека чорний, орлан

бiлохвостий,канюк звичайний та iншi птахи),

Охорона.

виготовлення i

розвiшування
виготовлення i розвiшування штучних гнlздlвель

для рiдкiсних i зникаючих видiв птахiв, монiторинг

заселення гнiздiвель

Спецiалiсти
лiсгоспу,
лiсни,ti,

зацiкавлеt-ti

сторони

Збереження ключових

бiотопiв i об'сктiв. При

виявленнi гнiзда
(лiаметром 0,4м i

бiльше),по визначенню

спецiалiста, видiляти

Бо"ед*r"" обсrежен[ш земельних л iсових дiлянок

при вiдводах i таксацii лiсосiк рубок головного

користування та рубок формуваItня i оздоровлення

лiсiв,при виявленнi, видiлити клtо,tовi бiотопи i

об'екти, згiдно перелiку ключових бiотопiв та

кJIючових об'ектiв

На картах-схемах по

лiсництвах наносяться

рiдкiснi та зникаючi видiв

i бiотопи

Проведення картування мiсць зростання та

мешканнЯ популяцiЙ рiдкiсних та зникаючих видiв

флори i фауни для забезпечення iх збереження при

здiйсненнi господарськоi дiяльностi;

Проведення консультацiйЗ"оу*rЙ зацiкавлених cTopiH та науковцiв до

виявлення рiдкiснlоt та зникаюаIих видiв рослин

Працiвнr,rки

пiдпрлrсмства
Колективне обговорення

матерiалiв для публiкацiТ
ПуОлi*аui" MaTepiarriB в ЗМI та на сайтi

Назва заходуNs

пп

1

(-пецlалlсти

лiсгоспу,
зацiкавленi

сторони,
Волонтери

Спецiалiсти
лiсгоспу,

зацiкавленi
сторони,

Волонтери

2

J

4
(-пецlалlсти

лiсгоспу.

5
Адмltllстрацlя

лiсгоспу



охорона видiв рослин i грибiв занесених до списку, на державному piBHi забезпечусться

шляхом заходiв:

- ycTa}IoBka особливого правового статусу, заборона або обмехсення iх використання,

- врахування вимог щодо iх охорони пiд час розробки нормативних aKTiB плiсцевого

рiвня,
- системна робота щодо виявлення мiсць iх зростання, проведення постiйного

спостереження за станом популяцiй) .

-прiориТеТногосТВореннянатериТорiях,деВонИЗростаIоТЬсисТеМиЗаПоВlДнихТа
iнших об'ектiв, що особливо охороняються,

8. Плаrr вияI]лення цiнних для збереження лiсiв (оцзл) та заходiв щодо полiпшеllгlя ix

ознак

Таблиця 10

Заходи з полiпшення ознак оцзЛ запланованj-в2О22 piK на пло_щi 14,8 га,

заходи з полiпшення ознак лвпц розподiляються по типах оцзл наступним чином:

тип Оцзл t.2 ( в насадженнях з наявнiстю рiдкiсних та зникаючих видiв) , Заходи

проводяться в зимовий перiол.
Тип ОI]ЗЛ 1.З (ключОвi сеЪоннi мiсцЯ знаходх(еНня тварин - вiдтворювальнi дiлянки)

Заходи проводяться на протязi роКУ, за винятком (сезону тишi>,

Trn ОЦЗл 4 ( лiсовi територii, що виконують особливо захиснi функчii)

План заходiв з полiпшення ознак ОЦЗЛ в 2022 poui

лiсництваНазва заходу

1.Проведення

рубок догляду:
-освiтлення

2.Вибiркова
caHiTapHa

рубка



Тип О[{ЗЛ 5 ( лiсовi територii необхiднi для забезпечення основFIих потреб громад) - заходи

спрямованi на покращення стiйкостi та продуктивностi лiсовоi екосисТеМи.

9. Опис i обrрунтування викорис,гання вiдповiдноТ заготiвельноi техrIiки Та

устаткуваIIIIя.

Опис i обгрунтування використання вiдповiдноi заготiвельноi технilси та

устаткування.
Економiчна дiяльнiсть пiдприемства rрунтусться на заготiвлi i реалiзацii деревини вiд

рубок головного користування та рубок формування i оздоровлення лiсiв.

рубка стиглого лiсу, - це збiр лiсового врожаю, що в лiсiвничiй научi трактуеться як перша

фаза лiсовiдновлення. Виходячи iз lсонкретних умов зростання на дiлянцi, де проводяться

вирубки стиглого лiсу, в залежностi вiд прийнятого рirшення щодо лiсовiДновЛеННЯ,

плануеться застосовувати вiдповiдну систему рубання. Лiсозаготiвельнi роботи плануIоться

проводитИ способамИ, якi виклЮчаIотЬ або обмехtують негативний вплив на довкiлля та

лiсовiдновлення. На ко>ltну лiсосiку видаеться лiсорубний квиток, якиЙ дас право на

заготiвлло деревини. У лiсорубних Iсвитках зазначаеться спосiб рубки i очишIення лiСОСiКИ,

наявнiстЬ пiдросту, насiнниltiв, ключових бiотопiв та об'ектiв, якi повинrri бути зберехсенi пiд

час розробttи лiсосiки. Лiсосiки Bcix видiв рубок передаються пiдряднику в розробrсу по акту.

FIa котtну лiсосiку до початку ii розробки складасться технологiчна карта, яка з врахува}Iням

конкретних умов вiдобратсае лiсiвничi та органiзацiйнi вимоги до виконання РОбiТ.

ТехнологiчFIа карта вмiщус, зокрема, перелiк пiдготовчих робiт, визначае схему розробКИ

лiсосitси з нанесення на нiй виробничих об'сктiв, устаткування, шляхiв, волокiв, сгlособи

виконання лiсозаготiвельних операцiй (валка, обрубка сучкiв, розрiзування стовбУрiв На

сортименти, iх сортування i трелювання, штабелювання, навантаження i вивезеFIFIя деревини,

очищення мiсць рубок), черговiсть розробки пасiк, передбачае заходи щодо охороFIИ працi та

природоохороннi заходи (запобiганняr ерозii грунтiв, збереження клюtIових бiотопiв i Об'еКТiВ

тощо). ,Що технологiчноi карти додаоться Акт обстехtення даноi дiлянки, в якомУ вказанi

запланованi заходи щодо мiнiмiзацii негативного впливу рубки на навколишнс ПриРоДFIе

середовище (ОВНС). Пiд час проведення пiдготовчих робiт на лiсосiцi та на вiдстанi 50

MeTpiB за межею лiсосiки по Ti периметру, вздовлс лiсовозних дорiг та дiю.rих трелIовальних

шляхiв, в радiусi 50 MeTpiB вiд мiсць розмiщення обiгрiвального примiщення, BepxHix

складiв, мiсць розмiщення технiки та паJIивно-мастильних матерiалiв звалюtоть yci намiченi

небезпечнi дерева. Облаштовуються мiсця для обiгрiву та вiдпочинку, встаI]овJIIоIоться ЗнакИ

безпеrси на стежках та дорогах, якi проходять через лiсосiку. Пiдготовчi роботи проВоДиТЬ

бригада, що виконус ocHoBHi лiсосiчнi роботи. Bci лiсосiчнi роботи викоFIуIоться Лише

вiдповiдно з вимогами карти технологiчного процесу розробки лiсосiк. Чинниtси, яlti

впливають на вибiр лiсозаготiвельноi технiки i обладнання наступнi: технологiя

лiсозаготiвель, яка включас i спосiб заготiвлi деревини (хлистовий чи сортиментний), пJIоща

лiсосiки, ../ об'см стовбура i запас деревини на лiсосiцi, розташування, грунти i рельеф,

вiдстань трелювання i вивезення деревини, спосiб очищення лiсосiк вiд порубкових решток.
LIa пiдприемствi застосовуеться сортиментний спосiб заготiвлi деревини, який дас змогу

використовувати колiснi трактори та машини. Звалювання дерев, обрiзування сучtсiв,

розкря)Iryвання стовбурiв на сортименти проводиться бензомоторними пилами штiль -
180,361. Пiсля розкряжування стовбурiв на сортименти проводиться ix трепIовання

тракторами МТЗ-82,МТЗ-80 обладнаних трелювальними захватами.

Застосування на лiсозаготiвJIях швидкохiдних tсолiсних TpaKTopiB, яttti оснащеlli

рiзноманiтним технологiчним обладнанням, дас мохtливiсть трелIовати i одночасно



сортувати деревиIlу по породах, сортиментах, розмiрах, групах дiаметрiв, сортах тоtцо,

трактори, o,,i u"raорrarоuуaruaя на пiдприемствi, характеризуIоться по вiдношенню до

гусеничнИх TpartTopig кращою MaHeBpeHicTIo та,р1о"о"iпЪю, тобто е бiльшt кON{фOртними i

пристосованиN{и on" u*орrстання. дле головне, що вони в меншiЙ Mipi впливаIоть на

грунтову поверхнIо i пошкодхtенirя пiдросту, кореневоi системи ростуаIих дерев та

надIрунтового покриву трав'яних i кущових рослин,

у мiсцях поодиноких протздiв noni.roi технiпи дрiбrrий пiдрiст не зазнае особливих

пошкоджень, а лише приминаеться до поверхнi грунту, На лiсосiчних роботах впроваджена

бригална форма працi, бригада виконуе весь комплекс робiт вiд звалювання до очистки

лiсосiкИ вiд порубКових залиШttiв. ВикоНану роботу приймае майстер лiсу ланоi дiльницi,

ItpiM тогО старшиЙ майстер веде електронний облiк деревини, займасться вiдпусttом

деревини та складае звiт про рухлiсопръдукцiт. Одночасно iз заготiвлею деревини та пiсля Ti

закiнчення проводиться очищення лiсЪсiки вiд порубкових залишкiв, в залеrtсностi вiд

лiсорослинних умов i вимог лiсовiдновлення застосовуються TaKi способи очипIення rlicociK:

-piBHoMipHe розкидання подрiбнених на вiдрiзки до 1 м,; - збирання порубкових решток у

купи та вали для перегнивання в мtсцi збирання, - збирання порубкових решток у куtIи з

наступниМ ix спалюван}Iям. Сшалювання заборонясться проводити в IIожежно-небезпечний

перiод. Вивезення деревини з BepxHix складiв лiсництв на ниilснiй склад проводиться

сортиментами, автомобiлями Камаз,Т- 1 50,мтЗ на яких установленi гiдроманiпулятори

Веймер,Атлас.

План ведення господарства лiсгоспу знаходиться в KoHTopi пiдприемства, тому кожен

ГроМаДянинМаеПраВооТриМаТИвiдповiдьнаiнформluii:"uiТ.1]:i'"непередбачае
розголошення державноi чи комерuiйноi таемн и lд t,


