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Заплановані заходи у 2018 році були виконані повністю, по ряду заходів 

було відмічене перевиконаня. 

Лісовідновлення проведене на дещо більшій площі ніж було заплановано 

лісовпорядкуванням і підприємством за рахунок здійснення заліснення зрубів, 

які виникли у результаті проведення непланових санітарних суцільних рубок, а 

також посадки лісових культур на зрубах лісосік поточного року. Фактичні 

площі проведення доповнення лісових культур перевищили планові у 2,2 рази, 

що  було обумовлено значним відпадом  через несприятливі погодні умови літа 

2018 року і значними пошкодження шкідниками. Восени було проведено 

доповнення  лісових культур, які були створені навесні поточного року на 

площі понад 100 га.  

Рубки головного користування, які дали змогу провести лісозаготівлю в 

обсязі  65,5 тис. м3 ліквідної деревини (при діючій розрахунковій лісосіці 91,15 

тис.м3), були проведені на площі 204 га. Крім суцільних рубок, які були 

виконані на площі 188 га, на площі 16 га були проведені вибіркові рубки 

головного користування. У рахунок рубок головного користування у результаті 

проведення суцільних санітарних рубок було зрубано 27,4 тис м3 деревини на 

площі 90 га. Щорічні обсяги  заготовлюваної деревини у результаті здійснення 

рубок головного користування знаходяться у межах щорічної розрахункової 

лісосіки, яка затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього 

природного середовища від 13.05.2010 р. №210 обсягом 102,81 тис. м3. Діюча 

розрахункова лісосіка (91,15 тис. м3) лісовпорядкуванням 2014 року ще не 

затверджена. Вона зменшилась на 11,66 тис.м3 за рахунок виявлення при 

проведенні лісовпорядкування таких особливо захисних лісових ділянок 

(ОЗЛД) як репрезентативні ділянки зразків лісових екосистем, соціально 
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значимі для місцевих громад, оселища видів рослин і тварин, занесених до 

Червоної книги України, тощо. 

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів загалом було 

перевиконано на 4 %, що головним чином пов’язано  зі значними площами 

всиханням дерев унаслідок їх пошкодження комплексом вторинних шкідників. 

При плануванні санітарно-оздоровчих заходів було прийнято рішення про 

збільшення площі санітарних рубок на 38 % по відношенню до проектованих  

лісовпорядкуванням обсягів. Це відбулося за рахунок зменшення обсягів 

проріджувань та прохідних рубок на 25 %. Поряд з цим із метою формування 

стійких насаджень підприємством було вдвічі збільшено обсяг освітлення та 

прочищення, площі проведення яких склали 700 га. Крім цього зросла 

інтенсивність проведення догляду. Площі санітарних вибіркових рубок та їх 

інтенсивність були встановлені і проведені за матеріалами лісопатологічного 

обстеження. 

Протипожежні заходи на підприємстві проводяться у відповідності до 

Проекту лісовпорядкування. У 2016 році у держлісгоспі була запроваджена 

автоматизована система відеонагляду за виявленням і гасінням лісових пожеж. 

Економічний ефект від запровадження даної системи за 3 роки становить понад 

1,5 млн. грн.  

Загальні витрати на проведення лісозахист зросли в 2,2 рази, а в 

порівнянні з витратами попереднього року в 2,8 рази.  Зростання витрат 

відбулося на детальне лісопатологічне обстеження, придбання феромонних 

пасток. Це зумовлено необхідністю моніторити динаміку чисельності 

шкідників лісу, зокрема верхівкового, шестизубого короїдів, які призвели до 

суцільного всихання  насаджень на площі 213 га та часткового на площі 1623 

га, що у порівнянні з попереднім роком збільшилось в 3,7 рази.  

 

*Науковий керівник: к.c-г.н., доцент Поліщук О.Є. 


