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1.  ВСТУП 
        Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) запланованих  господарських заходів по 
лісоуправлінню і лісокористуванню ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВПА «ПОЛІСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО», скорочено ДП « Поліський  лісгосп» проведена з метою визначення 
доцільності і прийнятності планової діяльності та обґрунтування екологічних, економічних, 
технічних, організаційних, державно-правових, соціальних та інших заходів щодо забезпечення 
екологічної безпеки навколишнього природного середовища, а також прийняття необхідних 
заходів по недопущенню можливих негативних  екологічних, економічних  та соціальних змін, 
вірогідних при проведенні господарської діяльності підприємства на території земель лісового 
фонду, постійним користувачем яких він є. 
      Розробка матеріалів ОВНС проводилась керуючись вимогами  пункту 6.1.СТАНДАРТУ  FSС-
STD - 02 «Лісова сертифікація» для сертифікації системи лісоуправління на відповідність 
Принципам і Критеріям FSC для України та законами і нормативно-правовими актами України.  
        У відповідності зі статтею 50 Конституції України, кожен громадянин має право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. 
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість 
харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не 
може бути засекречена. 
       З прийняттям Закону України про охорону навколишнього природного середовища від 25 
червня 1991 року розпочалася новітня історія розвитку екологічного законодавства суверенної 
України, спрямованого на урегулювання суспільних правовідносин в галузі ефективного 
використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки. 
        Сучасне екологічне законодавство України склалося як цілісна  і взаємопов’язана система, 
яка включає три діалектично поєднаних блоки правового регулювання екологічних правовідносин: 
- природноресурсове законодавство (законодавство у сфері використання, відтворення і охорони 
природних ресурсів); 
- середовище-охоронне (природоохоронне, ландшафтне) законодавство; 
- законодавство у сфері екологічної безпеки. 
         Згідно Закону України про охорону навколишнього природного середовища до видів 
негативного впливу на довкілля відносяться: 
- викиди в атмосферу забруднюючих речовин та газів; 
-  викиди в поверхневі та підземні водні об’єкти забруднюючих  речовин та   
   мікроорганізмів; 
-  забруднення надр та землі; 
- розміщення відходів виробництва і споживання; 
- забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами,  
   електромагнітним, іонізуючим та іншими випромінюваннями;  
-  інші види негативного впливу на довкілля. 
        Відповідно до ст. 60-64 до територій та  об’єктів, що підлягають особливій охороні належать: 
- території та об’єкти , що мають велику екологічну цінність як унікальні та типові природні 
комплекси, для збереження сприятливої екологічної обстановки, попередження та стабілізації 
негативних природних процесів  і явищ; 
- природні території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну і 
народногосподарську цінність і призначені для збереження природної різноманітності , генофонду 
видів тварин і рослин, підтримання загального екологічного балансу і оголошуються територією 
чи об’єктом природно-заповідного фонду України; 
- курортні і лікувальні зони; 
- рекреаційні зони; 
- рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення , видів тваринного і рослинного світу, 
занесені до Червоної книги України. 
         При проведенні господарської діяльності, особливо лісозаготівельних робіт, безпосередній 
вплив може бути на рослинність, тваринний світ, ґрунт, поверхневі і підземні води, атмосферне 
повітря. 
                                                                             
 
 
 
 
 
 



11.   ВІДОМОСТІ ПРО ДП «ПОЛІСЬКИЙ  ЛІСГОСП. 
            ДП «Поліський  лісгосп»  Київського та по м. Києву управління лісового та мисливського 
господарства  Державного агенства лісових ресурсів України  розташоване  в північній  частині 
Київської області на території Вишгородського адміністративного району. 
            Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2022 р) – 16313 га. 
              В структуру входить 4 лісництва . 
 
                                                                   Вишгородський   район : 

- Зеленополянське лісництво    – 3981 га; 
- Красятицьке лісництво – 3916 га; 
- Радинське лісництво     - 6281 га; 
-  Стещинське    лісництво     - 3916 га; 

 
 
 

Директор –  Бородаєв Ігор Володимирович 

Головний лісничий –  Майструк Андрій Анатолійович 

Головний інженер – Тесленко Сергій Іванович 

Адреса підприємства: 07035 с.Радинка вул. Миру,48 Вишгородського району Київської області 
Тел/Факс (04592)5-14-76  
е-mail: Polisskiy@ukr.net 
 

              
        
         Підприємство займається лісовідновленням, проведенням рубок головного користування та  
рубок формування і оздоровлення  лісів, охороною і захистом лісів від пожеж, хвороб та 
шкідників, незаконних рубок, обслуговуванням і ремонтом доріг. 

Основні таксаційні показники деревостанів підприємства 
(по матеріалах базового лісовпорядкування 2014 р.) 

Таблиця 1. 
Порода 
(скоро-
чено) 

Площа 
вкритих 
лісовою 

рослинністю 
земель, га 

Загальний запас 
деревини, 
тис.м3 

 

Серед. запас 
деревини на 1 га 

вкритих 
лісовою 

рослинністю 
земель, м3 

Серед. запас 
стиглих і 

перестійних 
деревостанів на 

1га  м3  

Середня зміна 
запасу на 1 га 

вкритих 
лісовою 

рослинністю 
земель,  м3 

Сз 10186,2 2448,4 240 318 4,67 
Сб 2,2 0,06 27 - 4,20 
Ялз 2,4 0,66 275 - 4,17 
Дз 441,9 90,80 205 205 2,71 

Дчр 2,3 0,410 178 - 2,80 
Гз 38,1 5,700 150 159 4,20 

Акб 5,2 0,36 69 91 1,92 
Бп 2535,6 365,59 144 209 3,71 
Ос 99,5 18,47 186 258 4,82 
Влч 1140 210,75 185 227 3,87 

Всього 14453,4 3141,20 217 289 4,38 
         
 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 



 
111.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА  

1.  ВИМОГИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА  
1.1. Загальна нормативно-правова база. 
Бюджетний кодекс України; 
Водний кодекс України; 
Лісовий кодекс України; 
Земельний кодекс України; 
Кодекс України про надра. 
Закони України: 
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-12, зі змінами; 
«Про відходи» від 05,03,1998 № 187/98-вр, зі змінами; 
«Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95-вр, зі змінами; 
«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-17, зі змінами; 
«Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-12, зі змінами; 
«Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-12, зі змінами; 
«Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-14, зі змінами; 
«Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-14, зі змінами; 
«Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-14, зі змінами 
«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 № 2806-15, зі змінами; 
«Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 
№ 3392-6, зі змінами; 
«Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР; 
«Про державну службу» вiд 16.12.1993 № 3723-XII, зі змінами та доповненнями; 
«Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, зі змінами. 
Постанови Кабінету Міністрів України: 
від 21.05.2009 № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності»; 
від 10.08.1992 № 459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лімітів 
використання ресурсів загальнодержавного значення»; 
від 08.05.1996 № 486 «Про затвердження визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму 
ведення господарської діяльності в них»; 
від 13.03.2002 № 321 «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне 
водокористування»; 
від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; 
від 25.03.1999 № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами»; 
від 11.09.1996 № 1100 «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких 
нормується»; 
від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання 
або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»; 
від 03.08.1998 № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів 
на утворення та розміщення відходів»; 
від 31.10.1995 № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»; 
від 27.07.1995 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку»; 
від 13.06.1996 № 664 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи»; 
від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з 
видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян – підприємців, які отримали такі 
дозволи»; 
від 28.12.2001 № 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», із змінами; 
від 13.12.2001 № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони 
атмосферного повітря»; 
від 29.11.2001 № 1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних 
забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню»; 
                                                                                 



від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів», із змінами; 
від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових 
програм».             
 
 
Накази центральних органів виконавчої влади: 
 
Наказ Мінприроди України від 12.03.1993 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
26.03.1993 за № 13 «Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на 
використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне 
використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення»; 
 
Наказ Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
22.12.1994 за № 313/523 «Про затвердження інструкції про порядок розробки та затвердження 
гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»; 
Наказ Мінприроди України від 29.09.2001 № 358 «Про затвердження плану заходів з усунення 
порушень вимог водного і земельного законодавства щодо використання і охорони земель водного 
фонду»; 
ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) 
при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»; 
 
Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
29.03.2006 за № 341/12215 «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення 
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 
організацій та громадян - підприємців»; 
 
Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
01.08.2006 № 912/12786 «Про затвердження Нормативів граничнодопустимих викидів 
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»; 
 
Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
01.08.2006 за № 912/12786 «Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел»; 
 
Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 № 317, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06.09.2004 за № 1102/9701 «Про затвердження переліку типів устаткування, для яких 
розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел»; 
 
Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
22.05.2002 за № 445/6733 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на 
державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я 
людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в 
атмосферне повітря»; 
 
Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження Інструкції про зміст та порядок 
складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві»; 
Наказ Мінприроди України від 05.11.2004 № 434, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
22.11.2004 за № 1470/10069 «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними 
органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»; 
Наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні рекомендації щодо порядку 
розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»; 
 
 
                                                            
 



 
 
 
 
 
1.2. Оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог Українського 
законодавства. 
        Оцінка впливу на навколишнє природне середовище  (ОВНС) входить до складу стандартних 
для України вимог, що мають бути виконані під час планування проектів та  отримання дозволів. 
Вимоги до розробки ОВНС, а також консультацій з громад кістю і поширення інформації 
регламентуються державним будівельним стандартом України ДБН А.2,2-1-2003 («Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві 
підприємств, будинків і споруд»). 
        Згідно чинного законодавства, повна ОВНС  є обов’язкова для видів діяльності та об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку (Перелік видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку». Затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 28.08.2013, № 808). Згідно пункту 20 даного Переліку, лісогосподарська діяльність не 
відноситься до підвищеної екологічної безпеки, тому повна ОВНС не проводиться. 
        З 18 грудня 2017 року вводиться в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», згідно 
якого усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на 
площі понад 1 гектар (га), а також усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах 
природно-заповідного фонду, відносяться до першої категорії видів планової діяльності та 
об’єктів , які можуть мати значний вплив і підлягають проведенню оцінки впливу на довкілля. 
 
 
1.3. Земельні аспекти. 
     За даними лісовпорядкування 1983 року загальна площа земель лісового фонду становила 60251 
га. За період з 1984 до 1993 року на основі відповідних розпоряджень було вилучено зі складу 
держлісгоспу 24947 га лісового фонду та прийнято в його склад 5510 га. 

Основною причиною для вилучення земель лісового фонду та передачею їх в зону 
відчуження була радіоактивна забрудненість території внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Конкретні відомості про передачу і приймання земель та підстави до них приведені в 
проекті організації та розвитку лісового господарства Поліського держлісгоспу (Ірпінь,1994) 

Таким чином, станом на 01.01.1994 року площа лісового фонду становила 40814 га. 
Згідно вимог Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», наказу АЗВ і БВ № 26 від12.03.1997 року та 
на виконання наказу ВО «Київліс» №21 від 03.03.1997 року «Про створення робочої комісії по 
передачі лісів та споруд зони безумовного відселення Поліського держлісгоспу» та наказу 
ДСВКЛП «Чорнобильліс» №27 від 06.03.1997 року ,Дро прийомку від адміністрації зони 
відчуження частини території зони безумовного (обов’язкового) відселення Поліського району 
Київської області” про готовність повної передачі 20143 га території лісового фонду Поліського 
держлісгоспу в ДСВКЛП „Чорнобиль ліс”. Передано земель лісового фонду 17575 га. 

Другим етапом передачі підприємству „Чорнобиль ліс” території Котовського та частини 
Луб’янського спеціалізованого радіологічного та Зеленополянського лісництв становив наказ 
Київського державного лісогосподарського об’єднання „Київліс” №113 від 09.08.1999 року на 
загальну площу 8447 га. 

В 1997 році контора держлісгоспу тимчасово перенесена в с. Зелена Поляна. Створені нові 
лісництва за рахунок лісового фонду лісгоспу та лісів агро господарств району. Таким чином, 
площа лісового фонду станом на 01.01 2004 року становила 16361 га. За рахунок уточнення меж 
лісгоспу з підприємством „Чорнобильліс”, згідно виготовленого ними державного акту на право 
постійного користування землею площа лісового фонду лісгоспу станом на 01.01.2015 року 
становить 16313 га (додаток 5). Контора лісгоспу в 2005 році перенесена в с. Радинка. 

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу лісгоспу проведено в 1939 році за 
першим розрядом лісовпорядкування. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 1963, в 1973, в 
1983 роках. В архівах збереглися всі картографічні матеріали, таксаційні описи. 

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 1993 р. 2-ю Українською лісовпорядною 
експедицією. Роботи виконувались відповідно до вимог лісовпорядної інструкції 1986 року за І 



розрядом. 
Починаючи з 1993 року на всій території лісгоспу проводилося безперервне 

лісовпорядкування. Воно заключалося в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на 
площах охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що  

зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну таксаційну і 
картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час безперервного 
лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і 
лісокористування, визначались місця їх проведення. За результатами безперервного 
лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз 
виконання проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на 
всі рівні господарського управління. 

В 2003 році безперервне лісовпорядкування проведено з оновленням основних проектних і 
картографічних матеріалів. Проведена додаткова таксація лісових ділянок стиглих і пристиглих 
насаджень, можливих для експлуатації, молодняків до 20 років, в яких проводились заходи. Були 
встановлені нові розрахункові лісосіки рубок головного користування та обсяги рубок формування 
і оздоровлення лісів. В 2004 році проведений розрахунок щорічного розміру рубок догляду за лісом 
на період з 2004 до 2008 роки та розрахунок лісосіки рубок головного користування на період 2005-
2014 роки. В 2009 році проведений перерахунок щорічного розміру рубок догляду на період з 2009 
до 2013 року та в 2012 році перерахунок розміру рубок головного користування на період 2012-
2020 роки. 

Слід відмітити, що після проведення безперервного лісовпорядкування на протязі 10 років 
(1994-2003), була проведена актуалізація таксаційних показників ділянок які не були охоплені 
господарською діяльністю по загально прийнятих програмах та оновлення основних проектних і 
картографічних матеріалів. 

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами чинної 
лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками 
польових робіт (додатки 1;2). 

При проведенні лісовпорядних робіт, лісовпорядкування керувалося Лісовим кодексом 
України, Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими 
законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. 
 

                                                   

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адмінрайону, місця розміщення контор показані на 
картах-схемах. 

    Віднесення лісів до місцевих органів влади 

Таблиця №2 

 

        Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, 

га 
    Луговицька Зеленополянське 1-12,14-19,21,22,74,75 957,0 
    Млачівська -«- 71,76 80,0 
   Максимовицька -«- 28-38,44-54,56-61,63-65,72 1889,0 

   Зеленополянська -«- 13,20,23-27,39-43,66,67 550,0 
   Радинська -«- 55,62,68-70 427,0 
  Рагівська -«- 73 78,0 

 Красятицьке   

   Володарська -«- 1-6,9-16 869,0 
  Красятицька -«- 7,8,28,29 249,0 



 
2.  МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ВИМОГИ НАГЛЯДОВОЇ  ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ FSC. 

Міжнародні Конвеції та Угоди, які ратифіковані Україною щодо охорони навколишнього 
природного середовища. 

Природне середовище: 
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. 
Конвекція про біологічне різноманіття. 
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як 
середовища існування водоплавних птахів. 
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. 
Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття. 
Соціальне середовище: 
 Консультація про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля. 
Техногенне середовище: 
Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про 
її знищення. 
Угода про співробітництво в галузі вивчення , розвідки і використання мінеральносировинних 
ресурсів. 
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.  
Конвенція про ядерну безпеку. 
Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку 
поводження з радіоактивними відходами. 
 
 
 
2.1. Оцінка впливів на навколишнє природне та соціальне середовище. 
        Згідно критерію 6.1 СТАНДАРТУ  FS-STD - 02 «Лісова сертифікація» для сертифікації 
системи лісоуправління на відповідність принципам і Критеріям FSC для України, потрібне 
проведення оцінки дії на довкілля з урахуванням масштабу і інтенсивності лісогосподарських 
заходів, а також унікальності ресурсів, що піддаються дії в результаті лісогосподарської 
діяльності. 
Оцінка дії на довкілля проводиться перед початком будь-яких заходів, які можуть привести до 
порушення середовища. 
        Розмір, характер і інтенсивність користування лісовими ресурсами обґрунтовані в Проекті 
організації розвитку лісового господарства ДП  «Поліський лісгосп»(м. Ірпінь, 2015р). 
 
 
 
 

Н     Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, 

га 
Шкнівська -«- 17,18,24 305,0 
Вовчківська -«- 19,20,21,25 237,0 
Залишанська -«- 22,23,26,27,30,31 475,0 
О рджонікідзів ська Радинське 1-88 6149,0 
Стещинська -«- 89,90 132,0 

 Стешднське   

О рджонікідзів ська -«- 1-5,8-9,11-14,16-21 941,0 
Радинська -«- 6,7,10,15 280,0 
Максимовицька -«- 29-32,37-44,51 1149,0 
Шкнівська -«- 35 26,0 
Вовчківська -«- 36 54,0 
Стещинська -«- 22-28,33,34,45-50 1360,0 
Володарська -«- 52,53 106,0 
Всього по лісгоспу:   16313.0 



1V. ОПИС ДЖЕРЕЛ ВПЛИВУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ 
         Основні види робіт, які спричиняють вплив на довкілля,  та їх обсяги на 2021 рік,  наведені в 
таблиці 3. 

Таблиця 3 
Перелік видів робіт та їх обсяги, які впливають на навколишнє природне середовище             

№  
пп 

Операція технологічного 
процесу по видах діяльності 

Од. 
виміру 

Обсяг 
робіт 

Короткий опис  головних видів 
можливого (потенційного) впливу 

1 2 3 4 5 

1. Заготівля деревини 
1.1 Валка 

1.Суцільні рубки головного 
користування (РГК) та 
суцільні санітарні рубки. 

Вибіркові рубки 
2. Рубки формування та 
оздоровлення лісів, за 
винятком освітлень і 
прочищень) 

 
га 

тис.м3 
 
 

га 
тис.м3 

 
 

 
143 
40,0 

 
 

560 
20,0 

Забруднення атмосферного повітря від 
роботи бензопил 
Забруднення землі та  поверхневих і 
підземних вод паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ). 
Обдирання і облом залишених, ростучих 
дерев. 
 

1.2 Трелювання деревини 
(на всіх видах рубок) 

га 
тис.м3 

 

  705 
60,0 

Забруднення повітря від роботи 
тракторів. 
Забруднення землі та поверхневих і 
підземних вод паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ). 
Пошкодження  живого покриву, підліску, 
підросту і молодняку. 
Обдирання і облом залишених, ростучих 
дерев. 
Зміна ареалу тварин та рослин. 

2. Перевезення лісової продукції 
2.1 Загрузка і вивезення лісової 

продукції 
тис.м3 

 
60,0 Забруднення атмосферного повітря від 

роботи автомобілів. 
Забруднення землі  паливно-
мастильними матеріалами (ПММ). 
Пошкодження  живого покриву, підліску, 
підросту, молодняку. 
Обдирання  залишених, ростучих дерев. 
Ущільнення землі. 

3. Лісовідновні і лісогосподарські заходи 
3.1 1.Підготовка грунту під 

лісові культури та їх 
створення 
2.Природнє  поновлення 

га 
 
 

га 

136 
 
 

25 

Забруднення атмосферного повітря від 
роботи трактора 
Забруднення землі та поверхневих і 
підземних вод паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ). 
Зміна мікрорельєфу і гідрологічного 
режиму землі. 

3.2 Рубки догляду в 
молодняках 
(освітлення і прочищення) 

га 
тис.м3 

 
163/ 
1,31 

Забруднення атмосферного повітря від 
роботи бензопили чи кущоріза. 
Забруднення землі та поверхневих і 
підземних вод паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ). 
Зміна природної структури  і породного 
складу лісів. 
Зниження рівня біологічного 
різноманіття. 
Зміна кормової бази тварин. 

3.3 Створення мінералізованих 
смуг 

км 
 

111 
 

Забруднення атмосферного повітря від 
роботи техніки. 



Забруднення землі та  поверхневих і 
підземних вод паливно-мастильними 
матеріалами (ПММ). 
Зміна мікрорельєфу і гідрологічного 
режиму землі. 
Пошкодження  живого покриву, дерев і 
кущів. 

 
        При проведенні валки дерев, трелюванні та загрузці і вивезенні деревини на суцільних рубках 
,пошкодження живого покриву, підліску і підросту ( при їх наявності) відбувається на території  
близько 20% площі ділянок. 
         
 
V. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ  
 1. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ 
 
 

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до зони Українського 
Полісся, Києво-Чернігівського поліського (Східне полісся) лісогосподарського округу. 

Клімат району розташування лісгоспу помірно континентальний, характеризується 
достатньо м’якою зимою, теплим літом та значною кількістю опадів. 

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень в 
окремі роки відмічено низькі температури повітря зимою, які негативно впливають на плодові 
дерева і навіть на дубові насадження. В літні місяці протяжні бездощові періоди можуть 
спричиняти засухи, що також негативно впливають на розвиток лісових культур. 

Середньорічна кількість опадів в районі розташування лісгоспу складає 622 мм. 
Максимальна кількість опадів припадає на літні місяці, найменша їх кількість - на зимовий період. 
Незначна кількість опадів, яка випадає з початку вегетаційного періоду, компенсується незначним 
випаровуванням, завдяки невисоким температурам повітря та достатньою кількістю вологи яка 
накопичується в результаті танення снігу. Тому в цілому розподіл опадів на протязі вегетаційного 
періоду слід вважати сприятливим для росту деревної та чагарникової рослинності. 

Відносна вологість повітря в середньому за рік складає 67%, максимальна вона буває в 
грудні (89%), а мінімальна в травні (50%). 

Сніг, як правило, випадає в середині грудня. Саме раннє випадання буває в кінці вересня, 
найбільш пізнє - на початку грудня. Зимовий період продовжується з 10 грудня до 15 березня. 
Сніговий покрив установлюється з середини грудня та лежить до середини березня. Товщина 
снігового покриву в лісі досягає 25 см. 

Середня кількість днів зі сніжним покривом 90-100. 
Середня глибина промерзання ґрунту рівна 30-50 см і залежить не тільки від температури 

та товщини снігового покриву, а і від ґрунтових умов. Так, болота та заболочені ділянки лісу 
промерзають значно менше (до 20-30см), а деякі з них (при значному сніговому покриві) зовсім не 
промерзають, особливо в місцях виходу на поверхню ґрунтових вод . 

На всій території району розташування лісгоспу спостерігаються пізні весняні та ранні 
осінні заморозки, які інколи наносять велику шкоду сільському та лісовому господарствам. 

Перші осінні заморозки бувають в другій половині вересня, а останні весняні - в другій 
половині травня місяця. 

Панівними вітрами в районі розташування лісгоспу в літній період являються вітри 
північно-західних направлень; зимою частіше південних, південно-західних та північно- західних 
направлень. 

Середньомісячна швидкість вітру коливається в межах 3,5-4,5 м/с. Найбільша 
середньомісячна сила вітру в лютому місяці досягає 4-6 м/с. Швидкість вітрів 11-15 м/сек. та вище 
буває дуже рідко. 

Враховуючи вище викладене, можно сказати, що кліматичні умови району розташування 
лісгоспу в цілому позитивно впливають на ведення лісового господарства. Відносна вологість 
повітря, помірно тепле літо, м’яка з стійким сніговим покривом зима, незначні коливання 
температури повітря, відсутність суховіїв - все це позитивно впливає на ріст та розвиток основних 



лісоутворювальних порід. Це підтверджується наявністю в лісгоспі насаджень відносно високих 
бонітетів. 

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину. Місцями 
місцевість має більш хвилястий гривистий характер. Абсолютна висота коливається в межах від 
100 до180 метрів над рівнем моря. 

2.Грунти 

На території лісового фонду лісгоспу домінують дерново-підзолисті, дернові, лучні та 
болотяні ґрунти. Найпоширеніші з них дерново-підзолисті, що вкривають вододільні простори. 
Зрідка, на островах лесоподібних суглинків трапляються сірі та світло-сірі опідзолені ґрунти. 
Дернові і болотяні ґрунти вкривають здебільшого пониження. 

Дерново-підзолисті ґрунти. У цих ґрунтах інтенсивно відбуваються два протилежні 
процеси міграції хімічних елементів: біогенне нагромадження їх у дерновому шарі і винесення 
водами опадів у нижні горизонти. Другий процес активніший, тому дерново-підзолисті ґрунти бідні 
на поживні речовини. 

У добре сформованих дерново-підзолистих ґрунтах чітко виділяються горизонти лісової 
підстилки, а також гумусовий, підзолистий, вимивний і ґрунтоутворювальна порода. 

Залежно від інтенсивності розвитку підзолистого і вимивного горизонтів серед дерново-
підзолистих ґрунтів розрізняють дерново-слабопідзолисті, середньо- та сильнопідзолисті. 

Усі дерново-підзолисті ґрунти мають спільні негативні фізико-хімічні властивості: кисла 
реакція, ненасичені кальцієм, бідні на гумус, азотні, фосфорні та калійні поживні речовини, а також 
на мікроелементи — цинк, марганець, хром, нікель, кобальт, бор, йод та бром. Вони несприятливі 
й для розвитку бактерій, зокрема бактерій - нітрофікаторів, що зумовлено кислою реакцією 
ґрунтового розчину, наявністю рухливого іона алюмінію і недостатнім надходженням у ґрунті 
повітря. Дерново-підзолисті ґрунти відзначаються й несприятливими фізичними властивостями: 
безструктурні, після дощів запливають і вкриваються кіркою, а піщані і глинясто-піщані ґрунти 
надмірно водопроникні, дуже теплопровідні, маловологоємні, з незначною вологопід’ємною силою 
і надмірною аерацією. На таких ґрунтах проростають найменш вибагливі до ґрунтової родючості 
породи - сосна, береза. З збільшенням в складі ґрунту глинистих частин збільшується їх родючість. 
На глинисто-піщаних та супіщаних ґрунтах формуються змішані дубово- соснові насадження, які 
являються найбільш поширеними на Поліссі. 

Дернові та лучні ґрунти утворилися внаслідок дернового процесу, що відбувається під 
впливом трав'янистої рослинності. Дернина з'являється у зв'язку з густим переплетенням ґрунтових 
частинок верхнього шару гумусового горизонту мичкуватим корінням трав, зокрема лучних. 
Посиленню дернового процесу сприяє й розташування близько до поверхні ґрунтових вод. Лучні 
ґрунти розвинені, в заплавах річок на сучасних річкових відкладах. 

3. Болотні ґрунти поширені на заплавах річок і на терасах давньоалювіальних відкладах. 
Це типові низинні торфові болота. На вододілах є невеликі болота перехідного типу і зрідка — 
верхового. 

Причинами поширення боліт на території лісгоспу є загальний низинний рельєф з дуже 
малим ухилом на північний схід, наявність великих плоских безстічних знижень, значна кількість 
опадів, наявність значної товщі давніх річкових і водно-льодовикових пісків, що були 
акумуляторами величезної кількості води, підстилання пісків водонепроникними породами, 
недостатнє випаровування води поверхнею пісків унаслідок відсутності в них капілярів. Серед 
ґрунтів на території лісгоспу поширені болотяні, торфово-болотяні і торфовища. 

В лісгоспі ерозійні процеси розвинуті слабо, що пов’язано як зі слабкою розсіченістю 
рельєфу, так і з високою лісистістю району. На невеликих піщаних площах, не вкритих лісовою 
рослинністю ґрунтах має місце вітрова ерозія, яка проявляється у вигляді воронок або котловин 
видування (початкова стадія ерозійного процесу) або піщаних кіс, дюн та бугрів (акумулятивна 
форма ерозійного процесу). 

 
4.Територія лісгоспу розташована в басейні річки Уж . 
Річка Уж бере свій початок за межами району розташування лісгоспу (в Житомирській 

області) і впадає в річку Прип’ять поблизу м. Чорнобиля. В річку Уж на всій її відстані впадають 



багаточисельні притоки. Вони мають хвилясті русла, слабодерновану заплаву з фрагментами боліт. 
Безпосереднього примикання до території лісгоспу дана річка немає. 

Мілкі притоки річки, які беруть початок в районі розташування лісгоспу, мають 
атмосферно-ґрунтовий тип живлення та являються типовими поліськими водотоками. 

Заболоченість території лісгоспу відносно невелика для Полісся. Болота та лісові землі з 
надмірною вологістю ґрунту складають 833,5 га, або 5,1 % від загальної площі лісгоспу. Домінують 
трав’яні низинні болота, які живляться за рахунок річкових вод, переважно весною коли річки 
розливаються. Частково в низинні болота поступають ґрунтові води. Низинні болота знаходяться в 
долинах рік та широких плоских пониженнях. 

Озер на території лісгоспу немає. 
Гідромеліоративні роботи на землях лісгоспу не проводилися, на сусідніх з лісгоспом 

землях вони проведені але не мають достатнього розвитку на даний час. 
В цілому ж гідрологічні умови території розташування лісгоспу сприятливі для ведення лісового 
господарства.   

 
   5.  ФЛОРА, ФАУНА, РІДКІІСНІ ТА ЗНИКАЮЧІ ВИДИ 

 
 
 
 

Таблиця 4 
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  

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 

Заєць Відкритті угіддя (польові),  балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні ділянки лісу, 
смуги лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь 

Бобер Поблизу канав ,ставків 

Тхір лісовий Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і чагарником, 
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 

        Згідно даних обліку мисливських господарств, на території лісгоспу наближена середня 
чисельність мисливських звірів : 

Лось – 59  шт. 
Олень -   77  шт. 
Козуля –378  шт. 
Заєць русак - 442 шт. 
Бобер –36  шт. 
Куниця –28  шт. 
Лисиця – 28 шт. 

        Популяція диких свиней різко зменшилась в 2016 році  в результаті вимирання їх від 
африканської чуми. 
 
 
Рідкісні і зникаючі види рослин і тварин. 

1. Для оцінки впливу на рідкісні види рослин і тварин занесені до Червоної книги України  
підприємством проведено: 

 складено список рідких і зникаючих  видів, потенційно проживаючих на території 



підприємства, 
 виявляються потенційні місця проживання цих видів 
 визначаються заходи по захисту видів. 

Складання списку рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин для території розташування 
ДП “Поліський  лісгосп” проведено на основі офіційно діючого документу — Червона книга 
України. Список постійно уточнюється і оновлюється. 

На основі відомостей про місцезнаходження рідких видів складений перелік ключових 
місцезнаходжень, характерних для червоно-книжників. 

 Щодо потенціальних місцезнаходжень видів, занесених в Червону книгу, розроблені заходи 
по збереженню цих видів. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рідкісні та зникаючі види рослин і тварин  

на території ДП «Поліський  лісгосп» 
 
 

Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) Зустрічається в Радинському лісництві Кв.55т.в.23. 

 

Вид – Орлан-білохвіст (Haliaeetus albicilla) 
Рід – Орлан (Haliaeetus) 
Родина – Яструбові (Accipitridae) 
Ряд – Соколоподібні (Falconiformes) 

Середовище існування 
Життя орлана-білохвоста пов'язане з різними водоймами (від порівняно великих озер та річок до 

морів) і деревною рослинністю. Отже, він живе і гніздиться переважно в заплавних лісах річкових 
долин і в інших лісах поблизу озер, річок і морських узбереж; на півночі поширений до лісотундри. 
Степова, напівпустельна і пустельна природні зони не властиві орлану-білохвосту, але по долинах 
річок, в яких є деревна рослинність, він проникає і в ці зони, переважно в степову. У високогірних 
місцевостях орлан відсутній.  

 
Опис 

 
Тривалість життя – 30 років. 



Дорослий птах у свіжому оперенні бурий, темніший зверху і світліший знизу, з білим хвостом; 
верх голови, шия і горло значно світліші, ніж спина й верхні покривні пера крила, іноді 
білуваті. У дуже старих птахів зрідка з'являються на плечах великі білі плями. Колір 
райдужної оболонки блідо-вохристо-жовтий і наближається до кольору восковиці. Остання й 
ноги солом'яно-жовті. Дзьоб блідо-жовтий, найчастіше світліший за ноги. Кігті чорні. 
Статевий диморфізм досить добре помітний за розмірами — самки значно більші від самців. 
Молодий птаху першому річному вбранні значно темніший від дорослих птахів. 

 
 

Спосіб життя 
Птахи осілої української популяції після зимового кочування, яке спостерігається не 

кожного року, з'являються у своїх гніздових районах звичайно в середині лютого. З цього часу 
вони починають будувати нове гніздо або ремонтувати й лагодити старе. За гніздовий біотоп 
орлану-білохвосту служать заплавні або вологі листяні чи хвойні старі ліси у долинах рік, 
поблизу значних озер і ставків або в болотистій місцевості, причому він вибирає найглухіші 
ділянки лісу. Істотною умовою при виборі гніздової ділянки є відсутність люди-ни і близькість 
водоймища, що може забезпечити живлення. Гніздо будується звичайно на вершинах дуже 
високих старих дерев, на висоті 26—З0 м і розміщується в розгалуженні стовбура або біля 
нього, на великих товстих бічних гілках. До сусідства гнізд птахів інших видів, у тому числі й 
хижих, орлан байдужий. Живиться орлан-білохвіст різними тваринами, яких він ловить або 
знаходить загиблими. Асортимент їжі настільки різноманітний, що орлана можна вважати 
поліфагом. Проте він схильний до живлення рибою, якій він завжди віддає перевагу, якщо 
може знайти або впіймати. Здобуває їжу орлан найчастіше на берегах водоймищ або поблизу 
їх у різних біотопах. Під час кочування і перельотів часто полює в степовій місцевості. У 
гніздовий період полює на ділянці радіусом приблизно до 10—15 км від гнізда, але, як правило, 
на меншій. Шукаючи об'єкти полювання або падло, ширяючи, оглядає місцевість з висоти. 
Орлану властиве тривале вистежування здобичі із засідки і переслідування, розраховане на 
втому жертви. Полює майже завжди один. Живу рибу вихоплює лапами з води, побачивши її 
в польоті, або тривалий час чекає появу риби на поверхні води, сидячи на березі, на 
підвищеному місці чи заходячи іноді на мілководдя. 

 
 

Розмноження 
Розмножуватися птахи починають, здебільшого, не раніше як з трирічного віку, коли 

принаймні один з партнерів набуває остаточного вбрання. Під час шлюбного польоту 
самець переслідує самку, обидва птахи зрідка кричать, ширяючи, кругами 
підіймаються на велику висоту, звідки іноді стрімко падають униз. Самка за кілька 
днів перед відкладанням першого яйця подовгу сидить на гнізді. Орлан-білохвіст 
моногамний птах. Відкладання яєць дуже мало залежить від метеорологічних умов і 
починається в більш-менш постійні строки, з кінця лютого або ж першої декади 
березня. Яйце орлана-білохвоста велике, еліптичної форми з полюсами, білого іноді з 
ледве помітним блакитнуватим відтінком та світло-коричневими плямами. Кладку 
насиджують обидва птахи пари, але переважно самка. Пташенят буває одне-два, 



причому в останньому випадку друге пташеня здебільшого розвивається значно 
гірше. Пташенят годують обидва батьки, але відразу після появи потомства їжу для 
всієї сім'ї протягом 10—12 днів здобуває лише самець; самка в цей період тільки годує 
пташенят у гнізді; здобувати їжу вона починає пізніше. Молоді птахи перебувають у 
гнізді близько трьох місяців і покидають його червні-липні. 

 
 

Охорона 
Орлан-білохвіст, який здавна був невід'ємним елементом природи долин багатьох 

українських рік, нині став вкрай рідкісним. В Україні протягом ХІХ — першої 
половини ХХ ст. чисельність катастрофічно скорочувалася головним чином через 
винищення дорослих птахів, їхніх яєць, вирубування лісів в місцях гніздування, 
створення каскаду водосховищ на Дніпрі, що супроводжувалося вирубування 
заплавних лісів, затопленням долини ріки, скороченням кормової бази. В наш час 
головними факторами загрози є: лісогосподарська діяльність, браконьєрський 
відстріл, збільшення рекреаційного навантаження поблизу водойм, збіднення 
кормової бази, забруднення довкілля. В наш час до загроз існування орланів-
білохвостів додалась масова забудова берегів рік, чинник неспокою з боку людини 
(зокрема туристів), браконьєрство, лісогосподарська діяльність та забруднення 
водойм відходами. Охороняється вид Червоною книгою України (статус - рідкісний), 
Червоним списком МСОП (статус – близький до загрозливого), Європейського 
червоного списку, конвенцією CITIES, а також Бонської та Бернською конвенціями. 
Для збереження орланів-потрібно вжити заходів з охорони місць гніздування птаха 
(створення заповідників та заказників), підсилення контролю за незаконним 
відстрілом, а також пропаганда природоохоронних заходів серед населення. 



 
 
 

 Зустрічається на території  Радинського лісництва беркут  кв. 2 виділ 5 

 
 

Великий птах з розмахом крил в середньому до 2 м. Самиця може досягати довжини тіла 
90-100 см; самець в середньому на 10 см менше. Розмах крил у самців коливається від 190 
до 210 см, а у самиць — від 200 до 230 см. Самиці важать від 3,8 до 6,7 кг, більш легкі 
самці — від 2,8 до 4,6 кг. У дорослого птаха верх голови і задня частина шиї рудувато-
вохристі із золотистим відтінком, інше оперення темно-буре; хвіст сіруватий із вузькими 
темними поперечними смугами, на кінці — широка темна смуга; восковиця і пальці жовті. 
У молодого птаха забарвлення темно-буре; основа махових пір'їн біла; хвіст білий із 
широкою темною смугою на кінці; протягом 5 років пір'я поступово набуває вигляду, як у 
дорослого. 

Розрізняють шість підвидів беркутів, які відрізняються загальними розмірами та 
яскравістю забарвлення. 

Зір 

У беркута, як і у інших орлів, а також яструбів і соколів, надзвичайно гострий зір, та лише 
в світлий час доби. Так, наприклад, зайця цей орел бачить на відстані до двох кілометрів. 
Низка адаптацій, що виявилися в здатності швидко визначити величину об'єкта і відстань 
до нього, розвинулися внаслідок еволюції. Великі очі дозволяють відбивати більше 
зображення на сітківці ока, а значно вища щільність світлочутливих клітин (паличок і 
колбочок) робить його більш чітким і докладним.[3] До того-ж в кожному оці присутні не 
одна, як у інших тварин, а дві центральні ямки — місця найбільшого скупчення 
рецепторів (така ж особливість є у деяких інших груп птахів, яким потрібно підвищене 



зосередження уваги — колібрі, рибалочкових і ластівок). Особливі кільцеві м'язи швидко 
фокусують кришталик ока на біжучій тварині, не втрачаючи її з поля зору — особливість, 
відома під назвою акомодація.[4] Рухома шия здатна повертатися до 270 градусів, як у сов, 
що істотно збільшує межі огляду.[5] Надбрівна згортка, що надає хижакам грізного 
«насупленого» вигляду, захищає очі від яскравого сонячного світла, а друга блимальна 
перетинка нижньої частини віка, оберігає їх від потрапляння частинок пилу. З людиною, 
беркута об'єднують рідкісні серед тварин бінокулярний зір і здатність розрізняти кольори 
— перше дозволяє поєднувати зображення з обох очей, створюючи стереоскопічний 
ефект, друге покращує визначення нерухомого об'єкта на місцевості. 

Політ 

 
Беркут в Гімалаях 

Беркути часом вважаються найкращими літунами серед орлів і, можливо, серед усіх 
хижих птахів. Беркути непересічні серед свого роду тим, що вони часто літають у 
невеликому двогранному куті. 

У пошуках їжі беркут найчастіше, довго ширяє високо в висхідних потоках теплого 
повітря, водночас крила у нього злегка підняті над тулубом і V-подібно витягнуті вперед, 
а їх активність залишається щонайменшою. Інший спосіб полювання — ковзання на 
невеликій висоті подібно яструбам великим в надії захопити здобич зненацька.[6] Маховий 
політ легкий і жвавий, з сильними і глибокими рухами крил, і котрий зазвичай, 
складається з 6-8 помахів, перемежованих 2–3 секундами ковзань.[7] Звичайна, некваплива 
швидкість ширяння у беркутів становить близько 45–52 кілометрів на годину. Орел легко 
керує в повітрі навіть за дужих поривів вітру. Помітивши ймовірну жертву, беркут шугає 
слідом за нею, коли його швидкість може досягати 240-320 км / год.[8] Це робить беркута 
однією з двох найшвидших живих тварин в природі. 

Ареал виду та його поширення в Україні 

Беркути населяють відкриті та напіввідкриті місцини всіх видів, які пропонують достатню 
кількість їжі та мають скельні стіни або старі дерева для гніздування. Місця його 
проживання міняться від високогірних лугів до великих боліт з невеликими лісами в 
країнах Балтії та напівпустель на півночі Африки. Великі, закриті ліси заселені лише на 
околицях. Сьогоднішнє надмірне скупчення у гірській місцевості, є наслідком незмірних 
переслідувань, принаймні в Європі. 

Гніздовий ареал охоплює лісову зону та гори Північної Америки, Євразії. В Україні 
беркут дуже рідкісний осілий птах, який гніздиться лише на високогірних 
ділянках Карпат (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області). Під 
час міграції та зимівлі трапляється скрізь. 

Чисельність і причини її зміни 

З давніх-давен люди сприймали беркута не лише як «короля повітря», але також як 
суперника на полюванні та ворога сільськогосподарських тварин. Постійне 
переслідування та винищення беркутів почалося ще в 17 столітті, заразом з бурими 
ведмедями, вовками, рисями, ягнятниками та іншими хижаками. Орлів відстрілювали в 
Європі або ловили пастками та винищували отруйними приманками, гнізда 
випотрошували і знищували. Цей спад досить добре задокументовано для Німеччини. Ще 
в 17 столітті останні гніздові пари зникли з Тюринзького лісу та Рудних гір, приблизно 



1750 року з Гарцу та близько 1800 року зі Швабського Альбу, тощо. Згодом, беркути 
залишилися лише в Баварських Альпах. 

Попри надмірне переслідування в усьому альпійському регіоні, беркут вижив там, 
оскільки багато гнізд тут були недоступні. На початку 20-х років минулого століття тут 
було обмежено полювання на беркутів, 1925 року їм було надано цілорічний закритий 
сезон у Баварії та Тіролі, а в Швейцарії полювання було повністю заборонено до 1953 
року. 

Приблизно з середини 1970-х років в альпійському регіоні спостерігалося чітке і стійке 
збільшення кількості беркутів. Загальна чисельність гніздових пар (ГП) в Альпах зараз 
оцінюється в 1100–1200 штук. Чималі скупчення в Європі також є в Іспанії (приблизно 
1300 ГП у 1998–2002 роках), Норвегії (860–1040 ГП, 2003) та Фінляндії (300–350 ГП, 
2002). Європейську гніздову популяцію 2004 року оцінювали у 8,4–11 тисяч гніздових 
пар. 

У Сполучених Штатах до цього виду застосовується Закон про захист орланів 
білоголових та беркутів з 1952 року, а утримання живих тварин та володіння мертвими 
орлами та їх частинами тіла суворо регламентовані. Національне сховище орлів видає 
дозволи та розподіляє тварин, знайдених мертвими, індіанцям задля релігійної та 
культурної мети. 

У теперішній час беркут повністю зник або став дуже рідкісним птахом у багатьох 
регіонах світу та більш - менш зберігся лише у горах, тундрі й у степах. 

В Україні наприкінці XIX — на початку ХХ ст. гніздився не лише в Карпатах, а й на 
теренах 
сучасних Кіровоградської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Дніпропетровської о
бластей. У 1940–1954 рр. чисельність осілої карпатської популяції не перевищувала 10–11 
пар. У середині 1960-х років в Карпатах налічувалось 6–8 пар. Зараз карпатську 
популяцію оцінюють у 10–15 пар. На стан виду негативно впливають: знищення старих 
ділянок лісу, де птахи гніздяться; скорочення кормової бази; вбивство птахів для 
виготовлення опудал; випадкове їх потрапляння у мисливські пастки. 

Попри все, за оцінками МСОП чисельність беркутів у світі становить приблизно 250 000 
птахів і вважається  сталою. Тому вид класифікується як "не зникомий". 

Беркута залучено до Конвенції з міжнародної торгівлі зникомими видами дикої фауни і 
флори (CITES) (Додаток ІІ), Боннської (Додаток ІІ) та Бернської (Додаток ІІ) конвенцій. 
Внесено до Червоної книги України (1994, 2009) (статус — вразливий). В Україні під час 
гніздування, охороняється в Карпатському біосферному заповіднику. Для покращання 
охорони виду необхідні: розумне ведення лісового господарства (лісовідновлення), 
створення невеличких заказників радіусом 0,5 км навколо гнізд, влаштування штучних 
гніздівель, облаштування пунктів підгодівлі на місцях зимівлі, підвищення контролю за 
незаконним відстрілом, моніторинг (стеження) за забрудненням навколишнього природного 
середовища. 

 
 

Заборона господарської діяльності     в сезон тиші з 1 квітня по 15 червня. 
 

На території Зеленополянське лісництво кв. 13 т.в.20 ,Радинське лісництво квартал 20 виділ 
21,Стещинське лісництво квартал 19 виділ 16,квартал 20 виділ 21,квартал 21 виділ 8 

подиноко зустрічається  Коручка чемерникоподібна ; 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Таксономічна належність: Родина Зозулинцеві — Оrchidaceae. 

Природоохоронний статус виду: Неоцінений.  

Наукове значення: Поліморфний вид з широкою екологоценотичною амплітудою. В Україні, 
очеподібно, представлений декількома расами і потребує таксономічних досліджень. 

Чисельність та структура популяцій: Популяції від кількох до ста особин. За віковою структурою 
переважно нормальні неповночленні, з правостороннім віковим спектром. 

Причина зміни чисельності: Порушення екотопів (суцільні вирубки, надмірна рекреація). Добре 
витримує помірний вплив антропогенних навантажень. 

Умови місцезростання: Хвойні, мішані та широколистяні ліси, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, 
Quercetea robori-petraeae, Quercetea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Erico-Pinetea, зрідка — 
узлісся (кл. Trifolio-Geranietea), на бідних і багатих ґрунтах різної вологості і кислотності, 
переважно багатих на вапно. Часто — у вторинних угрупованнях, в екотонних зонах. Мезофіт. 
Сциофіт. 

Загальна біоморфологічна характеристика: Гемікриптофіт. Багаторічна трав’яна рослина 30–100 
см заввишки. Кореневище коротке. Листки (4–10) від яйцеподібних до ланцетних. Квітки (12–50) 
зеленкувато-пурпурові, у густій китиці. Приквітки ланцетні. Зовнішні листочки оцвітини 
яйцеподібно-ланцетні, 10–13 мм завдовжки, внутрішні — коротші і ширші. Губа коротша від 
інших листочків оцвітини. Зав’язь слабко опушена. Цвіте у червні–вересні. Плодоносить у липні–
жовтні. Розмножується насінням і кореневищем. 

 
Любка дволиста зустрічається в Стещинському лісництві квартал 44 виділ 20 

 
 



багаторічна трав'яниста рослина з довгастими цілісними бульбами родини зозулинцеві 
(орхідних). Стебло прямостояче, голе, ребристе, біля основи — з бурими піхвами, 20-50 
см заввишки. Прикореневі листки великі, майже супротивні, еліптичні, голі, звужені в 
крилатий черешок; стеблові — чергові, дрібні, ланцетні. Квітки неправильні, двостатеві, 
великі, білі, запашні, у рідких верхівкових китицях, оцвітина віночкоподібна, з 6 
листочків: 3 листочки сходяться шоломом, 2 бічні неоднакові між собою і утворює 
лінійну цілісну губу з тонким зігнутим на кінці зеленуватим шоломом. Плід — коробочка. 
Цвіте у червні—липні. 
 
 

Поширення 

Любка дволиста рідкісна рослина. Трапляється здебільшого на Закарпатті, в Карпатах, на 
Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, рідше — на Поліссі, зовсім рідко — в Лісостепу і Степу в 
світлих лісах, на галявинах, узліссях та по чагарниках. Занесена до Червоної книги 
України. 
 
 

Заготівля і зберігання 

Заготовляти в місцях зростання категорично заборонено. З лікувальною метою 
використовують вирощені на плантації бульби корені, які збирають одразу після цвітіння 
рослини. Заготовляють лише молоді, дочірні бульби, старі бульби викидають. Зібрані 
бульби добре миють, на 4—5 хв. занурюють у киплячу воду, а після цього сушать на 
відкритому повітрі, під наметом або в сушарці при температурі 50—55°С. Одержана 
таким чином сировина називається «бульби салеп» (Tubera Salep). З 10 кг сирих бульб 
одержують 1 кг сухих. Зберігають у невологих, добре провітрюваних приміщеннях. Строк 
придатності — 6 років. 
Аптеки салеп не відпускають. 
 
 

Хімічний склад 

Бульби корені містять слиз (до 50%), крохмаль (до 27%), декстрин, пентозани, сахарозу 
тощо. 
 
 

Фармакологічні властивості і використання 

Салеп — добрий обволікаючий, протизапальний і загально зміцнюючий засіб. Він 
перешкоджає всмоктуванню шкідливих речовин з шлунково-кишкового тракту. 
 
Як обволікаючий і протизапальний засіб салеп призначають при гострих і хронічних 
захворюваннях дихальних шляхів та запаленні шлунково-кишкового тракту. 
 
Ефективним є використання салепу при бронхітах, гастроентеритах, колітах і виразковій 
хворобі. 
 
Слиз салепу п'ють при отруєнні, щоб затримати всмоктування отрути. Застосовують у 
вигляді слизу перорально і клізмах. 
 
Дійовим засобом вважається салеп при загальному виснаженні організму, зумовленому 



тривалими кровотечами, фізичною та розумовою перевтомою, туберкульозом та при 
імпотенції. 
 
Порошок старих бульб вважався абортивним і протизаплідним засобом, а також засобом, 
що регулює місячні. 
 
Настій трави любки вважався сечогінним, потогінним і гіпотензивним засобом. 
 
Насіння використовували при епілепсії. 
 
 
 

Лікарські форми і застосування 

 
Слиз (Mucilago Salepi) — 2 г порошку салепу ошпарюють 200 мл окропу, збовтують 10-15 
хв. і приймають по 1 чайній або десертній ложці 2-3 рази на день. Приготовлений слиз 
зберігають у холодильнику. 
 
Режим збереження популяцій та заходи з охорони: охороняється в Карпатському БЗ, в 
Канівському, Поліському, «Розточчя», «Медобори», «Горгани», Рівненському ПЗ, в 
Карпатському, Шацькому, «Синевир», «Вижницькому», «Подільські Товтри», 
Яворівському, «ДеснянськоСтарогутському», «Мезинському», «Сколівські Бескиди», 
«Ужанському» НПП. Потребує режимів заповідності та заказного. Заборонено заготівлю 
рослин та порушення умов місцезростання. 

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:  культивують в ботанічних 
садах. 

Господарське та комерційне значення:  декоративне, лікарське. 

 
 
 
 
 
 
6. ПРИРОДНО - ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ. 
 
 Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду                                     Таблиця 5 

Найменування об’єктів 
природно-заповідного фонду і 

підстави для їх виділення 

Площа, 

га 

Місцезнаход 

ження 
Тип заказника 

та інших 
об’єктів 

Коротка характеристика 
та режим ведення 

господарської 
діяльності 

Заказник місцевого значення 
„Г ородещино” Рішення 
Київського облвиконкому 
Від 18.12.1984 р. №441 

9,0 Красятицьке л-
во кв. 5 вид 9 

Ботанічний Сосново-березове 
насадження. Трав’яний 

покрив плауна 
булавовидного, полина 

звичайного 

 
 
 
7. ОСОБЛИВО ЦІННІ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСИ (ОЦЗЛ) 
 



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. 

 
Таблиця 6. 

Особливо цінні для збереження ліси ОЦЗЛ. 
№ 
Пп 

Типи лісів ОЦЗЛ Площа 
ЛВПЦ,  

га 

Режим 
лісокористування 

1 
ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки 
біорізноманіття важливі на глобальному, національному 
або  регіональному  рівні. 

 
173 

Обмежений режим 
лісокористування 

1.1 
ОЦЗЛ 1.1.  Особливо охоронні природні території – 
ООПТ (заказники  місцевого значення– 9,0 га) 

 
9,0 

Лісокористування не 
проводиться 

1.2 ОЦЗЛ 1.2. Рідкісні, зникаючі  та ендемічні види       11 «-« 

1.3 
ОЦЗЛ 1.3. Ключові сезонні місця знаходження тварин. 
                   (відтворювальні ділянки)  

 
 

153 

з 01.04 по 15.06. 
лісогосподарські 

заходи не проводяться 

2 
ОЦЗЛ 2.  Великі лісові ландшафти, що є значущими на 
світовому, національному або регіональному рівнях. 

Лісовпорядкуванням  не 
встановлено 

3 
ОЦЗЛ 3.  Лісові території, що містять рідкісні 
екосистеми (репрезентативні ділянки 1634 га) 

 
1634 

РГК* заборонено 

4 
ЛВПЦ 4.  Лісові території, що забезпечують природно -  
захисні функції. 

 
40 

РГК *заборонено 

4.1 
ОЦЗЛ 4.1.  Ліси, які мають особливо водоохоронне 
значення 

 
- 

РГК заборонено 

5 
ОЦЗЛ 5. Лісові території, що є визначальними для 
задоволення основних потреб місцевих громад.  

 
- 

Обмежений, сезонний 
режим 

лісокорстування 

6 
ОЦЗЛ 6.  Лісові території, з якими пов’язані екологічні, 
культурні, історичні, релігійні та економічні цінності та 
асоціації. 

 
5,0  

РГК заборонено 

Разом: 1852  
  Примітка: РГК – рубки головного користування    

Всі виявлені ділянки особливо цінних для збереження лісів нанесені  на карту ОЦЗЛ. 
 
 
 
 

Таблиця7 
Умови віднесення до особливо цінних для збереження лісів ОЦЗЛ (ліси високої природно-

охоронної цінності ЛВПЦ) 
 

Код 
ОЦ 
ЗЛ 

Назва ОЦЗЛ   
Площа, га 

Категорія лісів, 
особливо захисних 

лісових ділянок 
(ОЗЛД) 

Назва 
категорії 

Назва особливо 
захисних лісових 
ділянок (ОЗЛД) 

Шифр 
(код) 

Катего-
рії 

лісів,  
ОЗЛД 

Площа, 
га 

1 2 3 4 5 6 7 
1  Місця концентрації біорізноманіття значимі на регіональному  рівні   

1.1 Особливо 
охоронні природні 
території – ООПТ, 

9,0 

Ліса 
природоохоронного, 

наукового, 
історико-

Пам’ятки 
природи 

Категорія 
 
 

«-« 

  

Заказники 
місцевого 
значення 

 9,0 



культурного 
призначення 

1.2 Рідкісні, зникаючі  
та ендемічні види 

рослин 11 

ОЗЛД В різних 
категоріях 

Лісові ділянки з 
наявністю 

реліктових або 
ендемічних рослин 

14  
 
 

11 
«-« тварин -153 ОЗЛД В різних 

категоріях 
Оселища видів 

тварин, занесених 
до Червоної книги 

України та 
охоронні зони 

лісових ділянок 
навколо гнізд 

11 - 
153 

1.3  Ключові сезонні місця знаходження і концентрації тварин (відтворювальні 
ділянки) -4258 

4258 

Шляхи міграції диких тварин (Красятицьке л-во, кв.28,29,30,31, Радинське л-во, кв. 
2,3,7,8,14-20,25-27,32-38,41-43,46-87 )- виявлені після лісовпорядкування 2014р. 

4258 

2   Лісові 
ландшафти 
значимі на 

державному рівні 

Лісовпорядкуванням  не встановлено - 

3   Лісові території, 
що містять 

рідкісні екосистем 
730,4 

Ліса 
природоохоронного, 

наукового, 
історико-

культурного 
призначення 

Генетичні 
резервати в 

лісах 
наукового 

призначення 

 25 
Макет 
23 (код 

75) 

- 

ОЗЛД В різних 
категоріях 

Лісові ділянки 
плюсових, 

еталонних, елітних 
і унікальних 
насаджень 

33 - 

ОЗЛД 
Репрезентативні 

ділянки 

В різних 
категоріях 

Лісові ділянки, що 
мають інше 
спеціальне 

господарське 
значення 

32 1634 

4 Лісові території, 
що виконують 

особливо захисні 
функції -30,0 

 Ліси уздовж 
річок, 

навколо 
озер, 

водоймищ 

Берегозахисні 
лісові ділянки 

 30,0 

4.1 Ліси, які мають 
особливе 

водоохоронне 
значення   

 

ОЗЛД «-« Лісові ділянки 
навколо витоків 

річок 

4  

ОЗЛД 
 

«-« Берегозахисні 
лісові ділянки 

6 - 

4.3 Ліси які мають 
особливе 

протипожежне 
значення 

ОЗЛД 
 

 Лісові ділянки 
вздовж 

автомобільних 
доріг 

 10 

5 Лісові території, 
що є 

визначальними 
для забезпечення 
основних потреб 
місцевих громад - 

 

Рекреаційно-
оздоровчі ліси – 

Ліси у 
межах 

населених 
пунктів  

 
 

- 0,9  

Лісопаркова 
частина лісів 
зелених зон 

 51  

Рекреаційно- 
оздоровчі 
ліси, поза 

- 53  



межами 
зелених зон 
Лісогоспо-

дарська 
частина лісів 
зелених зон 

-   

ОЗЛД  Лісові ділянки, що 
прилягають до 
забудованих 

територій 

30   

 ОЗЛД  Радіоактивно 
забруднені лісові 

ділянки із 
щільністю 

забруднення грунту 
більше Кі / кв.км 

  

ОЗЛД  Насадження 
медоноси 

31 5,2 

ОЗЛД  Лісові ділянки 
шир.50 м, уздовж 
смуг відведення 

залізниць та 
автомобільних 

доріг державного 
значення 

7  

ОЗЛД 
Соціально значимі 

ділянки (місця 
відпочинку, місця 

масового збору 
грибів та ягід  

тощо) 

 Лісові ділянки, що 
мають інше 
спеціальне 

господарське 
значення  (за 

винятком 
репрезентативних 

ділянок) 
 

32  

6 Лісові території, 
з якими пов’язані 

екологічні, 
культурні, 
історичні, 

релігійні та 
економічні 

цінності та 
асоціації – 5,0 

ОЗЛД  Лісові ділянки, що 
прилягають до 

земель історико-
культурного 
призначення 

42 5,0 

 
 

 
3.8.  ЛАНДШАФТ. 
        У ландшафтному відношенні загальна територія Лісгоспу являє собою полого-хвилясту 
рівнину на якій ростуть ліси та розташовані землі, які використовуються під вирощування 
сільськогосподарських культур. На території фрагментально розміщені населені пункти, ділянки 
дачної забудови, малі річки,  типовий Поліський ландшафт. 
        Запроектовані лісогосподарські заходи цей ландшафт не змінять тому, що вони мають 
фрагментальний характер на малих, по площі, ділянках. 
 
  КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА, ОБ’ЄКТИ АРХЕОЛОГІЇ ТА РЕКРЕАЦІЇ 
        На території Лісгоспу виявлено ділянки культурного та історичного значення, які приведені в 
таблиці 7. 

Таблиця 8 



 

На виконання вимог вище вказаного Порядку, згідно з наказом Державного комітету 
лісового господарства №188 від 16.06.2010 року ліси лісгоспу віднесені до наступних категорій: 
- ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення - 9,0 га; 
- захисні ліси - 680,9; 
- експлуатаційні ліси - 15639,1 га. 

Згідно наказу Київського обласного та по м. Києву УЛМГ №117 від 18.09.2009 р. 
затверджено особливо захисні лісові ділянки. 

 
VI. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО  ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ. 

 
1.ВПЛИВ НА ПОВІТРЯ І КЛІМАТ. 

Забруднення атмосфери у формі пилу, що може створюватись у робочих зонах при роботі 
транспортних засобів в сухий період весни, літа чи осені, відбувається внаслідок проїзду 
транспортом по дорозі з грунтовим покриттям при пересиханні верхнього шару землі і носить 
тимчасовий та локальний характер. Оцінюється, як несуттєвий. 
   Заходи для пом’якшення впливу на повітря і клімат. 
Щодо викидів відпрацьованих газів -  контроль за триманням технічних засобів в справному стані; 
диму – планування очистки лісосік від порубкових залишків без вогневим способом.     
 
2.ВПЛИВ НА ГЕОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ І ГРУНТИ. 
     Вплив. 
        При проведенні рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів та на           
лісовідновних роботах 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. 
        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.  
 Заходи з пом’якшення впливу на грунти. 
        Проведення лісозаготівельних, лісовідновних і інших робіт повинно проводитись у 
відповідності з картою технологічного процесу, проектів лісовідновлення, інших нормативних 
документів та з урахуванням Акту оцінки потенціального впливу на навколишнє природне 
середовище (ОВНС). 
       Заходи мінімізації дії на грунт: 
- розробку лісосік в мокрих, сирих  та дуже вологих місцях проводити в зимовий період; 
- 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; 
- площа волоків і навантажувальних площадок не повинна перевищувати 15% площі лісосіки; 
- заправка транспортних засобів, ремонт та техобслуговування повинні проводитись в гаражі; 

Категорії Площа за даними 
лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико- культурного 
призначення 

  

Заказники 9,0 0,1 
Разом по категорії: 9,0 0,1 

Захисні ліси   

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 35,0 0,2 
Байрачні та інші захисні ліси 598,0 3,7 
Разом по категорії: 633,0 3,9 

Експлуатаційні ліси   

Експлуатаційні ліси 15671,0 96,0 

Всього по лісгоспу 16313,0 100,0 



- заправка бензопил ПММ проводити так, щоб виключити попадання його в грунт, 
використовуючи спеціальні лійки та каністри, які повинні бути без пошкоджень, не протікати і 
стояти на гумових чи з іншого матеріалу підкладках з наявного сорбенту. 
 
   
 
3. ВПЛИВ НА ФЛОРУ, ФАУНУ і АРЕАЛИ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ. 
 
        В процесі проведення робіт, особливо суцільних рубок, створюються нові екологічні умови 
(як негативні, так і позитивні) для певних видів рослин і тварин. 
        Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на розмноження і міграцію тварин. 
Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх 
знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний баланс. 
      Природно-заповідні території. 
        На території лісогосподарського підприємства природно-заповідні території державного 
значення відсутні. 
         
 
ФЛОРА 

При відводах і таксації лісосік та проведенні лісозаготівельних робіт дотримується вимог 
законодавства України, лісових нормативно-правових актів та природоохоронних конвенцій 
ратифікованих Україною про збереження біологічного різноманіття лісових екосистем, зберігаючи 
нижче приведені ключові біотопи і об’єкти: 
- ключові біотопи: 
1. Болота і окраїни боліт, 
2. Ділянки, які відрізняються по умовах зволоження, 
3. Ділянки на різних елементах рельєфу, 
4. Ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку , грунтовому покриву та з наявністю 
Червонокнижних видів.           
 - ключові об’єкти: 
6. Дерева і групи дерев важливі для фауни, 
7. Вікові дерева дуба звичайного і сосни звичайної, 
8. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженнях, або мають кормову цінність для фауни, 
9. Інші дерева і чагарники, 
10. «Стремпи» (пні природного походження), 
11. «Вальож». 

Виділення при відводах і таксації лісових ключових біотопів і об'єктів дозволить 
підтримувати оптимальну вікову і породну структуру лісів, зберігати місцезнаходження 
червонокнижних видів і звести негативний вплив рубок до мінімуму. 
ФАУНА 
        Шум при лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. 
Тому, у весняний період, в ділянках середовищ існування, розмноження і міграції диких тварин та 
в захисних зонах навколо гніздувань ніякі заходи не проводяться. 
         Щоб мінімізувати негативний вплив на фауну запланованих заходів, необхідно уникати по 
можливості при вивезенні деревини, переїздах до місця роботи і назад тощо, перетинання таких 
ділянок. 
        Шляхом консультацій з зацікавленими сторонами (мисливські господарства ПРГОМР 
«Поліський край», ТОВ МРК «Дружба»),  були встановлені середовища існування, умов 
розмноження та шляхи міграції тварин.  
        Згідно ст..39 Закону України Про тваринний світ у період масового розмноження диких тварин, 
з 1 квітня по 15 червня в даних ділянках заборонено проведення робіт та заходів, які є джерелом 
підвищеного шуму та неспокою. 
У період масового розмноження диких тварин,  з 1 квітня по 15 червня 2022 року ДП «Поліський  
лісгосп»  оголосить «сезон тиші» та забезпечить охорону ділянок середовищ існування,  
розмноження і шляхів міграції диких тварин в наступних кварталах: 
Радинське лісництво: 
 
2,3,18,27,7,8,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,46,47,48,49,50,52,55,56,57, 
 
58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87. 



 
Красятицьке лісництво: 
 
5,28,29,30/18,30/19,30/21,30/20,30/14,30/15,30/16,30/17,30/22,30/23,30/26,30/27,30/24,30/25,31/10,31/ 
 
11,31/12,31/13,31/14,31/15. 
 
 
 

    
Характерні місця знаходження                                Таблиця 8 

Місце проживання тварин Значимість Заходи охорони 

Береги боліт, болота з рідким 
лісом, ділянки лісу серед боліт 

Місця проживання окремих 
видів фауни. Тимчасові 
схованки для тварин. 

Виділяються ключові біотопи. 
Патрулювання з метою охорони 
від браконьєрів 

Заболочені ділянки лісу Розміщення місць схованки 
тварин та гніздувань  птахів. 

РГК не проводяться, 
виділяються ключові біотопи 

Дерева з дуплами і гніздами Є місцем проживання білки, 
куниці, птахів, кажанів  тощо 

Дерева з гніздами та дуплами і 
охоронні зони навколо них,  не 
підлягають рубці 

Нори Місця проживання лисиці, 
борсука,  і інших звірів. 

Охорона. При проведенні рубок,  
навколо жилих нір залишаються 
охоронні зони (біотопи), 
радіусом до 30м (до 0,3 га). 

 
4.  ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ  ВПЛИВІВ  
         Жодного впливу на землекористування, пов’язаного з проведенням робіт не передбачається, 
оскільки постійним користувачем земельних ділянок, де будуть проводитись роботи, є ДП 
«Поліський  лісгосп». 
        Інші потенційні негативні впливи під час  виконання робіт включають дорожній рух, ризик 
аварій та можливий травматизм при порушенні техніки безпеки. 
        Можливий позитивний вплив включає створення робочих місць для людей, що проживають в зоні 
діяльності лісгоспу, збільшення можливості отримання ними доходу. 
 
5. УТВОРЕННЯ та УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА. 

В процесі лісозаготівель і переробки створюються дров'яні відходи, відходи від роботи 
лісозаготівельної техніки і автотранспорту, побутові відходи тощо. 

Характеристики і передбачені обсяги відходів при проведені господарської діяльності  
підприємства надаються в Декларації на утворення відходів.  

 

Декларація про відходи №D3223556100_00181_070222 за 2021-2022 рік 
                                                                                Таблиця 9 

Найменування 
відходів  

Клас  
небез-
пеки 

Нако- 
пичено 

на 
початок 
звітного 

року 
,тонн 

Обсяг 
утворе-

них 
відходів у 
поточному 
році, тонн 

Обсяг 
утворе-

них 
відходів у 
поточному 
році, тонн 

Найменування, адреса, 
код згідно з ЄДРПОУ 

суб’єкта 
господарювання, 

якому передаються 
відходи 

о1 2 3 4 5 6 
1.Лампи 

люмінісцентні 
та відходи ,які 
містять ртуть , 

та інші 

1 0,008 0,0051 0,0081 39447017 
ТОВ 

«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 
Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 



зіпсовані або 
відпрацьовані 

2.Масла та 
мастила 
моторні, 

трансмісійні 
інші зіпсовані 

або 
відпрацьовані 

3 0,09 1,9 2,2 
39447017 

             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 
Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

3.Батареї 
свицеві 
зіпсовані або 
відпрацьовані 

3 0,389 0,26 0,4 39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 
Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

4.Шини 
зіпсовані 

перед 
початком 

експлуатації , 
відпрацьовані, 
пошкоджені 

чи забруднені 
під час 

експлуатації 

4 3,28 3,25 4 

39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 

Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

Матеріали 
фільтрувальні 

зіпсовані 
,відпрацьовані 
чи забруднені 

3 0 0,076 0,9 39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 

Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

Матеріали 
обтиральні 
зіпсовані, 

відпрацьовані 
чи забруднені 

3 0 0 0,025 39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 

Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

Відходи 
комунальні 

(міські) 
змішані, у т.ч. 
сміття з урн 

4 0 4,2 5 04361723 
Поліська селищна 

рада, 07053, Київська 
область, 

Вишгородський 
район, смт.Красятичі 
вул. Воздвиженська, 

81 
Відходи 

одержані у 
процесах 

зварювання  

4 0 0,228 0,02 39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 

Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

Одяг 
зношений чи 
зіпсований  

4 0 0,029 0,05 39447017 
             ТОВ 
«»УТІЛЬВТОРПРОМ» 

Договір №3849-
2020/2/ВО від 
30.12.2020р. 

                 В залежності від способу очистки лісосік, близько 50% порубкових залишків спалюється, 
а решта залишається для перегнивання. 



 
 

 
VII.  СТИХІЙНІ ПРИРОДНІ ЯВИЩА ТА ГРОМАДСЬКА БЕЗПЕКА 
1.  ВПЛИВ  СТИХІЙНИХ ПРИРОДНИХ ЯВИЩ 
        До основних ризиків ведення лісового господарства, які несуть стихійні природні явища, 
відносяться затоплення, лісові пожежі, потужні вітри, сніг, ожеледиця. Ці ризики несуть 
потенційні негативні екологічні та соціальні виклики стосовно екологічної і економічної 
діяльності підприємства, а також безпеки та здоров’я населення. 
 Ризики затоплення. 
        Лісові землі, постійним користувачем яких є ДП «Поліський  лісгосп» не схильні до 
затоплення. За останні десять років затоплення лісових територій не відбувалось. Таки чином 
ризик затоплення  вважається малоймовірним  у 2022 році і в майбутньому. 
 Лісові пожежі. 
        Основним ризиком і лихом для лісового господарства підприємства є лісові пожежі. 
Середня площа пожежі  0,15 га.  На утримання ЛПС ,  виявлення та гасіння лісових пожеж  
заплановано близько  455 тис.грн. 
         Пожежі, в основному , спричинені діями людей. Найбільша кількість загорань та пожеж 
спостерігається в бездощовий весняний та осінній періоди, в період висихання трави, коли на 
полях  і болотах проводиться неконтрольоване спалювання трави. 
        В лісі найбільша кількість виникнення пожеж відбувається у вихідні та святкові дні, коли 
люди відпочивають в лісі та необережно поводяться з вогнем. Значна кількість пожеж виникає в 
сезон збору ягід (чорниці, суниці). 
        Поодинокі випадки загорання лісу спостерігаються  від само загорання (через бите скло), від 
електромереж (обрив проводів деревом та коротке замикання ) тощо. 
        Спостерігались поодинокі загорання від блискавки. 
        З метою мінімізації впливу даного ризика на підприємстві розроблена низка організаційних та 
профілактичних заходів щодо недопущення виникнення пожеж, своєчасного їх виявлення та 
ліквідації.  
 
 
Сніг, ожеледиця..  
        Сніголами на території лісгоспу спостерігаються рідко, але вони наносять суттєву шкоду 
деревостанам. 
        Ліквідація сухостійних та пошкоджених дерев проектується в процесі проведення санітарно-
оздоровчих заходів та рубок догляду.         
         
 
VIII. ПЛАН ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ 
(ПЕМСМ). 
1.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ПЕМСМ. 
        ПЕМСМ підсумовує організаційні вимоги, плани дій та плани з моніторингу, з метою 
забезпечення проведення необхідних заходів з боку  ДП «Поліський  лісгосп» для уникнення 
потенційних негативних впливів, максимізації потенційних позитивних впливів діяльності 
підприємства у сфері екології, охорони здоров’я, техніки безпеки та соціальних аспектів, а також 
стосовно відповідності діяльності лісгоспу вимогам діючого законодавства України та вимогам 
FSC 
        Конкретні пункти ґрунтуються на базових умовах та Оцінці впливу, що містяться у 
попередніх розділах, крім того враховуються результати обговорення між зацікавленими 
сторонами та ДП « Поліський  лісгосп». 
        Основною метою заходів по зменшенню негативного  впливу є максимальне уникнення 
негативного впливу, або їх мінімізація до прийнятого рівня. 
        Аналогічно пропонуються відповідні заходи з метою максимізації позитивних впливів, 
пов’язаних з реалізацією заходів. 
        ПЕМСМ бере за основу довгостроковий підхід (10 років і більше), який буде 
удосконалюватись та уточнятись щорічно при проведенні безперервного лісовпорядкування, 
моніторингу і інших проектно-вишукувальних робіт. 
        ПЕМСМ  складається з взаємопов’язаних операцій, процедур та рекомендованих норм. 
Загальна відповідальність залишається за ДП « Поліський лісгосп», при цьому більшість  заходів 
буде виконуватись підрядниками, але під контролем підприємства, з метою забезпечення 



відповідності плану діяльності плану діяльності підрядників. Це передбачено Планом взаємодії з 
підрядниками.  
        ПЕМСМ складається з двох частин: 
1. Організаційні і контролюючі заходи пов’язані з загальною реалізацією та моніторингом, які має 
вжити ДП «Поліський  лісгосп» стосовно робіт підрядників.  
2. Включає більш детальний розгляд заходів з пом’якшення негативних впливів, пов’язаних з 
різноманітними екологічними та соціальними моментами. 
 
2.  ЗАХОДИ ДП «ПОЛІСЬКИЙ  ЛІСГОСП». 
  Обгрунтування і сталість запланованого загального щорічного розміру заготівлі деревини 
(розрахункова лісосіка) 
 
       В процесі рубки і після неї створюються нові  екологічні умови для рослин і тварин, в зв'язку з 
чим, повинен враховуватися зв'язок між потенційно можливими порушеннями природного 
середовища і мінімізацією наслідків рубки. 
        Лісозаготівельні роботи безпосередньо пов'язані з етапом планування рубок.  Розрахунок 
обсягів заготівлі деревини по площі і запасу, розміщення лісосік, терміни примикання лісосік і інші 
питання дуже актуальні для мінімізації впливу на навколишнє середовище. 
Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в 
порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного 
власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з 
принципів безперервності  використання лісових ресурсів. 
Розрахункова лісосіка затверджена Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України Наказом №314 від  27 листопада 2020 року. 
     Розрахункова лісосіка по господарствах: 
- хвойне – 30,26 тис. м3 (сосна) 
- твердолистяне -0,71 тис. м3(дуб) 
- мяколистяне -7,34 тис. м3 

березове-  3,98 тис. м3 
        осикове-  0,73 тис.м3 
        вільхове – 2,63 тис.м3  
   Розрахункова лісосіка по категоріях лісів : 
захисні ліси – 0,3 тис . м3 
експлуатаційні ліси – 38,01 тис. м3 
 
      

Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель, включених в розрахунок рубок головного 
користування , за групами віку; ліквідний запас стиглих деревостанів, середній запас 

експлуатаційного фонду на 1 га, загальна середня зміна запасу та площа пристигаючих і стиглих 
насаджень через 10 років, на час проведення розрахунку (01.01.2015р). 

 
Таблиця 10 

Порода Усього 
вкри-
тих .., 

га 

Розподіл вкритих . . ., включених в розрахунок по групах віку, га Запас 
стиглих 
і пере-
стійних  
тис.м3 

Серед. 
запас 
експл. 
Фонду 

на 
1га/м3 

Загаль-
на 

серед. 
зміна 
запасу 
тис.м3 

Площа насадж. 
Через 10 років, га 

Моло- 
дняки 

Середньовікові Пристигаючі Стиглі і 
перестій-

ні 

Присти-
гаючих 

Стиг-
лих Усього в т.ч. 

включ 
в 

розра-
хунок     

Усього в т.ч. 
остан-
нього 
класу 

Із них 
остан 
нього 
п’яти-
річчя 

Разом: 14306,3 3158,3 6026,2 3894,5 3551,9 1037,9 581,9 1569,9 457,52 291 61,61 6239,3 1140,8 
В т.ч. 
Сосна 

10108,8 2616 3318,2 2208,5 3048,8 612,4 368 1125,8 359,6 319 46,3 4588,5 689,2 

Ялина 2,4    1,8 1,8  0,6 0,16 267 0,01 - 2,4 
Дуб 438,1 20,1 264,1 186,7 86,7 9,1 3,0 67,2 13,71 204 1,18 151,5 37,3 
Граб 38,1 1,9 34,5 22,4 - - - 1,7 - - - 22,4 1,7 
Береза 2515,3 430,2 1661,4 840,2 240,8 240,8 116,4 182,9 38,3 209 9,3 840,2 208,7 
Осика  99,5 27,4 9,7 9,7 2,0 2,0 2,0 60,4 15,58 258 0,47 9,7 31,4 
Вільха 1104,1 62,7 738,3 627,0 171,8 171,8 92,5 131,3 30,06 229 4,23 627,0 170,1 



 
 
3.Організаційна структура. 
 
       Права та обов’язки кожного працівника підприємства визначені в Посадових Інструкціях, з 
якими працівники ознайомлюються при зарахуванні на посаду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура управління персоналом 

державного підприємства «Поліське лісове господарство» на 2022 рік 

 (вводиться в дію з 01.01.2022 року) 
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та збуту 
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4.  План управління підрядниками. 
        Підрядниками на підприємстві виконується близько 98% всіх робіт, тому ДП «Поліський  
лісгосп» важливо впровадити процедури в рамках Плану управління підрядниками, що 
забезпечить повну поінформованість підрядників стосовно відповідних питань ПЕМСМ та 
дотримання ними разом з лісгоспом відповідальності за успішну реалізацію ПЕМСМ. 
        Основні компоненти Плану управління підрядниками: 
- призначення заступників директора (головного лісничого і головного інженера) відповідальними 
за План управління підрядниками; 
- проведення навчань і тренінгів відповідальними особами по роботі з підрядниками та з 
посадовими особами підприємства, які контролюють і приймають роботу підрядників (інженер з 
лісозаготівель, лісничі, помічники лісничих, майстри і старші майстри лісу) стосовно вимог 
ПЕМСМ; 
- окремі положення ПЕМСМ, а саме вимоги пов’язані з технікою безпеки і природоохоронні 
вимоги, які відображаються в картах технологічного процесу та Актах ОВНС, включені в Договір 
та Додаткові Угоди в рамках отримання послуг; 
- кожен Договір та Контракт включає вимоги , пов’язані з екологічними та соціальними ризиками 
ПЕМСМ стосовно діяльності підрядників, а також заходи усунення порушень; 
- в Договорі про виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з веденням лісового господарства 
ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний, забезпечити дотримання чинного законодавства з охорони праці, 
пожежної безпеки, охорони природи та інших діючих нормативно-правових актів України під час 
виконання робіт як на лісосіці, так і за її межами, також Принципів і критеріїв FSC; 
- підрядники мають продемонструвати відповідні уміння, кваліфікацію та досвід роботи свого 
персоналу керівництву підприємства; 
- щорічно підприємство проводить навчання підприємців та їх працівників, які надають послуги, зі 
змістом та вимогами чинного законодавства, міжнародних Конвенцій та Угод щодо 
лісогосподарської діяльності, які були ратифіковані Україною, а також Принципами і критеріями 
FSC; 
- ДП «Поліський  лісгосп» на регулярній основі здійснює перевірку виконання підрядниками 
вимог ПЕМСМ, про що складені відповідні Акти перевірки які надаються керівництву 
підприємства для прийняття відповідних рішень. 
 
 
 
4.1  Програма спілкування з громадськістю та процедура розгляду скарг (звернень) 
громадян та механізм оскаржень. 
 

Розгляд письмових скарг громадян здійснюється органами державної влади і 
місцевого самоврядування, установами, організаціями незалежно від форм власності у 
відповідності з їх компетенцією.  

Дане положення закріплено Конституцією України, Законом України «Про звернення 

Майстри всіх 
категорій: 
старший, 

лісозаготівель. 
Лісники. 

Начальник 
нижнього 

складу 

Начальник 
ПХС 

Майстер 
нижнього 

складу 

Диспетчер 
гаража 

Механік  

Адміністратор 
системи ЕОД 



громадян». Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкцією з 
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України 14.04.97 року №348 «Про затвердження Інструкції з 
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 
самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами та доповненнями), 
Класифікаторі звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 №858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»  (зі змінами та 
доповненнями). 

Скарга реєструються у день надходження згідно з Класифікатором звернень 
громадян. 

- При реєстрації скарги на першому аркуші скарги проставляється відповідний штамп 
із зазначенням дати та вхідного номеру відповідної скарги. 

- У разі особистого подання письмової скарги на вимогу громадянина, на першому 
аркуші копії скарги, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата 
надходження та вхідний номер скарги. 

- Скарга, в якій не викладено зміст питання, або суть якої є незрозумілою, 
повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від 
дня її надходження. 

-Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової 
відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень. 

-Звернення вважається таким, що перебуває на контролі, якщо у резолюції 
відповідного керівника установи, що розглядав звернення, надано доручення 
проінформувати про результати розгляду звернення цього керівника особисто. 

Скарги Героїв Радянського Союзу, героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої 
Вітчизняної війни розглядаються керівниками державних органів, органів місцевого 
самоврядування, установ, організацій і підприємств особисто. 

Громадянин при розгляді скарги має право: 
- особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу ; 
- ознайомитися з матеріалами перевірки; 
- подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає 

заяву чи скаргу; 
- бути присутнім при розгляді скарги; 
- користуватися послугами адвоката або представника трудового колективу, 

організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у 
встановленому законом порядку; 

- одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги; 
Для вирішення скарг громадян Законом України «Про звернення громадян» 

встановлені такі терміни: 
- не більше одного місяця такі, що потребують додаткового вивчення і перевірок: 
- в інших випадках - невідкладно, не пізніше 15 днів від дня їх отримання державним, 

громадським органом, підприємством, установою, організацією, які зобов'язані вирішити 
питання по суті; 

- у випадках, коли для вирішення заяви або скарги необхідно провести спеціальну 
перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, терміни вирішення 
заяви або скарги можуть бути в порядку винятку продовжені керівником або заступником 
керівника відповідного органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При 
цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 
сорока п’яти днів. 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено 
від встановленого Законом України «Про звернення громадян». 



Скарги, що надходять з редакцій газет, журналів, телебачення, радіо та інших засобів 
масової інформації, а також виступи і опубліковані у пресі матеріали, пов'язані з 
пропозиціями, заявами, скаргами розглядаються державними і громадськими органами, 
підприємствами, установами та організаціями в порядку і в терміни, передбачені Законом 
України «Про звернення громадян». 

 
Органи державної влади і місцевого самоврядування, установи, організації 

незалежно від форм власності, об'єднання громадян, підприємства, засоби масової 
інформації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень 
зобов’язані: 

-  об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти скарги; 
- на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що 

розглядає його скаргу; 
- забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку 

з скаргою рішень: 
- письмово повідомляти громадянина про результати перевірки скарги і суть 

прийнятого рішення; 
- вживати заходів щодо відшкодування у встановленому законом порядку 

матеріальних збитків, якщо їх було завдано громадянину в результаті ущемлення його прав 
чи законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було 
допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніше як у місячний термін 
довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового 
колективу чи об’єднання громадян, за місцем проживання громадянина; 

- у разі визнання заяви скарги не обґрунтованою, роз’яснити порядок оскарження 
прийнятого за нею рішення; 

- не допускати безпідставної передачі розгляду скарг іншим органам; 
- особисто організовувати та перевіряти стан розгляду скарг громадян, вживати 

заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати 
населення про хід цієї роботи (стаття 19 Закону України «Про звернення громадян»). 

Письмова скарга без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), 
а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не 
підлягає. 

Не розглядаються повторні скарги одним і тим же органом від одного і того ж 
громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, 
терміни розгляду яких передбачено ст. 17 Закону України «Про звернення громадян» та 
звернення осіб, визнаних судом недієздатними (ст. 8 Закону України «Про звернення 
громадян»). 

Термін зберігання скарг які надійшли складає п’ять років. Після закінчення 
п’ятирічного терміну зберігання скарги знищуються у порядку, встановленому чинним 
законодавством. 

Правове регулювання щодо відшкодування шкоди регулюються главою 82 ЦК 
України та іншими актами. 

Відповідальність за завдану шкоду може наставати лише за наявності підстав, до 
яких законодавець у ст. 1166 ЦК України відносить: а) наявність шкоди; б) 
протиправну поведінку заподіювана шкоди; в) причинний зв’язок між шкодою та 
протиправною поведінкою заподіювана; г) вину. 

 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

Як подати письмове звернення до ДП «Поліське лісове господарство»? 
Письмове звернення до ДП «Поліське лісове господарство» можна подати в такий 

спосіб: 
- направити поштою на адресу: 07024, Київська область, Вишгородський район, 

с.Радинка, вул.Миру, №48; 
- особисто передати до приймальні лісгоспу; 
- письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, 



засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на адресу електронної пошти 
підприємства: polisskiy@ukr.net 
 
 
 
    3.   ЗАХОДИ ПО ЗМЕНШЕННЮ ВПЛИВІВ. 
        Заходи по зменшенню впливів надаються в нижче приведеній таблиці для основних видів 
діяльності на кожному етапі, враховуючи аспекти  потенційного впливу. 

Таблиця 11 
Заходи по зменшенню впливів. 

1. СТАДІЯ  ПРОЕКТУВАННЯ – ПЛАНУВАННЯ. 
Лісогосподарські 

заходи 
Аспекти Потенційні 

впливи 
Рекомендовані 

заходи (дія) 
управління для 
уникнення або 

зменшення 
впливів 

Моніторинг  
(ключові 

показники  
ефективності) 

Остаточний 
вплив 

(масштаб 
залишкових 

впливів) 

1 2 3 4 5 6 
1. Суцільні рубки 
головного 
користування і 
суцільні санітарні 
рубки 

Грунти Ущільнення та 
погіршення 
структури і 
родючості  

 
1. Провести оцінку 
потенційного 
впливу на 
навколишнє 
природне 
середовище 
(ОВНС). 
2. Затвердити 
технологічні карти 
розробки лісосік 
3. Дотримуватися 
Проекту 
лісовпорядкування. 
4. Виділити 
ключові біотопи 
вздовж боліт, 
водотоків, тощо.  

1.Дослідження 
потенційних і 
фактичних 
впливів на 
довкілля (Акти 
ОВНС) 
Звіт для 
громадськості. 

Незначний 

  Незначний 

Флора  Зменшення 
видового 
складу 
біорізноманіт-
тя 

1. Виділення 
ключових біотопів. 
 

Відомість 
рідкісних і 
зникаючих видів. 
Відомість 
моніторингу 
ключових 
біотопів. 
Матеріали 
лісовпорядкуван-
ня 

Незначний 

Фауна Зменшення 
чисельності. 
Порушення 
життєдіяльності 
звірів і птахів. 

1. Визначити 
період для 
проведення робіт з 
найменшим 
впливом, 
враховуючи 
відтворювання і 
міграцію. 
2. Проведення  
робіт  в місцях 
масового 
розмноження 
(відтворювальні 
дільниці) не 
повинно припадати 
на  час 
розмноження 
птахів та 
вирощування 
пташенят з 01 
квітня по 15 
червня. 
 

Чисельності 
мисливської 
фауни та рідкісних 
і зникаючих видів. 
 

Несуттєвий 



2. Рубки головного 
користування та 
рубки формування і 
оздоровлення лісів 

Грунти  Ущільнення та 
погіршення 
структури і 
родючості  

1. Провести оцінку 
впливу на 
навколишнє 
природне 
середовище ( 
ОВНС ). 
2. Затвердити 
технологічні карти 
розробки лісосік 
3. Дотримуватися 
Проекту 
лісовпорядкування. 
 

1. Провести 
освідчення місць 
рубок та оцінку 
фактичного 
впливу на 
довкілля (Акт 
ОВНС). 
Звіт для 
громадськості. 

Несуттєвий 

 Флора і 
фауна 

Зменшення 
кількості і 
видового 
складу 

1. Проведення  
робіт в місцях 
масового 
розмноження 
(відтворювальні 
дільниці) не 
повинно  
припадати на  час 
розмноження 
птахів та 
вирощування 
пташенят з 01 
квітня по 15 
червня. 
2. При таксації не 
включати в рубку 
дерева з дуплами, 
гніздами, навколо 
мурашників та 
інші біотопи.  
3. 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. 

1. Провести 
освідчення місць 
рубок та оцінку 
фактичного 
впливу на 
довкілля (Акт 
ОВНС). 
2. Книга рідкісних 
та зникаючих 
видів. 
3.Звіт для 
громадськості. 

Незначний 

3. Заготівля 
деревини на всіх 
видах рубок (валка 
дерев, трелювання 
та вивезення 
деревини,  

Ризик для 
життя і  
здоров’я 
людини 

Наявність 
небезпечних 
дерев в 50 м 
зоні навколо 
лісосік. 

Планування 
заходів щодо 
приземлення 
небезпечних дерев 
в захисній зоні 

Лісорубні квитки 
(рубка 
небезпечних 
дерев) 

Незначний 

Безпека та 
охорона 
здоров’я  

Професійні 
ризики 
нещасних 
випадків 
 

План охорони 
здоров’я та 
безпеки праці 

Звіти по охороні 
праці 

Незначний 

Соціальні 
аспекти 

Руйнування 
інфраструктури 
мережі доріг. 

Планування та 
забезпечення руху 
транспорту при  
трелюванні та 
вивезенні деревини 
і інших роботах, 
конкретними, чітко 
визначеними 
дорогами. 

Затвердження 
маршрутів руху 
транспорту. 
Перевірка 
подорожніх 
листів. 

Незначний 

4. Лісовідновлення Своєчасне 
заліснення 
(природне 
поновлення, 
чи лісові 
культури) 

Втрата лісового 
середовища, 
продуктивності, 
рослинності, 
тощо 

Постійний 
контроль за не 
вкритими лісовою 
рослинністю 
ділянками 

Шнурова Книга 
обліку площ, які 
вийшли із-під 
суцільних рубок, 
матеріали 
безперервного 

Незначний 



лісовпорядкування 
. 

5. Створення лісових 
культур 

Підготовка 
грунту на 
схилах до 
12гр. та на 
увігнутих і 
опуклих 
формах 
рельєфу 

Ерозійні 
процеси 

Затвердити 
Проекти лісових 
культур, 
звернувши увагу 
на спосіб 
підготовки грунту 
(паралельно 
горизонталям, 
безвідвальне 
рихлення,  
висаджування 
сіянців  без 
підготовки грунту). 

Проекти лісових 
культур. 
Акт ОВНС. 

Незначний 

На всіх видах робіт Забруднення 
довкілля 

Забруднення 
ПММ і 
сміттям 

 Проведення 
тренінгів з 
підрядниками 

Протоколи 
проведення 
тренінгів 

Незначний 

 
2. СТАДІЯ - ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

Лісогосподарськ
і заходи 

Аспекти Потенційні 
впливи 

Рекомендовані 
заходи (дія) 

управління для 
уникнення або 

зменшення 
впливів 

Моніторинг  
(ключові 

показники  
ефективності) 

Остаточни
й вплив 

(масштаб 
залишкових 

впливів) 

1 2 3 4 5 6 
1. Суцільні рубки 
головного 
користування і 
суцільні санітарні 
рубки 

Грунти і 
гідрологічни
й режим. 
Флора. 
Фауна. 

Ущільнення та 
погіршення 
структури і 
родючості 
грунтів. 
Зменшення  
чисельності і 
видового 
складу. 

1. Забезпечити 
дотримання 
підрядниками 
вимог екологічних 
і соціальних 
стандартів, 
шляхом 
постійного 
контролю та 
навчань.  

1.Протоколи 
навчань, тренінгів. 
2.Акти перевірки. 
3. Акти здачі-
приймання робіт. 
4. Звіт про 
виконання 
виробничого 
плану по лісовому 
господарству 
(щоквартальний, 
річний) 

Незначний 

2.  Рубки головного 
користування та 
рубки формування і 
оздоровлення лісів 

Грунти, 
флора і фауна  

Ущільнення та 
погіршення 
структури і 
родючості. 
Зменшення 
кількості та 
видового 
складу 

 Систематичний 
контроль за 
дотриманням  
підрядниками 
природоохоронни
х зобов’язань. 

1.Протоколи 
навчань, тренінгів. 
2.Акти перевірки. 
3. Акти здачі-
приймання робіт. 
4. Звіт про 
виконання 
виробничого 
плану по лісовому 
господарству 
(щоквартальний, 
річний) 

Незначний 

3. Заготівля 
деревини на всіх 
видах рубок (валка 
дерев, трелювання 
та вивезення 
деревини,  

Ризик для 
життя і  
здоров’я 
людини 

Порушення 
Правил ОП. 

Контроль за 
дотриманням ОП. 

Акти перевірки. 
Журнал 
оперативного 
контролю. 

Незначний 

Безпека та 
охорона 
здоров’я  

Професійні 
ризики 
нещасних 
випадків 
 

Контроль за 
дотриманням 
Плану охорони 
здоров’я та 
безпеки праці 

Звіти по охороні 
праці. 

Значний 

Соціальні 
аспекти 

Руйнування 
інфраструктур
и мережі доріг. 

Контроль руху 
транспорту при  
вивезенні 
деревини і інших 
роботах, по 
конкретних, чітко 
визначених 
дорогах. 

Подорожні листи. 
Показники 
трекерів. 

Незначний 

4. Лісовідновлення Своєчасне 
заліснення 

Втрата 
лісового 

Постійний 
контроль за не 

Звіт про 
виконання 

Незначний 



зрубів (лісові 
культури, 
сприяння 
природному 
поновленню) 

середовища, 
продуктивності 
лісів, тощо 

вкритими лісовою 
рослинністю 
ділянками 

виробничого 
плану по лісовому 
господарству. 
Матеріали 
лісовпорядкуванн
я 

5. Створення 
лісових культур 

Підготовка 
грунту  

Ерозійні 
процеси 

Контроль за 
дотриманням 
Проекту лісових 
культур. 

Акти технічного 
приймання. 
Матеріали 
інвентаризації 
лісокультурних 
об’єктів. 
АКТ ОВНС. 

Незначний 

На всіх видах робіт Забруднення 
довкілля 

Забруднення 
ПММ і сміттям 

Постійний 
контроль. 

Акти перевірки. 
Акти огляду місць 
заготівлі деревини 

Незначний 

      

  
 
 
 
 
 
 
 
IХ.  КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ. 
        Юридичною підставою участі громадськості і зацікавлених сторін у сертифікаційному 
процесі є Закон України  № 832 – ХІV «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля» (Орхуська конвенція). 
        Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 «Про забезпечення участі 
громадськості у формуванні та реалізації державної політики», затверджено Порядок проведення 
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. 
        Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 року № 2059-VIII  встановлює 
правові та організаційні засади здійснення оцінки впливу на довкілля та забезпечує виконання 
Україною міжнародних зобов’язань у рамках Конвенції про оцінку впливу на навколишнє 
середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь 
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля. 
       ДП «Поліськи  лісгосп» зорієнтований на повну відповідність процедур планування, 
обговорення, затвердження і виконання запроектованих лісовпорядкуванням лісогосподарських 
заходів. 
1. Планування першочергових місць проведення лісогосподарських заходів. 
     Проведення рубок головного користування планується в ділянках стиглого лісу згідно 
матеріалів лісовпорядкування, в обсязі розрахункової лісосіки, обрахованої 
В.О.УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ. 
В першу чергу в рубку призначені старші по віку деревостани, з нижчою повнотою та наявністю 
значної кількості сухостійних дерев, та такі , що втрачають приріст деревини і захисні функції 
лісу. 
В територіальному плані по лісництвах і панівних деревних породах, розміщуються пропорційно 
наявності експлуатаційного фонду та розрахунковій лісосіці, максимально рівномірно по 
території. 
         
Набір ділянок для проведення рубок догляду по їх видах (освітлення, прочищення, проріджування 
і прохідні рубки) проводиться з Відомості фонду рубок догляду. Після обстеження ділянок в 
натурі,  в першу чергу догляд призначається,  з лісогосподарських міркувань, в змішаних за 
складом насадженнях з високою повнотою, з наявністю сухостою і захаращеності. Окрім того 
враховуються інші таксаційні показники та чинники (вік, тип лісу і клас бонітету, захворювання та 
пошкодження тощо). 
        Лісовідновлення проектується на всіх ділянках лісокультурного фонду. Сприяння 
природному поновленню планується на ділянках де воно можливе. На інших, передбачається 
створення лісових культур шляхом посадки сіянців основних лісоутворюючих порід.  
 



 
2. План залучення зацікавлених сторін (ПЗЗС). 
        Зацікавленими сторонами або групами зацікавлених сторін вважаються будь-які фізичні 
особи,  групи осіб чи організації та установи, які або проявляють активний інтерес до лісового 
господарства, або чиї інтереси зачіпає лісогосподарська діяльність, або вони залучені в систему 
відносин, пов’язаних з лісовим сектором економіки. 
        Групи зацікавлених сторін в ДП «Поліський  лісгосп» представлені: органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, мисливськими господарствами, лісовпорядкувальною 
організацією, науковими, екологічними та природоохоронними організаціями, місцевим 
населенням, зацікавленими фізичними особами тощо. 
        Зацікавлені сторони які можуть безпосередньо або опосередковано зазнавати позитивного або 
негативного впливу мають право надавати пропозиції, коментарії, скарги з приводу проведення 
заходів. 

Пропозиції можуть подавати: 
а) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території в зоні діяльності    
ДП «Поліський  лісгосп»; 
б) представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на  
відповідну територію; 
в) народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад. 

 
 


