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РОЗДІЛ І. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА ЛІСОРОСЛИННИХ    

УМОВ 

 

1.1. Місцезнаходження і площа 

Комунальне підприємство ”Лісопаркове господарство ”Конча-Заспа” Київського 

комунального об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста 

”Київзеленбуд” (далі - підприємство) розташоване в центральній частині Київської області на 

території Голосіївського  адміністративного району в межах повноважень Київської міської 

державної адміністрації.  Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в 

таблиці 1.1.1., віднесення лісів до органів місцевої влади – в таблиці 1.1.2.  

 

Поштова адреса: індекс 03028 

м. Київ 

провулок Тихвінський буд.1 

         тел./факс (044) 259-11-90 

Електронна адреса, веб-сайт koncha.zaspa@gmail.com 
 

1.1.1. Адміністративно-організаційна структура підприємства 

  

Найменування лісництв, 

місцезнаходження контор 
Адміністративні райони Площа, га 

Конча-Заспівське  

кв.16 вид 9 

Голосіївський район 

м. Києва 
1136,6 

Дачне 

кв.31вид 38 
                    -//- 1753,2 

Всього по підприємству:  2889,8 

в т. ч. за адмінрайонами 
Голосіївський район 

м. Києва 
2889,8 

 

Зовнішні межі підприємства, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення 

контор, лісових кордонів показані на картах-схемах. 

 

1.1.2. Віднесення лісів до місцевих органів влади 

 

Назви органів 

влади 
Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га 

Київська міська 

державна 

адміністрація 

Голосіївська 

районна рада 

Конча-Заспівське 1-30 1136,6 

Дачне 1-40 1753,2 

Разом:   2889,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт 

 

Лісопаркове господарство ”Конча-Заспа” було організоване в 1957 році згідно указу 

президії Верховної Ради УРСР від 21.03.1957 року. 

До складу організованого господарства було включено частину лісових масивів 

Київського та Боярського держлісгоспів. Крім того, згідно рішення Київської міської ради 

№1249 від 01.08.1959 року із земель міста Києва до складу лісопаркового господарства 

передано урочище ”Жуків острів”, згідно постанови РМ УРСР №1438 від 19.10.1960 року 

передано урочище ”Бичок.  

Указом Президента України №794/2007 від 27.08.2007 року ”Про створення 

Національного природного парку ”Голосіївський” (далі – НПП ”Голосіївський”)  з метою 

збереження, відтворення  та раціонального використання особливо цінних природних 

комплексів та об’єктів Київського Полісся, а також для поліпшення екологічного стану міста 

Києва було створено НПП ”Голосіївський” на площі 4521,29 га. В зв’язку зі створенням НПП 

”Голосіївський” рішенням Київської міської Ради IX сесії VI скликання №69/7406 від 

26.01.2012 року ”Про надання земельних ділянок Національному природному парку 

”Голосіївський” для експлуатації та обслуговування НПП ”Голосіївський” у Голосіївському 

районі м. Києва передано від підприємства 1862,2 га.       

Згідно наказу по підприємству №28 від 04.04.2012 року ”Про структурну 

реорганізацію підприємства” встановлено розподіл земель лісогосподарського призначення у 

складі двох лісництв- Конча-Заспівське та Дачне. Частину Голосіївського лісництва включено 

до складу Конча-Заспівського лісництва.  

Перше лісовпорядкування лісів, які входять до складу підприємства лісопаркового 

господарства було проведене у 1925-1928 роках. Наступні лісовпорядні роботи проводились в 

1936, в 1945, в 1959 , в 1969, в 1979, в 1989, в 1999 роках. В архівах  збереглися такі матеріали 

цих робіт: таксаційні описи, планшети, плани лісонасаджень.  

Попереднє лісовпорядкування було проведено в 2009-2010 роках  Комплексною 

лісовпорядною експедицією ВО ”Укрдержліспроект” на загальній площі 4755,0 га. Роботи 

виконувались відповідно до вимог чинної лісовпорядної інструкції за І розрядом. 

Нинішнє лісовпорядкування проведено у 2015 році Комплексною лісовпорядною 

експедицією за І розрядом у відповідності з вимогами чинної лісовпорядної інструкції, 

рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за підсумками польових робіт 

(додатки 1;2). Основні показники проведеного лісовпорядкування наведені в таблиці 1.2.1. 

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин,  господарств,  господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за 

складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 

Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою одиницею 

– господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу площ і запасів 

насаджень господарських секцій за класами віку. 

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 

законодавчими та нормативно-правовими актами України.  

 

1.2.1. Основні показники проведеного лісовпорядкування  

 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Обсяги 

1.Площа лісовпорядкування га 2889,8 

 в. т .ч. з використанням ортофотопланів, 

аерофотознімків 
га 2889,8 

2.Кількість кварталів шт. 70 

3. Середня площа кварталів: га 41 

4. Кількість таксаційних виділів шт. 1686 

5. Середня площа таксаційного виділу га 1,7 



Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Обсяги 

6.Закладено площадок обстеження 

санітарного стану насаджень  
шт. 64 

7. Закладено площадок на визначення сум 

площ поперечних перерізів деревостанів 
шт. 305 

8. Закладено пробних площ – усього  шт. 3 

в т.ч. на рубки догляду шт. - 

9. Кількість планшетів шт. 20 

 

Зміни, які відбулися в площі підприємства за обліковий період, наведено 

в таблиці 1.2.2.  

 

1.2.2. Зміна площі за ревізійний період 

 

Найменування 

лісництв 

Найменування 

адміністративних 

районів 

Площа в га за даними 

теперіш-

нього 

лісовпоряд-

кування 

поперед-

нього 

лісовпоряд-

кування 

державного 

обліку лісів 

станом на 

01.01.2011 р. 

Земельного 

балансу ста-

ном на  

1.01.2015 р.  

Голосіївське 

Голосіївський 

- 1067 1067 - 

Конча-Заспівське 1136,6 1932 1932 - 

Дачне 1753,2 1756 1756 - 

Разом:  2889,8 4755 4755 - 

 

Примітка: В зв’язку з відсутністю у підприємства актів на постійне користування  

земельними ділянками та договору оренди землі з Київською міською державною 

адміністрацією інформацію про земельний баланс станом на 01.01.2015 року Головним 

управлінням Держземагенства України в м. Києві не надано. 

Конкретні дані про приймання і передавання лісових ділянок і підстави до них 

приведені в додатку 4. 

Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, 

основаному на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою 

таксацією, дані якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування 

запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під 

час вибіркової вимірювальної і перелікової таксації використовувалися таблиці „Сум площ 

перерізів та запасів деревостанів при повноті 1,0”, поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» 

(Київ-2013), які затверджені Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства 

від 27.12.2011р.). 

Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів 

стали електронні та паперові версії ортофотопланів 2007 року зйомки масштабу 1:5000, 

планшети лісовпорядкування 2010 року, електронна  та паперова версії функціонального 

зонування території НПП ”Голосіївський” та інформація підприємства щодо змін в лісовому 

фонді за ревізійний період. 

На території підприємства проводились несистематичні дослідження науково-

дослідними та освітніми установами м. Києва при проведенні моніторингу лісів різних 

напрямків (метеорологічні спостереження, динаміка важких металів в ґрунтах та рослинних 

об’єктах, ґрунтознавчий, ботанічний та зоологічний моніторинг). НПП ”Голосіївський” 

проведено функціональне зонування для визначення статусу лісових ділянок в розрізі 

функціональних зон, які включені (без вилучення) до складу НПП ”Голосіївський”. 

Для визначення типологічної характеристики лісових ділянок використовувались  

таблиці, які розроблені УкрНДІЛГА (канд. с/г наук Федцем І.Ф.), а також таблиці для 

визначення класів бонітету насіневих та порослевих насаджень (проф. М.М.Орлов). 



Крім зазначених таблиць використовувались такі нормативно-методичні матеріали: 

«Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37-476:20056», Київ 2006, 

«Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних 

об’єктів», Київ, 2010, «Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних 

квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів 

України», Київ, 2013, «Робочі правила з проведення вибіркових методів таксації деревостанів 

під час лісовпорядкування», Ірпінь, 2012, «Робочі правила з обстеження лісових культур і 

природного поновлення під час лісовпорядкування», Ірпінь-2012, «Технологічна інструкція із 

заповнення карток таксації для оброблення на персональному комп’ютері», Ірпінь, 2003. 

Лісовпорядні роботи проводились виходячи з вимог ”Порядку поділу лісів на 

категорії та виділення особливо захисних ділянок” у відповідності з постановою КМ України 

від 16 травня 2007 року № 733. 

В об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи запроектовані у 

відповідності з діючим ”Лісовим кодексом України”, Законом України ”Про природно-

заповідний фонд України” та відповідними положеннями про природно-заповідні об’єкти. 

Селекційна оцінка пристигаючих, стиглих і перестійних насаджень сосни та дуба 

визначалась при таксації по шкалі П.І. Молоткова, розробленою УкрНДІЛГА.  

Проектування рубок формування і оздоровлення лісів проводилось згідно ” Правил 

поліпшення якісного складу лісів”, затверджених постановою КМ України від 12 квітня 2007 

року № 724. 

Санітарно-оздоровчі заходи проектувалися з дотриманням вимог, викладених у 

Постанові КМ України №555 від 27 липня 1995 року ”Про затвердження Санітарних правил в 

лісах України” та згідно Постанови КМ України №756 від 26 жовтня 2016 року.  

Лісоінвентаризація та проектування лісогосподарських заходів проведено на 

грунтово-типологічній основі з використанням діагностичних ознак типів лісу, приведених в 

”Основних положеннях організації і розвитку лісового господарства Київського обласного та 

по м. Києву управлінні лісового та мисливського господарства” (Ірпінь, 2012 р). 

На території підприємства, окрім заказника ”Жуків Острів”, проведено ландшафтну 

таксацію згідно ”Методики визначення показників рекреаційної характеристики земель”, 

розробленою ВО ”Укрдержліспроект” у 2000 році. 

Лісогосподарські заходи в фонді відтворення лісів проектувалися згідно ”Правил 

відтворення лісів” затверджених постановою Кабінету Міністрів України №303 від 1 березня 

2007 року. 

 Організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними 

запроектовано згідно з ”Правилами пожежної безпеки в лісах України”, затверджених наказом 

Державного комітету лісового господарства України № 278 від 27.12.2004 р. 

Детальні відомості про обсяги виконаних лісовпорядних робіт приведені в акті 

виконання польових лісовпорядних робіт (додаток 6). 

 

1.3. Природно-кліматичні умови 

 

За лісорослинним районуванням, яке розроблене доктором сільськогосподарських 

наук професором С.А.Генсіруком (1981 рік), територія підприємства відноситься до області 

Українського Полісся Києво-Чернігівського поліського округу південної частини 

Придніпровсько-поліського району. Особливістю фізико-географічного розташування є те, що 

на незначній території зустрічаються характерні ознаки двох лісорослинних зон - Полісся та 

Лісостепу, при цьому чіткого переходу з однієї зони в іншу  не спостерігається.    

Клімат помірно-континентальний, з теплим літом та відносно м’якою зимою, що 

супроводжується фоновим мікрокліматичним впливом великого індустріального міста.  Вплив 

Київського та Канівського водосховищ зумовлює посилення бризової циркуляції, зміни 

швидкості вітру і сум атмосферних опадів. Переважає західне перенесення вологих повітряних 

мас. Найбільша кількість опадів випадає з квітня по вересень. Середня тривалість снігового 

покриву 106 днів. Коефіцієнт зволоження становить 1,9. Тривалість періоду з 

середньодобовою температурою повітря +50 С  становить 200 днів, більше 100 С - 165 днів. 



Сума активних температур досягає 27000С. Середньо-річний радіаційний фон в районі 

розташування підприємства становить 11 мкР/год. Середнє багаторічне сумарне значення 

сонячної радіації за рік становить 4000 МДж/см2. 
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового 

господарства, приведена в таблиці 1.3.1 

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 

насаджень , особливо в молодому віці, є високі літні температури, що супроводжуються 

досить низькою відносною вологістю (близько 50 % в денну пору), а також заморозки на 

початку та в кінці вегетаційного періоду.    

Основні кліматичні показники району розташування лісгоспу взяті за даними 

Центральної геофізичної обсерваторії станом на 1.01.15 року і наведені в таблиці 1.3.1.  
 

1.3.1. Кліматичні показники 

 

Найменування показників 
Одиниці 

вимірювання 
Значення Дата 

1. Температура повітря:    

–середньорічна градус +7,7  

–абсолютна максимальна градус +39,4  

–абсолютна мінімальна градус -32,9  

2. Кількість опадів на рік мм 550-650  

3. Тривалість вегетаційного періоду днів 198-204  

4. Пізні весняні заморозки   18.04 

5. Перші осінні заморозки   15.10 

6. Середня дата замерзання рік   20.12 

7. Середня дата початку паводку   з 20.03 по 10.05 

8. Сніговий покрив:    

– товщина см до 10  

– час появи   15.12 

– час сходження у лісі   14.03 

9. Глибина промерзання ґрунту см до 85  

10. Напрям панівних вітрів за сезонами:   

– зима румб ПдС  

– весна румб ПдС  

– літо румб ПнЗ  

– осінь румб З  

11. Середня швидкість панівних вітрів за 

сезонами: 

   

– зима м/сек 2,7  

– весна м/сек 2,5  

– літо м/сек 2,1  

– осінь м/сек 2,3  

12. Відносна вологість повітря за 

сезонами: 

   

– зима % 85  

– весна % 75  

– літо % 60  

– осінь % 70  

   

 

1.3.1.Рельєф і ґрунти 



  

За фізико-географічним районуванням територія підприємства розташована в межах 

Київської височинної області Васильківсько-Кагарлицького фізико-географічого району та в 

межах Північно-Придніпровської  терасово-низовинної  області  Лівобережно-Дніпровського  

краю Лісостепової зони, які розташовані на середньодніпровському схилі Українського 

кристалічного щита, поверхня якого перекрита юрськими, крейдовими, палеогеновими і 

неогеновими відкладами. Це рівнинна територія з невеликими схилами, яка характеризується  

переважанням хвойних насаджень, що зростають на свіжих борових та свіжих і вологих 

суборових умовах. Зрідка зустрічаються заболочені місця, що пов’язано з незначною 

розчленованістю місцевості. На формування ландшафтної структури мали вплив 

палеогеографічні умови. Залишені дніпровським льодовиком відклади покрили поверхню 

нерівномірним за потужністю шаром. На них залягають лесові відклади, які поділяються 2-3 

горизонтами похованих ґрунтів. Пермські, тріасові, юрські та крейдяні відклади залягають 

нижче базису ерозії. Вище рівня р. Дніпро спостерігається така послідовність у напрямку 

знизу-вгору: бучацькі піски, київський мергель, харківські зелені піски, полтавські білі піски, 

каоліновий пісковик, ряба глина, бура глина, прісноводний суглинок, підморенні піски, 

морена, водно-льодовикові піски, алювіальні піски та лес. 

Ряд сучасних відкладів переважно складають алювіальні піски, глинисті піски, 

супіски, суглинки заплави р. Дніпро з його потічками та струмками. У заплаві р. Дніпро товща 

алювію складає 20-30 м. Зокрема, Жуків острів повністю зформований за рахунок сучасних 

алювіальних відкладів. Алювіальні  та озерно-алювіальні відклади першої та другої 

надзаплавних терас р. Дніпро та інших річок представлені піщано-суглинистими породами. У 

частині першої надзаплавної тераси, що простягається від с. Чапаївки через Конча-Заспу до м. 

Українка, переважають піски.  

Північна територія підприємства розташована в межах Придніпровської височини і 

охоплює лесову рівнину, яка в свою чергу розчленована на окремі ланцюги височин. 

Південна територія підприємства розташована в межах долини р. Дніпро і належить 

до Придніпровської низовини. Тут чітко окреслена заплава і перша надзаплавна тераса. 

Заплава порізана протоками, староріччям і підіймається над руслом на 2-4 м. Між окремими 

рукавами трапляються острівні ділянки, а також заплавні озера. Перша надзаплавна тераса 

підіймається над заплавою на висоту 6-10 метрів. Дуже поширеною формою є піщані горби, 

гриви та дюни. На місці котловин видування або староріч зустрічаються пониження рельєфу.  

Ґрунтовий покрив сформувався на лесових породах. На півночі підприємства 

зустрічаються чорноземи типові мало гумусні та слабкогумусовані (урочище ”Голосієве”). 

Найбільш поширеними ґрунтами є дерново-підзолисті супіщані ґрунти  у поєднанні з 

оглеєними їхніми відмінами та болотними ґрунтами. На північному сході ( урочище ”Жуків 

Острів”) переважають ясно-сірі, сірі опідзолені ґрунти та темно-сірі опідзолені ґрунти. Лучно-

чорноземні ґрунти зустрічаються в озерноподібних пониженнях, які утворені за рахунок 

лучної рослинності. 

Ерозійні процеси на території підприємства не мають чітких видимих ознак. 

Порушення грунтотвірних процесів не спостерігається. 

 

1.3.2.Ландшафтна структура 

 

Більша частина підприємства припадає на надзаплавні тераси Дніпра Північно- 

Придніпровської фізико-географічної області. Тераси складені потужними 

давньоалювіальними пісками. В умовах недостатнього зволоження і відносно низького рівня 

залягання ґрунтових вод тут сформувалися дерново- слабо - і середньопідзолисті піщані і 

пилувато-піщані ґрунти. Природна рослинність представлена сухими і свіжими борами. Тут 

переважають наступні типи урочищ: дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені піщані рівнини, з 

дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними 

ґрунтами, під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями, а також 

вирівнених понижених, піщаних рівнин, з дерново-слабо-підзолистими крупно-пилуватими 

піщаними ґрунтами під свіжими суборами. 



Урочища річкових заплав з лучними ландшафтами також мають порівняно незначне 

поширення. Це вирівнені супіщані і суглинкові рівнини, з заплавними дерновими глейовими 

та глеюватими крупнопилувато-піщанистими і крупнопилуватими супіщаними ґрунтами під 

різнотравно-вологотравними та вологотравно-осоковими луками. 

Болотні ландшафти, в основному, представлені горбкуватими пониженими 

урочищами, на торфах різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під вологотравно-

осоковим чорно вільшаниками, а також низинними на торфах різної потужності, з торфово-

болотними ґрунтами під болотнотравними сосняками з березою та плоскими пониженими, 

складеним низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під 

вологотравно-болотнотравними формаціями, закущені вільхою. 

У межах Дачного лісництва виділяються ландшафти надзаплавних 

давньоалювіальних терас, боліт та западин. На півдні, південному заході, заході й сході великі 

масиви зайняті дрібнохвилястими горбкуватими й вирівняними ландшафтами, піщаними, з 

дерново-слабкопідзолистими піщаними і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними 

ґрунтами, під сухими і свіжими борами та різнотравно-злаковими формаціями. На заході 

Дачного лісництва невеликою смугою простягається ландшафт плоских понижених боліт, 

складених низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними ґрунтами під 

вологотравно-болотнотравними формаціями, закущені вільхою. У межах фонових ландшафтів 

по всіх території Дачного лісництва невеликими плямами розповсюджені западини в пісках і 

опіскованих суглинках з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та 

глеюватими супіщаними ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами.  

У межах Конча-Заспівського лісництва виділяються два великих за розміром 

ландшафтні комплекси. На півдні, південному заході та вузькою смугою на півночі - пласкі 

пониженння боліт, складених низинними торфами різної потужності, з торфово-болотними 

ґрунтами під вологотравно-болотнотравними формаціями. На сході і вузькою смугою на 

півночі -вирівнені піщані ландшафти з дерновими глейовими зв’язнопіщаними і супіщаними 

ґрунтами під вогкими судібровами і дібровами. 

Загалом, на території підприємства найбільш поширені такі ландшафти: надзаплавних 

терас дрібнохвилясті горбкуваті і вирівнені, піщані, з дерново-слабкопідзолистими піщаними 

і крупнопилувато-піщанистими зв’язнопіщаними ґрунтами, під сухими і свіжими борами та 

різнотравно-злаковими формаціями (А1,А2) - 707,3  га та вирівнені понижені, піщані, з 

дерново-слабкопідзолистими крупно-пилуватими піщаними ґрунтами під свіжими суборами 

(В2) - 1617,2 га. Ландшафти широколистяно-лісового типу, головним чином, представлені 

рівнинами області Київського плато, складеними лесовидними суглинками з сірими, ясно - та 

темно-сірими лісовими суглинковими та  легкосуглинковими ґрунтами, які сформувались під 

свіжими дібровами, судібровами та різнотравно-злаковими формаціями (С2,С3,Д2,Д3) на площі 

283,1 га. Ландшафти боліт - горбкуваті понижені, на торфах різної потужності, з торфово-

болотними ґрунтами під вологотравно-осоковими чорно- вільшаниками (С4,С5) займають 22,7 

га. Западини в пісках і з слабконахиленими схилами, з дерново-підзолистими глейовими та 

глеюватими ґрунтами під вологими та вогкими борами і суборами (А3,В3) займають 80,0 га. 

 

1.3.3. Гідрографія та гідрологічні умови   

 

Територія підприємства розташована в басейні річки Дніпро. Вздовж західної межі 

проходить р.Віта, зі сходу підприємство межує з р.Дніпро. В межах території підприємства в 

урочищі ”Жуків острів” протікає один з рукавів Дніпра так звана р.Коник та зосереджені 

декілька ставків, які підживлюють річки в період повені (переважно під-час сніготанення і 

рідше – після зливових дощів). Значний водорегулюючий вплив має р.Дніпро, внаслідок якої 

через значні перепади рівня грунтових вод в урочищі ”Жуків острів” утворилися дрібні 

низинні болота.      

Підземні води в межах розташування належать до Дніпровського артезіанського 

басейну (північна та східна частини) та провінції складчастих областей Українського 

кристалічного щита (західна та південна частини). Головні водоносні горизонти та комплекси 



наявні у відкладах кайнозойської (переважна частина території) та архейської ер (крайня 

південна та західна частини). 

Цілісні лісоозерні природні комплекси з комфортними мікрокліматичними 

характеристиками, сприятливі природні умови зумовлюють розвиток санаторно-курортного 

напрямку туризму. 

Річка Дніпро - площа басейну в межах України — 291 400 км². Типова рівнинна річ-

ка з повільним і спокійним плином. Має звивисте русло, утворює рукави, перекати, остро-ви, 

протоки і мілини. Ділиться на три частини: верхня течія- від витоку до Києва (1320 км), 

середня – від Києва до Запоріжжя (555 км) і нижня – від Запоріжжя до гирла (325 км). Ширина 

заплави- до 12 км. Площа дельти – 350 км2. Долина річки чітко асиметрична: пра-ві схили круті 

і високі, ліві – низькі та пологі. Правий берег височить на 100-150 м, він по-різаний глибокими 

долинами і ярами. Лівий берег низький, піщаний, часто вкритий сосно-вим лісом. Долина 

річки шириною 200-1200 м. Водний режим Дніпра визначається добре вираженою весняною 

повінню, низькою літньою меженню з періодичними літніми паводками, регулярним осіннім 

підвищенням рівня води і зимової меженню. Частка площі водозбору річки на території 

України – понад 48 %. Живлення Дніпра змішане: на дощове і підземне припадає відповідно 

20 і 30 %. В межах степової зони, частка снігового живлення становить до 85-90 %, підземне 

– зменшується до 10-15 %, а дощового майже немає. Доля надходження річкових потоків в 

межах Київської області від загальної маси становлять: Прип'ять- 26 % і Десна- 21 %. 

Найбільший відсоток води (55-57 % річної кількості) стікає в Дніпро у весняні місяці 

(березень-травень), коли тануть сніги, най-менше- взимку (12 %); на літо (червень-серпень) 

припадає 17-21 % річного стоку, на осінь (вересень-листопад)- 12-14 %.  

Довжина р. Віта становить 13,9 км, площа водозбору – 244 км. кв. Зазначимо, що за 

площею водозбору це найбільша мала річка Києва. Віта тече на південній околиці міста, 

частково за межами міста. Останнє позначається на тому, що річка у цілому зберегла 

природний гідрологічний режим: з вираженими водопіллям і меженню. Важлива особли-вість 

річки полягає в тому, що вона тече у північному напрямку – у бік, що протилежний течії 

Дніпра. Отже, річка має дуже малий перепад між витоком і гирлом (2,3 м), а також похил. У 

нижній течії Віта являє собою досить велику річку: її ширина сягає 10–15 м, глибина – 1,0–1,2 

м. Такі розміри можна пояснити підпором води від Канівського водосховища.  

На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 0,6 % площі, вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 21,0 га. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 

 

2.1. Основні галузі народного господарства в районі розташування лісгоспу 

 

Район розташування підприємства відноситься до числа високорозвинутих 

промислових  районів м. Києва. Провідними галузями народного господарства згідно 

статистичних показників 2014 року є харчова промисловість та перероблення 

сільськогосподарських продуктів, а також виробництво будівельних матеріалів. В районі 

розвинута також легка та нафтохімічна промисловості, металургія та оброблення металу. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення за січень - 

грудень 2014 року становить 28,6 тис. грн. 

  

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності Питома 

вага,% 

Промисловість: 100 

Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських  

Продуктів 
54,8 

Виробництво будівельних матеріалів 30,6 

Легка промисловість 1,1 

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї 1,8 

Хімічна і нафтохімічна промисловість 2,2 

Металургія та оброблення металу 3,5 

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування 1,9 

Інші галузі 4,0 

Поліграфія 0,1 

 

Стабільність регіону забезпечують фінансові та кредитні установи. Щорічно 

надходять прямі іноземні інвестиції, проводиться зовнішньоекономічна діяльність.  

В гуманітарній сфері нараховується 51 науково-дослідна установа. Успішно 

виконують свої функції значна кількість закладів освіти, культури та медицини, установи 

державних органів влади. 

Туризму належить один із пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури. 

Голосіївський район має великий потенціал для розвитку всіх форм і видів туризму.  

Туристична інфраструктура району є найбільшою серед районів м. Києва – це 270 

туроператорів та турагентів, 14 готелів та 24 інших закладів розміщення, 30 гуртків, об’єднань, 

секцій та інші суб’єкти туристичної діяльності. 

Житлове господарство району – це соціально важливий підрозділ, який забезпечує 

населення необхідними житлово-комунальними послугами на рівні не нижче державних 

соціальних стандартів. 

На території району знаходяться 42 будинки ЖБК та 63 будинки ОСББ на 

самообслуговуванні, 90 відомчих будинки, 74 гуртожитки, 85 інвестиційних будинки. На 

прибудинкових територіях житлових будинків не комунальної форми власності розташовано 

92 дитячих та 12 спортивних майданчиків. 

Окрім комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» 

переробкою деревини займаються дрібні приватні та комунальні підприємства. 

В районі розташування лісгоспу лісове господарство ведеться державним 

підприємством «Київське лісове господарство» Державного агентства лісових ресурсів 

України та НПП «Голосіївський» Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Лісистість адміністративного району, на території якого розташоване підприємство, 

складає 39,5 %. 

 

 



2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 

 

В 2015 р. в лісах підприємства в цілому було заготовлено  8,70 тис.м3 ліквідної деревини, 

в т.ч. ділової – 0,61 тис.м3. Із загального обсягу заготовленої ліквідної і ділової деревини 

хвойні породи складають відповідно 8,57 тис.м3 (0,61 тис.м3), твердолистяні породи 0,13 

тис.м3 ліквідної деревини. Основними сортиментами, які заготовляються в підприємстві є 

дрова паливні та технологічні -93 %, решта пиловник ІІІ сорту.  

Найбільшими споживачами деревини є місцеве населення - близько 4,19 тис.м3 або 48 

% від загального обсягу заготівлі, на власні потреби підприємство використало 0,2 тис.м3 та 

на переробку 1,09 тис.м3.  

          Найбільшим попитом в споживачів користуються дрова паливні, дошка обрізна та 

необрізна різних сортів.   

          

         2.3. Характеристика шляхів транспорту 

 

Район розташування лісгоспу характеризується досить розвинутою мережею шляхів 

транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні 

діяльності підприємства є регіональна автомобільна дорога сполученням Київ-Обухів (Р01) 

загальна довжина якої становить 7,3 км, а також дорога міжнародного значення Е40 

(європейський маршрут) сполученням Львів-Київ-Харків, яка проходить через 10 країн світу. 

Загальна протяжність автомобільних доріг становить 295,4 км, з них магістральні дороги 

загальнодержавного значення – 25,0 км, магістральні вулиці та дороги загально-міського 

значення – 104,4 км, магістральні вулиці та дороги районного значення – 17,5 км, вулиці та 

дороги місцевого значення – 148,5 км. 

На території району функціонує залізничний транспорт Південно-Західної залізниці 

пасажирська та вантажна станція 1 класу Київ-Московський Київського залізничного вузла. 

          Більшість лісових доріг має невисокий технічний стан, на них відсутні паспорти. Час 

експлуатації раніше збудованих поліпшених доріг загального користування перевищує 30 

років, вони мають задовільний стан. Роботи з утримання та ремонту вулично-шляхової мережі 

загального користування виконує КП «ШЕУ Голосіївського району» та КП  ШЕУ 

«Магістраль»  і носять сезонний характер.  

 Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 69,9 км, із них з 

твердим покриттям 3,8 км. Загальна протяжність шляхів транспорту за нормативами на 1000 

га площі складає 38 км, а ступінь забезпеченості відповідно до нормативів становить 64 %.  

           Для виконання планів з лісоексплуатації, в рекреаційно-оздоровчих цілях,а також для 

охорони і захисту лісу силами підприємства проводилися роботи по утриманню та поточному 

ремонту лісових доріг (щорічно біля 8,5 км). За минулий ревізійний період будівництво та 

капітальний ремонт доріг підприємством не проводився.   

 

2.4. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

 

Порядок і ставки рентної плати (загальнодержавного податку) за заготівлю деревини 

основних лісових порід регулюються статтею 256 «Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів» чинного Податкового кодексу України.  

Рентна плата за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних 

лісових користувань та використання корисних властивостей лісів встановлюються 

Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами. 

Ліси підприємства віднесені до І поясу рентної плати за заготівлю деревини основних 

лісових порід.  
 

2.5. Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність 

підприємства  

Господарська діяльність підприємства спрямована на комплексне та раціональне 

використання корисних властивостей лісів, охорону лісових рекреаційних ресурсів, створення 

сприятливих умов для організації лікування та відпочинку населення. Показники таблиці 2.5.1. 



, а саме середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, 

щорічний обсяг створення лісових культур вказують на високу інтенсивність ведення лісового 

господарства. 

Технічне забезпечення достатнє. Ступінь забезпечення транспортними засобами 

становить  80 %, є необхідність у придбанні двох пожежних автомобілів.  Для підвезення 

робітників та інженерно-технічних працівників до лісових ділянок використовується 

транспорт підприємства. На території Конча-Заспівського лісництва зосереджено цех для 

переробки круглих сортиментів. Силами працівників підприємства створюються столярні 

вироби різної складності (лавки, альтанки, бесідки, паркани, дитячі гірки та інше), які в 

подальшому використовуються для облаштування місць відпочинку в лісових масивах та 

проводиться реалізація виготовленої продукції згідно замовлень. 

Виробничим та житловим фондами підприємство забезпечене на 100 %. Кадрами 

постійних робітників забезпечений на 100 %. В зв’язку з незначними обсягами 

лісогосподарських робіт є випадки суміщення посад. Лісогосподарські роботи (заготівля 

деревини, лісокультурні роботи та інше) виконуються силами лісової охорони. При 

необхідності термінового виконання завдань роботи додатково виконуються сезонними і 

тимчасовими робітниками.  

Існуюча організація виконання лісогосподарських робіт на підприємстві дозволяє в 

повному обсязі виконувати покладені на підприємство завдання, вчасно реагувати на 

погіршення стану насаджень та лісових земель в цілому, за короткі проміжки часу 

відновлювати екологічну рівновагу лісових масивів.  

 

2.5.1. Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності ведення 

лісового господарства 

 

Найменування показників 
Одиниця 

вимірювання 

За проектом 

минулого 

лісовпорядну-

вання  

За проектом 

нинішнього 

л/в 

1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – 

усього 
тис. м3 11,20 11,61 

в т.ч. від рубок головного користування 
тис. м3 

- - 

2. Середній обсяг лісокористування з  

1 га вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок 

м3 2,6 4,0 

3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів:    

–створення лісових культур га 26,2 19,9 
 

 

2.6. Значення лісового господарства в економіці району розташування 

підприємства і охороні довкілля 

 

Лісове господарство в економіці району розташування займає провідне місце. Це 

пов’язано з охороною та дотриманням в належному стані лісових масивів міста, оскільки 

основними функціями рекреаційних лісів є лікувально-оздоровчі та естетичні функції в 

поєднанні з раціональним природокористуванням. Рекреація (від латинського recreatio) 

означає відновлення фізичних, духовних та нервово-психологічних сил людини, що 

забезпечується системою заходів, які здійснюються у вільний від роботи час на лоні природи.     

Щорічно до лісових масивів підприємства потрапляє значний потік неорганізованих 

відпочиваючих. При цьому використовуються як спеціально створені зони відпочинку, так і 

лісові ділянки з доріжно-стежковою мережею в цілому. Зони масового відпочинку, які 

розташовані поблизу автомобільних шляхів, обладнані стоянками для автомобілів. У весняно-



літній період досить привабливими є місця зосередження невеликих водойм (урочище «Жуків 

острів»), які використовуються відпочиваючими для купання та риболовлі.  

У процесі рекреації туристи і відпочиваючі використовують ліс для походів, 

прогулянок пішки, катання на конях верхи, пікніків, тимчасового проживання з установкою 

наметів і будиночків на колесах, розкладання вогнищ, спортивних змагань, театралізованих 

дійств, збирання грибів, ягід, лікарської сировини тощо.  

В районі розташування лісового масиву підприємства функціонує лікувальний заклад 

№1 ”Феофанія” та санаторій ”Конча-Заспа”. Таким чином спілкування людини з природою 

дозволяє знижувати захворюваність та збільшити тривалість життя, підвищити творчу 

активність, при цьому відбувається розширення кругозору та покращення психологічного 

клімату в колективі. 

Одна з важливих властивостей лісонасаджень  та, що вони можуть у досить великих 

кількостях затримувати пил, а також частково адсорбувати інші шкідливі сполуки. До 

найбільш шкідливих для деревної рослинності і людей належать: сірчаний ангідрид, 

фтористий водень, хлористий водень, сірководень, сірчистий газ, амоній, ацетилен та вихлопні 

гази. Накопичення сполук сірки, оксидів міді, цинку, свинцю в хвої викликає її відмирання і 

відпад. Хвойні і дрібнолисті породи – найбільш активні поглиначі, 1 га лісу здатний поглинути 

до 400 кг сірчаного газу, 100 кг хлоридів і затримати до 60 т пилу. Листяні породи із 

шершавою  поверхнею листя (в’яз  й ін.) затримують більше пилу, ніж породи, які мають 

гладеньке листя (наприклад, тополі). Корисні властивості санітарно-захисних насаджень при 

наявності водойм підвищуються на 15-20%. Кількість вуглекислого газу, що поглинається, і 

кисню, який при цьому виділяється, залежить від ряду причин: стану насаджень, їхнього віку, 

породного складу і т.п. Установлено, що в насадженнях I класу бонітету (найкращих) 

фотосинтез, як і газообмін, більш інтенсивний. Якщо ефективність поглинання вуглекислого 

газу ялиною прийняти за 100%, порівняльна ефективність модрини складе 118%, сосни 

звичайної 164%, липи 254%, дуба звичайного 450% і тополі берлінської 691%.  

Зелені насадження відіграють важливу, хоча й не головну роль в ізоляції населення 

від джерел шуму. Найбільш високу інтенсивність шуму створюють авіація, залізничний і 

автомобільний транспорт. 

Лісові масиви відіграють ведучу роль у розподілі опадів, що визначає їх важливе 

водоохоронне значення. У літню й перехідні пори року опади, що випадають, частково 

затримуються кронами й не відразу попадають на поверхню ґрунту, а поступово. Ліс зменшує 

поверхневий стік. Підстилка і мохове покриття відіграють роль губки, яка вбирає частину 

опадів. На шляху стікаючої води ліс утворює механічні перешкоди. 

Ліси активно впливають на клімат даної місцевості, змінюючи радіаційно-

температурний режим, вологість повітря, розподіляючи опади, а також захищаючи від 

вітру.  У такий спосіб вони регулюють і пом'якшують місцевий клімат, а також формують 

специфічний мікроклімат лісу і прилеглих  до нього територій. 

Мисливська фауна в лісах підприємства представлена досить широким діапазоном 

ссавців – близько 41 виду, серед яких такі рукокрилі як вечірниця мала, вухань звичайний, 

кажан двокольоровий та нетопир малий (всі занесені до Червоної книги України), які 

збереглися по соснових борах Конча-Заспівського та Дачного лісництв, де ще існують старі 

дуплисті дерева. З хижаків на ділянці більш численними є борсук, зустрічаються кам’яна та 

лісова куниці. Козуля європейська є звичайним видом згаданих лісництв, а свиня дика 

постійно мешкає в заболочених біотопах заказника «Лісники». Близькість заплавних біотопів 

та наявність болотних ділянок обумовила присутність на ділянці таких характерних ссавців як 

собака єнотовидний, тхір звичайний, видра, полівка водяна, ондатра, миша малесенька. 

Найбільшою цінністю та різноманіттям характеризується орнітофауна: дрізд-

чикотень, лісовий щеврик, синиця голуба, повзик, крутиголовка, дятел великий строкатий. До 

рідкісних можна віднести канаркового в’юрка, місцеперебування якого були виявлені тільки 

в окремих західних кварталах Конча-Заспівського лісництва. У соснових борах східної 

частини ділянки фоновими видами є лісовий щеврик та жовтобровий вівчарик; зустрічається 

лісовий жайворонок та дрімлюга. Серед розрідженої деревно-чагарникової рослинності 

призаплавних ділянок звичайними є сорокопуд-жулан, славка сіра, вівсянка звичайна, щиглик; 



зрідка трапляється одуд, зозуля, славка, рябогруда, крутиголовка, повзик, щиглик, горобець 

польовий. Фауна сов налічує 3 види, з яких є сова сіра і зрідка зустрічаються сич хатній та сова 

вухата. 

 

2.7. Сертифікація лісів 
 

Цей проект організації і ведення лісового господарства розроблений на засадах 

сталого розвитку лісового господарства, як це передбачено чинним Лісовим кодексом України 

(статті 2, 34, 48, 55, 56), «Концепцією реформування та розвитку лісового господарства», 

ухваленої КМ України від 18.04.2006р. №208.  

Ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку передбачає поєднання 

економічних, екологічних та соціальних аспектів лісогосподарської діяльності з метою 

збереження, невиснажливого використання лісів та підтримування їх багатогранних функцій 

на довгострокову перспективу.  

Розроблені положення проекту відповідають основним принципам сталого ведення 

лісового господарства: відповідність чинному законодавству України, та угодам, 

ратифікованих Україною; лісогосподарські заходи спрямовуються на багатоцільове 

використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної складової 

підприємств та отримання екологічних і соціальних вигод; збереження лісового 

біорізноманіття, унікальних лісових систем; розроблення системи заходів з ведення лісового 

господарства, їх вчасне оновлення і уточнення; постійне спостереження за станом лісів, 

контроль за виконанням лісогосподарських заходів; збереження лісів, які мають 

природоохоронне значення. 

Для поширення практики управління лісами та лісокористування на засадах сталого 

розвитку в державі започатковано систему добровільної лісової сертифікації.  

Лісова сертифікація - це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства 

встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах 

сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і 

соціально збалансованого ведення лісового господарства. Згідно статті 56 ”Лісового кодексу 

України”, організація та проведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, 

який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом 

виконавчої  влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування  державної  політики   у  

сфері  охорони навколишнього природного середовища. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


