
РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

4.1. Виконання основних положень проекту попереднього лісовпорядкування 

 

В своїй практичній діяльності підприємство керувалося основними положеннями 

організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього 

лісовпорядкування. Зміни в організаційно-господарській структурі лісового фонду сталися за 

рахунок вилучення земель лісового фонду та реорганізації лісництв.  

Стан меж і квартальних просік, збереження межових знаків, квартальних і лісогоспо-

дарських стовпів задовільний. 

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились 

вчасно. 

 

4.2. Рубки головного користування  

 

Рубки головного користування не проводились і лісовпорядкуванням не 

проектувались. 

 

4.3. Рубки формування і оздоровлення лісів 

 

4.3.1. Рубки догляду, санітарні рубки та очищення лісу від захаращення 

 

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування 

приведений в табл.4.3.1.1. 

Значні відхилення в обсягах рубок по освітленню спричинені станом насадження, які 

викликані заглушенням головної породи другорядними породами. Зменшення середньорічної 

площі виконання прочищень та проріджень пояснюється коротким терміном ревізійного 

періоду (5 років) та значним вилученням земель лісогосподарського призначення. Значні 

розбіжності по виходу ліквідної деревини та вибірки з 1 га в цілому пояснюється врахуванням 

сухостійної деревини до загальної маси ліквіду при проведенні рубок догляду.  

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування 

задовільний. 

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно. Несвоєчасного 

проведення рубок догляду, яке призвело до небажаної зміни порід базовим 

лісовпорядкуванням 2015 року не виявлено. 

 

4.3.1.1. Виконання рубок догляду за ревізійний період  

 

Види рубок та 

порівнювані 

показники 

Усього 

потребу-

вали рубок 

догляду, га 

Прийнято 

2 л/в  

нарадою,  

га 

Фактично 

пройдено 

рубками 

Щорічний обсяг користування 

прий- 

нятий 

2 л/в 

нарадою, 

га, тис. м3 

фак- 

тично 

вико- 

нано, 

га, тис. м3 

%  

вико-

нання 

від  

проекту 

Освітлення:       

Площа 12,9 12,9 19,1 2,5 3,8 152 

загальний 

вирубаний запас 

0,06 0,06 0,16 0,01 0,03 300 

в т.ч.  

ліквідний 

      

діловий       

вибірка з 1 га, м3 5 5 8 5 8 160 

Прочищення:       

площа 182,1 182,1 93,8 36,4 18,8 52 



Види рубок та 

порівнювані 

показники 

Усього 

потребу-

вали рубок 

догляду, га 

Прийнято 

2 л/в  

нарадою,  

га 

Фактично 

пройдено 

рубками 

Щорічний обсяг користування 

прий- 

нятий 

2 л/в 

нарадою, 

га, тис. м3 

фак- 

тично 

вико- 

нано, 

га, тис. м3 

%  

вико-

нання 

від  

проекту 

загальний 

вирубаний запас 

1,41 1,41 1,08 0,28 0,22 78 

в т.ч.  

ліквідний 

      

діловий       

вибірка з 1 га, м3 8 8 11 8 11 137 

Проріджування:       

площа 1,8 1,8 1,2 0,3 0,2 67 

загальний 

вирубаний запас 

0,05 0,05 0,03 - 0,01 - 

в т.ч.  

ліквідний 

      

діловий       

вибірка з 1 га, м3 28 28 27 28 27 96 

Прохідні рубки 

ландшафтні: 

      

площа 150,4 150,4 75,8 15,0 15,2 101 

загальний 

вирубаний запас 

4,89 4,89 3,78 0,49 0,76 155 

в т.ч.  

ліквідний 

4,40 4,40 2,95 0,44 0,59 134 

діловий 1,30 1,30 0,3 0,13 0,06 46 

вибірка з 1 га, м3 33 33 50 33 50 151 

Разом рубок 

догляду: 

      

площа 347,2 347,2 189,9 54,2 38,0 70 

загальний 

вирубаний запас 

6,41 6,41 5,05 0,78 1,02 130 

в т.ч.  

ліквідний 

4,40 4,40 2,95 0,44 0,59 134 

діловий 1,30 1,30 0,3 0,13 0,06 46 

вибірка з 1 га, м3 18 18 26 14 27 193 

 

Якість проведення рубок догляду і вибіркових санітарних рубок задовільна. 

Механічних пошкоджень, невірного відбору дерев в рубку та невідповідності меж рубки 

догляду матеріалам лісовпорядкування після проведення рубки догляду базовим 

лісовпорядкуванням 2015 року не виявлено. 

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований метод рубки, який 

поєднує принципи низового та верхового догляду.  

Санітарно-оздоровчі заходи, які проводились на протязі ревізійного періоду у 

насадженнях підприємства відповідають вимогам, що викладені у Постанові КМ України від 

27 липня 1995 року № 555. 

Вибіркові санітарні рубки (табл. 4.3.1.2) мали бути проведені за 3 роки на площі 

2347,3 га із запасом зрубаної деревини 33,72 тис.м3. Фактично за 3 роки лісгосп виконав їх на 

площі 977,8 га із запасом 23,03 тис. м3, що в порівнянні з прийнятим 2 л/в нарадою обсягом 

рубок складає 41,6 % по площі та 68,3 % по запасу. 

  



4.3.1.2.  Обсяги виконання санітарних рубок 

 

Види 

санітарних 

рубок 

Обсяги за проектом Тер 

мін 

вик., 

років 

Фактично виконано за рев. період 

пло 

ща, 

га 

запас тис. м3 
площа, 

га 

запас тис. м3 

загаль 

ний 

ліквід 

ний 

діло 

вий 

загаль 

ний 

ліквід 

ний 

діло 

вий 

Суцільні 3,5 0,75 0,67 0,13 1 49,2 9,53 8,18 1,26 

Вибіркові 2347,3 33,72 29,70 4,17 3 1500,3 34,22 28,86 1,21 

Разом 2350,8 34,47 30,37 4,30  1549,5 43,75 37,04 2,47 

 

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі  

522,5 га з рубкою 11,19 тис.м3 деревини (в т.ч. ділової 0,28 тис.м3 ), що було викликано 

фактичним станом насаджень. 

Суцільні санітарні рубки планувалось провести на протязі одного року на площі 3,5 

га. Фактично здійснення заходів по проведенню суцільної санітарної рубки почалось у 2012 

році на площі 13,5 га з загальним запасом 2590 м3. Причинами призначення суцільних 

санітарних рубок згідно актів лісопатологічного обстеження стали пожежі, сніголами, хвороби 

та шкідники. 

Очищення лісу від захаращення минулим лісовпорядкуванням проектувалося на 

площі 339,7 га із загальним запасом 1,89 тис.м3  та терміном виконання – 3 роки. Фактично 

проведенням заходу на протязі 3 років охоплено 237,7 га з загальним запасом 1809 м3, з них 

ліквіду 880 м3. Всього за ревізійний період захід проведено на площі 300,6 га га з загальним 

запасом 2117 м3, з них ліквіду 1074 м3. 

 

4.3.2. Лісовідновні рубки 

 

Лісовідновні рубки минулим лісовпорядкуванням не проектувалися та протягом 

ревізійного періоду підприємством не проводились.  

4.3.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень 

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень минулим лісовпорядкуванням не 

проектувалися та протягом ревізійного періоду підприємством не проводились. 

 

4.3.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 

 

Обсяги проведених протягом ревізійного періоду інших рубок формування і 

оздоровлення лісів наведені в табл. 4.3.4.1.  

 

4.3.4.1. Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів  

 

Види інших рубок 

Обсяги за проектом 
Термін 

вико-

нання, 

років 

Фактично виконано за 

ревізійний період 

площа, 

га 

запас, тис.м3 

площа, 

га 

запас, тис.м3 

за-

галь-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вий 

за-

галь-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вий 

1. Рубка 

поодиноких дерев 
29,2 0,55 0,42 0,06 3 - - - - 

2.Рубка 

небезпечних дерев 
10,5 0,05 - - 10 - - - - 

3.Створення 

протипожежних 

розривів 

12,2 0,42 - - 3 - - - - 

4. Розчищення 

квартальних просік 
1,8 0,01 - - 1 17,8 0,32 - - 



 

Причинами відхилень від проекту є проведенні, як більш доцільні санітарно-оздоровчі 

заходи в зв’язку з погіршенням санітарного стану насаджень та виникненням незначних за 

площею низових пожеж.  

 

4.4. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства 

 

За минулий ревізійний період проведення рубок для інших заходів, не пов’язаних з 

веденням лісового господарства лісовпорядкуванням не проектувалося та лісгоспом не 

проводилися.  

 

4.5. Заходи з лісозахисту 

 

Осередки шкідників і хвороб лісу, виявлені протягом ревізійного періоду, наведені в 

табл. 4.5.1. Осередки масового розмноження шкідників лісу лісовпорядкуванням не виявлено.  

 

4.5.1. Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період 

  

Види шкідників і хвороб 

Площа осередків, га 

на по-

чаток 

періоду 

виник-

ли 

знову 

лікві-

довано 
затухло 

залишок осередків 

усього 

в тому числі 

потребують 

заходів 

боротьби 

Шкідники лісу       

Міль павутинна вербова 0,5   0,5 -  

Хвороби лісу       

Коренева губка 198,5  168,8  29,7 29,7 

Губка соснова 226,7  226,7  -  

Стовбурні гнилі 11,0 10,8   21,8  

Омела 3,0  3,0  -  

Відьміна мітла 4,3   4,3 -  

Губка дубова 1,8      

Трутовик березовий - 5,1   5,1  

Трутовик осиковий - 3,9   3,9  

Разом: 445,8 19,8 398,5 4,8 60,5  

 

Із хвороб лісу найбільше поширення мали соснова губка та коренева губка. 

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи підприємством виконувались з 

врахуванням санітарного стану насаджень. 

 

4.5.2. Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів лісозахисту 

 

Назва заходів 
Один. 

вимір. 

Запроекто-

вано 

лісовпоряд-

куванням 

Фактично виконано в 

середньому за 

ревперіод 

Виконано за 2015 

рік 

обсяг 
у % від 

проекту 
обсяг 

у % від 

проекту 

1.Лісопатологічне 

обстеження 

тис. 

га  

1,5 2,2 146 2,0 133 

2.Грунтові розкопки ям 40 - - - - 

3.Біологічні заходи 

боротьби: 

      



Назва заходів 
Один. 

вимір. 

Запроекто-

вано 

лісовпоряд-

куванням 

Фактично виконано в 

середньому за 

ревперіод 

Виконано за 2015 

рік 

обсяг 
у % від 

проекту 
обсяг 

у % від 

проекту 

-виготовлення штучних 

гнізд  

шт. 200 52 25 50 25 

-виготовлення 

годівниць для птахів 

шт  90 90 18  

4.Організаційно-

господарські заходи: 

      

-нагляд за появою 

осередків шкідників і 

хвороб 

тис. 

га 

4,8 4,8 100 4,8 100 

-організація пунктів 

лісозахисту 

шт. 3 - - - - 

-пропаганда 

лісозахисту 

грн. 300 - - - - 

       

Причинами відхилень фактичного виконання лісозахисних заходів від проекту 

лісовпорядкування пов’язано з реорганізацією підприємства та покращенням санітарного 

стану насаджень.  

Проведені санітарні рубки сприяли покращенню санітарного стану насаджень, 

зменшенню площі деревостанів з осередками хвороб та шкідників лісу  

Нагляд за шкідниками лісовою охороною проводиться регулярно, інформація про 

появу шкідників та хвороб фіксується у відповідній документації лісництв та підприємства.  

 

4.6. Відтворення лісів 

 

Обсяги виконання основних видів робіт з відтворення лісів, виконання проекту 

лісовпорядкування з відтворення головних порід наведені в таблицях 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3.  

 

4.6.1. Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно 

звітних даних підприємства (чисельник – проєкт лісовпорядкування, 

знаменник – виконання) 

Основні види робіт 

Усього за 

ревізійний 

період, га 

Середньорічне виконання в га 

за ревізійний 

період 

у рік, що передував 

теперішньому лісо-

впорядкуванню 

1. Відтворення лісів, усього, в т. ч.  52,4 

38,3 

8,7 

7,7 

8,7 

1,0 

1.1. Лісовідновлення, в т. ч:     

- створення лісових культур 
10,0 

38,3 

8,7 

7,7 

8,7 

1,0 

    з них ландшафтні посадки  
42,4 

- 

7,1 

- 

7,1 

- 

 

На невкритих лісовою рослинністю ділянках загальною площею 6,5 га (зруби) 

підприємством створено лісовідновні лісові культури на всій площі. На лісосіках ревізійного 

періоду (3,5 га) лісові культури створено на площі 1,0 га, передано в стані насадження до НПП 

”Голосіївський” 1,8 га. На решті 0,7 га суцільні санітарні не проводилися.  



На ділянках, де було запроектовано створення ландшафтних лісопаркових посадок 

(42,4 га) протягом ревізійного періоду проведено суцільні санітарні рубки на площі 17,4 га 

(Дачне лісництво), з них створено лісовідновні лісові культури на площі 7,7 га. На решті 

ділянок заходи зі створення лісопаркових посадок не проводились.     

В наслідок передачі земель до НПП ”Голосіївський” одночасно було передано 0,7 га 

лісових культур, які створювалися в 2007 році та списано підприємством 0,3 га 2004 року 

створення через низову пожежу. 

Минулим лісовпорядкуванням ділянки агролісомеліоративного фонду у підприємстві 

не виявлено. Створення лісових культур на декоративних галявинах, пустирях та біогалявинах 

в межах підприємства та на території інших користувачів не проводилось. 

Створення лісових культур виконувалось згідно технологічних схем, приведених в 

додатках до таксаційних описів, з врахуванням типу лісорослинних умов. Агротехнічні 

догляди та доповнення проводилось з врахуванням стану посадок, задерніння грунту та 

розвитку трав’янистої рослинності. Переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

відповідає вимогам згідно ”Інструкції з проектування, технічного приймання,  обліку та оцінки 

якості лісокультурних об’єктів” затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №260 від 

19.08.2010 року. 

 

4.6.2. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення лісів, площа, га 

 

Показники Лісові культури 

Сприяння 

природному 

поновленню 

Природне 

поновлення 

1. Фактично виконано – усього 38,3 - - 

1.1. Не вкриті лісовою рослин- 

ністю лісові ділянки – усього 
38,3 - - 

з них призначено 

лісовпорядкуванням 
7,5 - - 

2. Запроектовано минулим 

 лісовпорядкуванням – усього  
10,0 - - 

% виконання проекту 383   

 

 

4.6.3. Виконання проекту лісовпорядкування з відтворення головних порід 

(чисельник – проєкт, знаменник – фактичне виконання) 

 

П о р о д и 
Лісові культури 

Сприяння 

природному 

поновленню 

Природне 

поновлення 

га % га % га % 

Сосна звичайна 10,0 

36,1 

100 

94,0 
- - - - 

Береза повисла - 

2,2 

- 

6,0 
- - - - 

Разом: 10,0 

38,3 

100 

100 
- - - - 

 

Площа і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, при-

ведені в таблиці 4.6.7. В молодняках до 10 років з 1,0 га основні площі припадають на 

соснові та осикові насадження, які утворилися на невкритих лісовою рослинністю землях 

(біогалявина та болото).   

Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведені в таблицях 4.6.4, 4.6.5.  Незімкнуті лісові 



культури доброго стану якості складають 68 %, задовільного 32 %, незадовільні лісові 

культури та загиблі відсутні, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

відповідно класів якості становлять: 1 клас - 25 %, 2 клас - 15 % і 3 клас - 60 %.  

 

4.6.4. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній 

стан, га  

 

Головна порода 

Площа 

створе-

них 

лісових 

куль-

тур 

В тому числі: 

добрий 

стан 

задовіль-

ний стан 

незадо-

вільний 

стан 

(приж. 

25,1-

49,9%) 

загиблі (спи-

сані лісгос-

пом та ви-

явлені лісо-

впорядкуван-

ням) 

1 клас 

якості 

2 клас 

якості 

3 клас 

якості 

1. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення  

Сосна звичайна 36,1 11,2 13,1 11,8   

Береза повисла 2,2 1,1  1,1   

Разом  38,3 12,3 13,1 12,9   

2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 3,1 3,1     

Разом  3,1 3,1     

Разом: 41,4 15,4 13,1 12,9   

 

4.6.5. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті 

лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га 

 

Головна порода 

Загаль-

на 

площа 

В тому числі: 

класи якості 

незадо-

вільні 

загиблі 

(списані 

л-пом і 

виявле-

ні л/в) 

1 2 3 Разом 

1. Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення  

- - - - - - - - 

2. Лісові культури минулого ревізійного періоду 

(до 20 років) 

2.1. Лісовідновлення  

Сосна звичайна 234,9 62,8 39,9 132,2    

Береза повисла 23,7 1,7  22,0    

Разом  258,6 64,5 39,9 154,2    

 

Динаміка площі лісових культур віком до 20 років та їхня збереженість 

 

№ 

п/п 
Назви показників 

Площа в га 

+ - 

 І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду   

 а) значилось за даними минулого лісовпорядкування   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

46,3  

2. Площа незімкнутих лісових культур 68,7  



№ 

п/п 
Назви показників 

Площа в га 

+ - 

 Усього значилось: 115,0  

 б) результати господарської діяльності   

1. Списано загиблих лісових культур  0,3 

2. Прийнято лісових культур від інших організацій   

3. Передано лісових культур іншим організаціям  0,7 

 Усього змін:   

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2016 р. 114,0  

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

258,6  

2. Площа незімкнутих лісових культур 3,1  

 Разом: 261,7  

 Розходження 147,7  

 Причини розходження:   

1. Уточнення площ при визначенні меж ділянок 7,8  

2. Врахування площ лісовпорядкування 1989 року (лісові 

культури до 20 років включно)   
139,9 

 

 ІІ. Лісові культури ревізійного періоду   

 а) створено усього 38,3  

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

-  

2. Площа незімкнутих лісових культур 38,3  

 Усього значилось: 38,3  

 б) результати господарської діяльності   

1. Списано загиблих лісових культур -  

2. Прийнято лісових культур від інших організацій -  

3. Передано лісових культур іншим організаціям -  

 Усього змін: -  

 Повинно бути лісових культур за станом на 1.01.2016 р. 38,3  

 в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням   

1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

-  

2. Площа незімкнутих лісових культур 38,3  

 Разом: 38,3  

 Розходження -  

 

Примітка: Оскільки нинішнє лісовпорядкування проведено через 5 років після 

базового лісовпорядкування 2010 року, облік лісових культур до 20 років включає в себе лісові 

культури ревізійного періоду 1989-1999 років. 

Площа та стан насаджень природного походження наведені в табл. 4.6.7. В цілому 

переважають насадження 2 класу якості (72%), незадовільне природне поновлення відсутнє.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.6.7. Площа насаджень природного походження віком до 20 років та їхній стан 

 
┌───────────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────┐ 

│Переважаюча│Індекс│ Площа,│ В тому числі за класами якості  │ 

│  деревна  │типу  │ га    ├──────┬──────┬──────┬────────────┤ 

│  порода   │лісу  │       │   1  │   2  │   3  │ незадовіль-│ 

│           │      │       │      │      │      │ ного стану │ 

└───────────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┴────────────┘ 

             ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ ДО 10 РОКІВ               

СОСНА ЗВИЧАЙНА                                                 

             А2С        0.6                  0.6               

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                                                 

             А2С        0.1                  0.1               

ОСИКА        В3ДС       0.3           0.3                      

     Разом по розділу                                          

                        1.0           0.3    0.7               

             ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ ВІКОМ 11-20 РОКІВ               

СОСНА ЗВИЧАЙНА                                                 

             А2С        1.4           1.4                      

БЕРЕЗА ПОВИСЛА                                                 

             В2ДС       0.8           0.2    0.6               

             В3ДС       0.2           0.2                      

             С3ВРТ      0.8           0.8                      

     Разом              1.8           1.2    0.6               

ОСИКА        В3ДС       0.1    0.1                             

             С3ГД       0.1                  0.1               

             С3ГДС      0.9           0.9                      

     Разом              1.1    0.1    0.9    0.1               

     Разом по розділу                                          

                        4.3    0.1    3.5    0.7               

     Усього                                                    

                    5.3    0.1    3.8    1.4                

 

З метою підвищення продуктивності насаджень щорічно підприємством 

виконувались в лісових культурах механізований догляд в середньому 37,6 га та ручний 

догляд в середньому 16,3 га. Для забезпечення відповідності діючим стандартам при 

переведенні у вкриті лісовою рослинністю землі щорічно проводилось доповнення в 

незімкнуті лісові культури в середньому на площі 12,3 га. 

На території підприємства тимчасовий та постійний лісовий розсадник відсутні. На 

території підприємства є тепличне господарство загальною площею 0,04 га, де щорічно 

вирощується 120 тис. шт. сіянців. Вирощування селекційно-садивного матеріалу проводиться 

в коробах біля контори підприємства. Вирощений посадковий матеріал повністю задовольняє 

потреби підприємства. 

Для виконання робіт з відтворення лісів потреба підприємства в насінні за останні два 

роки в середньому становила 5,0 кг. Закупівля насіння проводилась у підприємствах 

Держлісагентства. 

На території підприємства постійна лісонасінна база для вирощування високоякісного 

садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями відсутня. 

 

4.7. Гідролісомеліорація 

 

На землях підприємства прокладено 1,7 км осушувальних канав та 2,0 км 

меліоративних каналів. Гідротехнічні споруди збудовані в заказнику ”Жуків Острів”, що 

забезпечують створення оптимального водного режиму грунту шляхом видалення надлишку 

вологи з метою отримання запланованих урожаїв при збереженні необхідного рівня 

екологічної рівноваги. Також осушувачі виконують важливу функцію сполучення між 

дрібними озерами та ставками, що дозволяє незаболочуватись водним об’єктам.    



 

4.7.1.  Відомості про гідролісомеліоративну мережу  

 

Лісництва 
Осушена 

площа, га 
Тип меліоративної мережі Протяжність каналів, км 

Конча-Заспівське 123,4 Осушувальна 3,7 

Разом по лісгоспу: 123,4  3,7 

 

Минулим лісовпорядкуванням роботи по догляду за гідролісомеліоративною 

системою не проектувалися та протягом ревізійного періоду підприємством не проводилися. 

 

4.8. Охорона лісу 

 

Інформація про лісові пожежі, що сталися протягом ревізійного періоду наведені в 

таблиці 4.8.1, виконані протипожежні заходи в таблиці 4.8.2. 

Одним з найбільш ефективних методів виявлення лісових пожеж залишається назе-

мне патрулювання місцевості. Патрулювання здійснюється складом працівників лісової 

охорони. Огляд території проводиться за маршрутами, встановленими з урахуванням класів 

пожежної небезпеки насаджень, наявності джерел вогню, за погодними умовами, а також 

інших факторів, які впливають на можливість виникнення лісових пожеж. При собі група 

патрульних має мінімальний набір засобів для гасіння виявленої пожежі.  

 

4.8.1. Відомості про лісові пожежі  

 

Показники 

Одиниця 

вимірювання 

Усього за 

ревізійний 

період 

В т.ч. за два останні 

роки 

2014 р. 2015 р. 

1.Площа, пройдена пожежами га 13,0 1,41 6,86 

в т.ч. вкрита лісовою рослинністю га 12,75 1,41 6,61 

2.Кількість пожеж – усього випадків 126 20 42 

в т.ч. верхових 
випадків 

га 
- - - 

низових 
випадків 

га 
126/13,0 20/1,41 42/6,86 

підземних 
випадків 

га 
- - - 

3. Середня площа однієї пожежі га 0,1 0,1 0,1 

4. Стовбурний запас згорілої та 

пошкодженої деревини 
тис.м3 не обліковувався 

5. Причини пожеж     

5.1.Необережне поводження з вогнем випадків 126 20 42 

5.2. Не встановлено порушника випадків 126 20 42 

6. Виявлено порушення правил 

пожежної безпеки  

випадків 
126 20 42 

7. Накладено штрафів 
випадків 

гривень  
Відсутні 

 

Щороку лісовою охороною проводиться підготовка до пожежо-небезпечного пе-

ріоду: разом з місцевими радами розробляються та затверджуються оперативно-мобіліза-ційні 

плани на випадок виникнення лісових пожеж, підприємством прокладаються протипожежні 

мінералізовані смуги, здійснюється догляд за смугами, які було прокладено раніше. 

 

 

 



4.8.2. Виконання  запроектованих протипожежних заходів 

 

Найменування заходів 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Проекту-

валось на 

ревізійний 

період 

Фактично 

виконано 

% 

виконання 

1.Попереджувальні протипожежні заходи 

1.1.Організація постійних протипожежних 

виставок 

шт. 
1 - - 

1.2.Проведення агітаційно-роз’яснювальної 

роботи 

тис. грн. 

щорічно 
4 4 100 

1.3.Постійні агітвітрини шт. 9 3 33 

1.4.Установка попереджувальних панно шт. 4 6 150 

1.5.Влаштування місць розведення багать шт. 20 40 200 

1.6.Встановлення попереджувальних 

аншлагів 

шт. 
80 63 79 

2.Обмежувальні протипожежні заходи 

2.1.Створення мінералізованих смуг км 

щорічно 
50 92 184 

2.2.Догляд за мінералізованими смугами км 

щорічно 
90 299 332 

2.3.Створення протипожежних розривів км 7,5 - - 

2.4.Догляд протипожежними розривами км 7,5 - - 

3.Будівельні і ремонтні роботи 

3.1.Ремонт і утримання доріг 

протипожежного призначення 

км 

щорічно 
7 7 100 

4.Дозозно-сторожові протипожежні заходи 

4.1.Організація ЛПС шт. 1 - - 

4.2.Організація пунктів зосередження 

протипожежного інвентарю 

шт. 
3 2 67 

4.3.Утримання тимчасових пожежних 

сторожів 

чол. 

щорічно 
6 2 33 

4.4.Будівництво пожежних веж шт. 1 - - 

4.5.Утримання пожежного депо шт. 1 - - 

4.6.Ремонт пожежних веж шт. 1 - - 

4.7.Організація пунктів прийому донесень шт. 2 2 100 

4.8.Установка надовбнів шт. 

щорічно 
60 100 167 

4.9.Установка шлагбаумів шт. 

щорічно 
6 15 250 

4.10.Створення добровільних пожежних 

дружин 

шт./чол 

щорічно 
6/60 6/60 100 

4.11.Придбання протипожежного 

обладнання 

тис.грн 

щорічно 
50 20 40 

4.12.Будівництво кордонів для лісової 

охорони 

шт. 
2 - - 

 



В зв’язку з терміновим проведенням лісовпорядкування в 2015 році план 

протипожежних заходів згідно Проекту організації ведення лісового господарства (Ірпінь 

2010), в основному, виконаний. Зміни у виконанні заходів пояснються реорганізацією 

підприємства, обмеженим фінансуванням та збільшенням відвідувачів у лісових масивах.      

За два останні роки було зареєстровано – 1 випадок самовільної рубки з обсягом 

зрубаної деревини – 9 м3 та 4 випадки інших порушень із збитками 83,5 тис. грн.  

По зареєстрованих порушеннях лісового законодавства були вжиті такі заходи: 

матеріали щодо порушень передані до Державної екологічної інспекції в м. Києві, 

Голосіївського РУ ГУ в м. Києві, Голосіївської прокуратури.  

 

4.9. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 

На території підприємства минулим лісовпорядкуванням встановлено ділянки 

сільськогосподарських угідь, які за категоріями земель поділялися на ріллю-3,9 га та сіножаті-

29,6 га. За ревізійний період ділянки підприємством практично не використовувались в зв’язку 

з відсутністю підсобного господарства та відсутністю потреби у місцевого населення.   

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,8 т/га, яка становить 

80%  урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано низьким 

рівнем поліпшення стану угідь. 

Урожайність орних лісових ділянок підприємством не встановлювалась. 

Заходи з поліпшення угідь не проводилися. 

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування не проектувалось. 

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території підприємства 

проводиться, в основному, місцевим населенням і мають любительський характер, 

промислова заготівля підприємством не проводиться. 

Випас худоби в лісовому фонді не проводиться. 

Заготівля продуктів побічного користування іншими організаціями не проводилась. 

 

4.10. Використання земель лісогосподарського призначення для потреб 

мисливського господарства і культурно-оздоровчих цілей 

 

Територія підприємства використовується для потреб мисливського господарства.  

Полювання заборонене на території підприємства згідно Закону України №1478-ІІІ 

від 22 лютого 2000 року «Про мисливське господарство та полювання» та Положення про 

НПП «Голосіївський». Проте, приділяється увага здійсненню біотехнічних заходів, а також 

охороні тварин від хвороб, хижаків та браконьєрів.  

 Минулим лісовпорядкуванням біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню 

мисливської фауни не проектувались. Виконання біотехнічних заходів проводились 

підприємством за погодженням з Київським обласним та по м.Києву управлінням лісового та 

мисливського господарства. 

 

4.10.1. Виконання біотехнічних заходів 

  

Заходи 

Одини-

ця 

вимірю-

вання 

Запроекто-

ваний 

щорічний 

обсяг 

Виконано у 

рік, що 

передував 

лісовпоряд-

куванню 

% 

виконання 

Виготовлення та встановлення 

годівниці для тварин  

шт. - 6 - 

Виготовлення та встановлення 

солонців 

шт. - 7 - 

Заготівля кормових віників пучків - 1000 - 

 



По функціональному призначенню та використанням рекреантами ліси підприємства 

можна віднести до категорій сезонного та короткотермінового використання. Протягом року 

найкраще використання території підприємства відбувається на вело-лижній трасі 

Національного університету фізичного виховання і спорту. Весною та влітку населення 

зосереджене в облаштованих лісовими меблями місцях масового відпочинку (табл. 3.4.1.1.). 

На території підприємства знаходяться такі культурно-оздоровчі заклади: ресторанний 

комплекс «Струмок», база відпочинку Міністерства Оборони України, лікувальний заклад 

«Феофанія».  

Згідно функціонального зонування рекреаційних лісів і встановленого в них режиму 

минулим лісовпорядкуванням запроектовано заходи по благоустрою території підприємства. 

Стан виконання підприємством проекту заходів по благоустрою рекреаційних лісів наведений 

в таблиці 4.10.2. 

 

4.10.2.Виконання заходів з благоустрою рекреаційних лісів за ревізійний період 

 

Запроектовані заходи Один. 

вимір 

Обсяги Фактично  

виконано 

Відсоток 

виконання 

Виготовлення панно шт 10 7 70 

Встановлення аншлагів шт 20 - - 

Встановлення вказівників шт 10 - - 

Влаштування місць відпочинку:     

-тип 1 шт 203 212 104 

-тип 2 шт 43 - - 

-тип 3 шт 145 77 53 

Встановлення сміттєзбірників шт 15 96 640 

Встановлення шлагбаумів шт 30 28 93 

Впорядкування доріг км 13 25 192 

Ремонт лісових меблів шт 110 - - 

Очищення території  га по 

необхідності 

96,6 100 

 

 Крім того, підприємством щорічно виконувалися інші роботи по благоустрою лісових 

масивів, обсяги яких в середньому за рік становлять: 

-догляд за зонами відпочинку- 803 га; 

-викошування бур’янів - 25 га; 

-встановлення накриття від дощу – 9 шт; 

-ремонт туалетів – 5 шт; 

-ремонт стіл-пень – 14 шт; 

-ремонт лавок-плах – 15 шт; 

-ремонт накриття від непогоди – 10 шт; 

-ремонт столів-плах – 7 шт; 

-ремонт аншлагів – 2 шт; 

-ремонт дитячого майданчика – 1 шт; 

-заготівля дров для багаття – 97 м3; 

-ремонт придорожніх майданчиків – 2 шт. 

 

  

4.11. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 185 від 8 лютого 1996 р. ”Про 

затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України” підсочка лісу не проводилася і 

лісовпорядкуванням не проектувалась. 

 

4.12. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності 



 

Позитивні сторони ведення лісового господарства 

 

1. Лісове господарство ведеться згідно вимог чинного законодавства та нормативних 

документів.   

2. Покращення санітарного стану лісів. 

3. Своєчасне створення лісових культур на невкритих лісовою рослинністю землях.  

4. На високому рівні проводиться охорона лісів від пожеж та самовільних рубок. 

5. Облаштування місць підгодівлі мисливської фауни та заготівля кормів.  

6.Створення та благоустрій місць відпочинку населення. 

 

Негативні сторони ведення лісового господарства 

1. Не належним чином ведеться облік земель лісогосподарського призначення. 

2. Не вирішені питання щодо продовження оренди земель лісогосподарського 

призначення. 

 

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу 

 

Зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних 

недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність підприємства за ревізійний 

період слід вважати задовільною. 

 

 

 

 

 

 


