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 Додаток 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запроектовані щорічні обсяги рубок формування і оздоровлення лісів в 

розрізі лісництв  
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Види  рубок 

Разом по об’єкту 

площа, га / 

стовбурний запас,  

тис. м3 

запас ліквідної деревини / 

ділової 

 

Рубки формування і оздоровлення лісів 

Освітлення 3,2/0,01  

Прочищення 15,3/0,16  

Проріджування 20,5/0,26 0,19/0,10 

Прохідні  рубки 57,5/2,37 2,06/1,25 

Разом рубок догляду: 96,5/2,80 2,25/1,35 

Суцільні санітарні рубки   

Вибіркові санітарні рубки 559,9/11,33 9,64/0,20 

Інші рубки формування і 

оздоровлення лісів 
0,8/0,08  

Разом рубок формування і 

оздоровлення лісів 
657,2/14,21 14,14/2,9 

Крім того, очищення від 

захаращення 
0,5/-  

Усього по лісгоспу: 657,7/14,21 14,14/2,9 

Крім того, очищення від  

Захаращення 
0,5/-  
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В тому числі по лісництвах 

Види  рубок 

Конча-Заспівське Дачне 

площа, га 

стовбурний 

запас, тис.м3 

запас 

ліквідної 

деревини 

ділової 

площа, га 

стовбурний 

запас, тис.м3 

запас 

ліквідної 

деревини 

ділової 

Освітлення   3,2/0,01  

Прочищення 1,2/0,01  14,1/0,15  

Проріджування 1,0/0,03 0,01/0,01 19,5/0,23 0,18/0,09 

Прохідні  рубки 13,1/0,49 0,42/0,26 44,4/1,88 1,64/0,99 

Разом рубок догляду: 15,3/0,53 0,43/0,27 81,2/2,27 1,82/1,08 

Суцільні санітарні рубки     

Вибіркові санітарні рубки 172,4/2,45 2,09/0,05 387,5/8,88 7,55/0,15 

Інші рубки формування і 

оздоровлення лісів 
0,6/0,06  0,2/0,02  

Разом рубок формування і 

оздоровлення лісів 
188,3/3,04 2,52/0,05 468,9/11,17 9,37/1,23 

Крім того, очищення від 

захаращення 
0,5/-    

Усього по лісгоспу: 188,8/3,04 2,52/0,32 468,9/11,17 9,37/1,23 

Крім того,  

очищення від  

захаращення 

0,5/-    
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Додаток 8 

Запроектовані щорічні обсяги з відтворення лісів 

 

Назви 

лісництв 

Лісовідновлення Лісорозведення  

Усього 
лісові 

куль-

тури 

сприян- 

ня при-

родно-

му 

понов- 

ленню 

при-

родне 

понов 

лення 

створення 

лісових 

культур 

шляхом 

реконст-

рукції 

разо

м 

лісові 

куль-

тури 

сприян- 

ня при-

родно-

му 

понов- 

ленню 

при-

родне 

понов- 

лення 

Конча-

Заспівське 
18,7    18,7    18,7 

Дачне 1,2    1,2   2,2 3,4 

Разом: 19,9    19,9   2,2 22,1 

 

Додаток 9 

 

 

Обсяги запроектованих протипожежних заходів у розрізі лісництв 

 

Найменування  заходів 
Один  

вимір. 

Усього 

по ліс-

госпу 

Термін 

виконання 

В тому числі по 

лісництвах 

Конча-

Заспівське 
Дачне 

1. Попереджувальні протипожежні заходи 

Встановлення попереджувальних 

аншлагів 
шт 12 ревперіод 6 6 

Проведення виставок з 

протипожежної безпеки  
шт 1 щорічно 1  

Проведення протипожежної 

пропаганди з використанням 

сучасних інформаційних 

технологій (соціальні мережі, 

протипожежних роликів, 

фотографій пожеж, інформації 

про негативні екологічні та 

соціальні наслідки пожеж) 

статті 2 щорічно 1 1 

Проведення роз'яснювальної та 

виховної роботи серед 

населення з використанням 

преси, радіо, телебачення та 

інших засобів масової 

інформації. 

бесід 2 щорічно 1 1 

Маршрутне патрулювання лісів, 

де існує висока небезпека 

виникнення пожеж  

га 2889,8 щорічно 1136,6 1753,2 

Очищення від горючого 

матеріалу смуг шириною 10 м 

вздовж  лісових доріг 

га 13,0 ревперіод 5,7 7,3 
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Додаток 10 

 

Обсяги запроектованих заходів з благоустрою рекреаційних лісів у розрізі лісництв та 

функціональних зон 

 

 

2. Обмежувальні протипожежні заходи 

Догляд за мінералізованими 

смугами 
км 276 щорічно 195,0 81,0 

Ремонт шлагбаумів шт. 7 щорічно 4 3 

Встановлення надовбнів шт. 480 ревперіод 240 240 

3. Організаційні протипожежні заходи 

Створення добровільних 

пожежних дружин  
шт./чол 2/35 щорічно 1/18 1/17 

Утримання пожежних сторожів чол 4 щорічно 2 2 

Проведення навчань, 

інструктажів та перевірку знань 

з пожежної безпеки посадових 

осіб та осіб, відповідальних за 

протипожежну безпеку 

стажува

ння 
1 щорічно 1  

Впровадження сучасної 

комплексної систем раннього 

виявлення пожеж  

шт. 1 ревперіод  1 

 Розробка оперативно-

мобілізаційного плану на 

випадок виникнення великих 

лісових пожеж  

план 1 щорічно 1  

Створення резерву паливно-

мастильних матеріалів 

резерв 

тон 

1 

0,5 
щорічно 1/0,25 1/0,25 

Перевірка стану готовності до 

пожежно-небезпечного періоду 

пере-

вірок 
1 щорічно 1  

Утримання сил і засобів 

виявлення пожеж і 

пожежегасіння 

тис.грн 300,0 щорічно 300,0  

4.Протипожежний благоустрій лісів 

Протипожежне улаштування 

стоянок автомобільного 

транспорту 

стоянок 1 Рев період 1 1 

Обладнання місць відпочинку й 

паління 
місць 2 Рев період 1  

Обладнання місць розведення 

багать 
місць 16 Рев період 10 6 

5.Будівельні і ремонтні роботи 

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 1 

 
 1 

Обладнання майданчиків 

спортивних 
шт 7 
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Найменування  заходів 
Один  

вимір. 

Усього 

по ліс-

госпу 

Термін 

виконання 

В тому числі по 

лісництвах 

Конча-

Заспівське 
Дачне 

1. Зона регульованої рекреації 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 1 ревперіод  1 

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 18 ревперіод 14 4 

Виготовлення та встановлення 

лісових меблів 

комплек

т 
8 ревперіод 6 2 

Влаштування туалетів шт 2 ревперіод 2  

Виготовлення та встановлення 

ящиків для сміття 
шт 3 ревперіод 3  

2. Зона стаціонарної рекреації 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 2 ревперіод 1 1 

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 13 ревперіод 12 1 

Обладнання навісів від негоди шт 2 ревперіод 2  

Влаштування туалетів шт 1 ревперіод  1 

Виготовлення та встановлення 

ящиків для сміття 
шт 1 ревперіод  1 

3. Господарська зона 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 1 ревперіод 1  

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 5 ревперіод 4 1 

Виготовлення та встановлення 

стендів 
шт 1 ревперіод 1  

Виготовлення та встановлення 

дошки періодичної преси 
шт 1 ревперіод 1  

Виготовлення та встановлення 

дошки показників досягнень 
шт 1 ревперіод 1  

Виготовлення та встановлення 

дошки переможців змагання 
шт 1 ревперіод 1  

Обладнання навісів від негоди шт 2 ревперіод 2  

Виготовлення та встановлення 

лісових меблів 

комплек

т 
2 ревперіод  2 

Влаштування туалетів шт 1 ревперіод  1 

Виготовлення та встановлення 

ящиків для сміття 
шт 2 ревперіод 1 1 

4. Зона масового відпочинку 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт. 2 ревперіод 2  

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 10 ревперіод 8 2 

Обладнання навісів від негоди шт 11 ревперіод 5 6 

Обладнання альтанок шт 3 ревперіод 3  

Влаштування туалетів шт 3 ревперіод 2 1 
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Виготовлення та встановлення 

ящиків для сміття 
шт 4 ревперіод 3 1 

Обладнання стоянок 

автотранспорту 
шт 1 ревперіод 1  

Обладнання в’їзду в зону 

відпочинку 
шт 1 ревперіод 1  

5. Зона інтенсивної рекреації 

Виготовлення та встановлення 

плакатів 
шт 12 ревперіод 12  

Обладнання майданчиків 

спортивних 
шт 1 ревперіод 1  


