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РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗАХОДІВ 

 

5.1. Головне користування лісом 

 

В зв’язку з розташуванням лісових масивів підприємства в межах населеного 

пункту м. Київ згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 761 від 23 травня 2007 року 

рубки головного користування лісовпорядкуванням не проектуються. 

 

5.2. Рубки формування та оздоровлення лісів 

 

Ландшафтно-лісівничою основою є ведення лісового господарства з урахуванням 

ландшафтно-естетичних якостей деревостану, рекреаційної придатності лісів для 

відпочинку, ступеня їх стійкості до рекреаційної дигресії. 

Найкращими рекреаційними лісовими екосистемами є високопродуктивні, зі 

стрункими, не пошкодженими хворобами і шкідниками стовбурами дерев, з нормальною 

розвинутою кроною, крізь яку проникає достатня кількість сонячної радіації. Тому, 

рекреаційні ліси мають складатися з деревних порід з високими естетичними 

властивостями, добре поновлюватись, швидко рости, мати здатність ефективно виконувати 

водоохоронні, ґрунтозахисні, санітарно-гігієнічні та естетичні функції, а також володіти 

достатнім потенціалом недеревних ресурсів.  

Рубки формування та оздоровлення лісів, як ландшафтно-лісівничі заходи повинні 

проводитись для створення оптимального числа дерев на одиниці площі, для збереження 

під наметом насадження лісового середовища, що притаманний даному складу лісу і 

лісорослинним умовам, накопичення на деревах найбільшої кількості біомаси. У той же час 

рубки повинні підвищувати ландшафтно-художні переваги насаджень. 

На початку ревізійного періоду рубки догляду необхідно проводити в 50-ти 

метрових смугах з обох сторін прогулянкових маршрутів, вздовж берегів водойм та місцях 

масового відпочинку населення з таким розрахунком, аби через 1-2 роки у відвідувачів була 

можливість в повній мірі використовувати ці території. В подальшому смуги рубок 

необхідно розширювати до моменту об’єднання їх між собою. Таким чином рубками можна 

охопити всю територію підприємства. Планування рубок догляду вздовж доріг має бути 

таким, аби після рубки не знижувалась шумопоглинаюча властивість насаджень, в іншому 

випадку необхідно компенсувати шляхом створення посадки дерев та чагарників. При всіх 

видах рубок необхідно дотримуватись збереження підросту головної породи. 

Найважливішими естетичними показниками, що характеризують художні 

властивості ділянок лісу є широта огляду, глибина видимості, контрастність, барвистість, 

архітектурно-художня розчленованість.  

Широта огляду і глибина видимості залежать від зімкненості пологу та 

просторового розташування дерев у насадженні. Вони визначають ступінь освітленості і 

комфортність певної областi ділянки. Господарська діяльність у найбільш відвідуваних 

ділянках рекреаційних лісів має бути спрямована на формування групової та куртинної 

структури насаджень.  

Контрастність в насадженнях може бути досягнута поєднанням світлого 

забарвлення стовбурів берези, зеленокорої осики і сосни, листя та хвої інших порід з 

темними забарвленнями стовбурів. Наявність у деревостанах яскраво забарвлених 

елементів і характер їх розміщення в просторі визначається барвистістю. Для більшої 

барвистості ландшафту в насадженні можуть бути використані сосна, дерева і чагарники з 

яскравими квітами і плодами, квітучий трав'яний покрив та інше.  

Архітектурно-художня розчленованість може бути двох видів - вертикальна, вира-

жена в ландшафтно-декоративній ярусності (трав'яний покрив, підлісок, підріст, стовбури 
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дерев, їх крони і т.д.) і горизонтальна, яка виражається в розмаїтті картин при огляді 

насаджень по горизонтах. Вона може бути досягнута зміною породного складу, куртинним 

розміщенням дерев і чагарників, створенням нерівномірності складу насадження. 

У чистих хвойних насадженнях рубки в рекреаційних лісах можливо проводити 

практично протягом усього року. У листяних і листяно-хвойних деревостанах їх необхідно 

проводити в літній період, коли виявляються всі декоративні особливості насаджень і 

окремих дерев. Механізовані рубки навесні і восени, а також у літній період при сильному 

зволоженні грунту після дощів проводити не слід, оскільки при цьому легко руйнуються 

грунт і нижні яруси рослинності та різко знижується рекреаційна цінність ділянки. При 

необхідності для безпечного проведення лісогосподарських заходів в місцях масового 

відпочинку можливе встановлення загорожі на цих ділянках з тимчасовою забороною 

відвідування відпочиваючих.   

 

5.2.1. Рубки догляду за лісом 

 

Під час проведення польових лісовпорядних робіт були виявлені насадження, які 

потребують проведення рубок догляду за лісівничими вимогами. 

Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду в межах категорій лісів приведений в 

табл.5.2.1.1. 

Другою лісовпорядною нарадою прийнято без внесення змін і поправок розрахунок 

рубок догляду в повному обсязі.  

Для підтвердження правильності запроектованих обсягів рубок догляду в табл.5.2.2 

приведено розподіл за повнотами площі насаджень у віці рубок догляду і призначених в 

рубку. 

Запроектований щорічний обсяг рубок догляду у порівнянні з фактичним 

(табл.4.3.1.1) становив у % 

 

 за площею за запасом 

Освітлення 82 33 

Прочищення 72 64 

Проріджування 150 100 

Прохідні рубки 15 5 
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5.2.1.1. Розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬────────────────────────┐ 

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

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

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

    Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення      

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           16.2  0.25  0.06     4     5  3.2   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           71.7  4.30  0.79    11     5 14.3   0.15               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          192.0 16.68  2.33    12    10 19.2   0.24  0.18    0.10 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.4  0.01  0.01                                       

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          535.3       22.28    42    10 53.5   2.23  1.94    1.17 

                170.31                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          431.2  5.07  5.07                    0.50  0.40         

    Разом 815.2       25.46             90.2   2.63  2.12    1.27 

                191.54                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          431.6  5.08  5.08                    0.50  0.40         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            0.3  0.07  0.01    33    10                           

    Разом   0.3  0.07  0.01                                       

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            4.6  0.31  0.04     9     5  0.9   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           10.6  1.00  0.12    11    10  1.1   0.01  0.01         

    Разом  15.2  1.31  0.16              2.0   0.02  0.01         

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           16.2  0.25  0.06     4        3.2   0.01               

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

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

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

           76.3  4.61  0.83    11       15.2   0.16               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          202.9 17.75  2.46    12       20.3   0.25  0.19    0.10 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.4  0.01  0.01                                       

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          535.3       22.28    42       53.5   2.23  1.94    1.17 

                170.31                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          431.2  5.07  5.07                    0.50  0.40         

    Разом 830.7       25.63             92.2   2.65  2.13    1.27 

                192.92                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          431.6  5.08  5.08                    0.50  0.40         

                   Рекреаційно-оздоровчі ліси                     

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            0.3  0.02                 5  0.1                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.2  0.28  0.06    27    10  0.2   0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           39.2 14.18  1.41    36    10  3.9   0.14  0.12    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.1  0.27  0.27                    0.02  0.02         

    Разом  41.7 14.48  1.47              4.2   0.15  0.12    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.1  0.27  0.27                    0.02  0.02         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

            0.5  0.15  0.02    40    10  0.1                      

    Разом   0.5  0.15  0.02              0.1                      

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      

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

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

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

            0.3  0.02                    0.1                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            2.2  0.28  0.06    27        0.2   0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

           39.7 14.33  1.43    36        4.0   0.14  0.12    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.1  0.27  0.27                    0.02  0.02         

    Разом  42.2 14.63  1.49              4.3   0.15  0.12    0.08 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

           21.1  0.27  0.27                    0.02  0.02         

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          

                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           16.2  0.25  0.06     4        3.2   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           72.0  4.32  0.79    11       14.4   0.15               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          194.2 16.96  2.39    12       19.4   0.25  0.18    0.10 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.4  0.01  0.01                                       

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          574.5       23.69    41       57.4   2.37  2.06    1.25 

                184.49                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          452.3  5.34  5.34                    0.52  0.42         

    Разом 856.9       26.93             94.4   2.78  2.24    1.35 

                206.02                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          452.7  5.35  5.35                    0.52  0.42         

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

            0.3  0.07  0.01    33                                 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

                                                                  

     



 

 

6 

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

│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір рубок   │ 

│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 │ 

│        │     │запас стовбурний │по-  ├────┬───────────────────┤ 

│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що вирубу-  │ 

│рубок   │ща,  │до   │що вирубу- │рю-  │ща, │ється, тис.куб.м   │ 

│догляду │га   │руб- │ється      │вано-│га  ├──────┬─────┬──────┤ 

│        │     │ки,  ├─────┬─────┤сті, │    │стов- │лік- │діло- │ 

│        │     │тис. │усьо-│з 1  │ро-  │    │бур-  │від- │вої де│ 

│        │     │куб.м│го,  │га,  │ків  │    │ний   │ний  │ревини│ 

│        │     │     │тис. │куб.м│     │    │      │     │      │ 

│        │     │     │куб.м│     │     │    │      │     │      │ 

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

            0.5  0.15  0.02    40        0.1                      

    Разом   0.8  0.22  0.03              0.1                      

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

            4.6  0.31  0.04     9        0.9   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

           10.6  1.00  0.12    11        1.1   0.01  0.01         

    Разом  15.2  1.31  0.16              2.0   0.02  0.01         

                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       

ОСВІТЛЕННЯ                                                        

           16.2  0.25  0.06     4        3.2   0.01               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        

           76.6  4.63  0.83    11       15.3   0.16               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     

          205.1 18.03  2.52    12       20.5   0.26  0.19    0.10 

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

            0.4  0.01  0.01                                       

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    

          575.0       23.71    41       57.5   2.37  2.06    1.25 

                184.64                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          452.3  5.34  5.34                    0.52  0.42         

    Разом 872.9       27.12             96.5   2.80  2.25    1.35 

                207.55                                            

                                                                  

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      

                                                                  

          452.7  5.35  5.35                    0.52  0.42         

___________________________________________________________________________                                                            
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5.2.1.2.  Розподіл насаджень у віці рубок догляду та фонду рубок догляду за повнотами, га  
┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

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

            НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ              

            ========================================              

   Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення       

    ОСВІТЛЕННЯ               0.3     9.1    11.7     5.5     26.6 

    ПРОЧИЩЕННЯ       0.7     4.6    36.2    41.0    38.0    120.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             3.7     9.2     6.0     7.4     26.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       2.5     1.4    64.5   131.8    12.9    213.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.1     0.2    48.8    62.7    12.9    126.7 

ПРОХІДНІ РУБКИ      50.7    51.1   232.1   374.6            708.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    10.1    10.2    17.4                     37.7 

         РАЗОМ      53.9    57.4   341.9   559.1    56.4   1068.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    12.2    14.1    75.4    68.7    20.3    190.7 

                  Рекреаційно-оздоровчі ліси                      

    ОСВІТЛЕННЯ                       3.3                      3.3 

    ПРОЧИЩЕННЯ               0.4     1.4             0.3      2.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     0.8                      0.8 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               2.2              2.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ      41.1    85.1    85.3     2.5            214.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     8.0    12.0    14.3                     34.3 

         РАЗОМ      41.1    85.5    90.0     4.7     0.3    221.6 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     8.0    12.0    15.1                     35.1 

             РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ                 

    ОСВІТЛЕННЯ               0.3    12.4    11.7     5.5     29.9 

    ПРОЧИЩЕННЯ       0.7     5.0    37.6    41.0    38.3    122.6 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                             3.7    10.0     6.0     7.4     27.1 

 ПРОРІДЖУВАННЯ       2.5     1.4    64.5   134.0    12.9    215.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                     2.1     0.2    48.8    62.7    12.9    126.7 

ПРОХІДНІ РУБКИ      91.8   136.2   317.4   377.1            922.5 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    18.1    22.2    31.7                     72.0 

         РАЗОМ      95.0   142.9   431.9   563.8    56.7   1290.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                    20.2    26.1    90.5    68.7    20.3    225.8 

                       ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ                         

                       ==================                         

   Ліси природоох. наукового. історико-культур. призначення       

    ОСВІТЛЕННЯ                              11.2     5.0     16.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ                              38.7    37.6     76.3 
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┌─────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────┐ 

│Різновидність│  Площа насаджень у розрізі повнот, га   │       │ 

│рубок        ├─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ Разом │ 

│догляду      │ 0.3-0.5 │  0.6  │  0.7  │  0.8  │  0.9 і│       │ 

│             │         │       │       │       │  вище │       │ 

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

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             6.0     7.4     13.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                      59.6   130.4    12.9    202.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    48.5    62.7    12.9    124.1 

ПРОХІДНІ РУБКИ                     185.3   350.0            535.3 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    12.1                     12.1 

         РАЗОМ                     244.9   530.3    55.5    830.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    60.6    68.7    20.3    149.6 

                  Рекреаційно-оздоровчі ліси                      

    ПРОЧИЩЕННЯ                                       0.3      0.3 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                               2.2              2.2 

ПРОХІДНІ РУБКИ                      38.1     1.6             39.7 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     0.8                      0.8 

         РАЗОМ                      38.1     3.8     0.3     42.2 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                     0.8                      0.8 

                        РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                           

    ОСВІТЛЕННЯ                              11.2     5.0     16.2 

    ПРОЧИЩЕННЯ                              38.7    37.9     76.6 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                             6.0     7.4     13.4 

 ПРОРІДЖУВАННЯ                      59.6   132.6    12.9    205.1 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    48.5    62.7    12.9    124.1 

ПРОХІДНІ РУБКИ                     223.4   351.6            575.0 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    12.9                     12.9 

         РАЗОМ                     283.0   534.1    55.8    872.9 

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ                               

                                    61.4    68.7    20.3    150.4 

 

 

Запроектована інтенсивність рубок догляду, вихід ліквідної і ділової деревини у 

порівнянні з фактичним в середньому за ревізійний період становить 50,7 % по площі, 8,5 

% по ліквідному запасу та 33,3 % по діловій деревині. Зменшення обсягів на наступний 

ревізійний період пов’язано зі змінами в лісовому фонді, що пройшли за минулий 

ревізійний період.   

Рекомендовані методи проведення рубок догляду - активний  низовий, рівномірно 

по всій площі ділянок та комбінований на селекційній основі з вирубкою дерев верхнього 

та нижнього ярусів з врахуванням господарських і біологічних ознак деревних порід. За 

способом організації рубок догляду рекомендується звичайний в межах виділу.  

В категорії рекреаційно-оздоровчі ліси рубки догляду запроектовані на площі  2,5 

га, в тому числі  освітлень 0,3 га, прочищень 2,2 га. Крім того проектується проведення 

освітлення в незімкнутих лісових культурах на площі 0,6 га. При відборі дерев у рубку 

необхідно враховувати, що рубки спрямовані на поліпшення складу всіх компонентів 

насадження, збільшення частки цінних в естетичному плані деревних і чагарникових порід, 
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а також на оздоровлення лісу, яке досягається видаленням малоцінних пригноблених 

примірників. 

 

5.2.2. Санітарні рубки та очищення захаращеності  

 

Лісовпорядкуванням виявлено в насадженнях  20,81 тис.м3 сухостійного і 13,60 тис.м3 

пошкодженого лісу на площі 1682,2 га. Захаращеність на момент проведення 

лісовпорядкування виявлено на площі 0,5 га в обсязі 5 м3/га. Причинами утворення 

пошкодженої та сухостійної деревини є сніголами та ураження деревних порід шкідниками 

та хворобами лісу. 

Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням 

запроєктовано проведення вибіркових санітарних рубок (табл.5.2.2.1.). Термін проведення 

запроєктованих обсягів санітарних вибіркових рубок встановлено 3 роки. 

Виявлений фонд насаджень, що потребують проведення суцільних санітарних рубок 

на площі 2,5 га.  Проведення суцільних санітарних рубок здійснюється відповідно до 

положень Закону України „Про оцінку впливу на довкілля від 23.05.2017 № 2059-VIII (із 

змінами) та інших нормативно-правових документів. 

Санітарно-оздоровчі заходи в місцях масового відпочинку, вздовж лісових стежок та 

доріг загального призначення, а також поблизу забудованих територій повинні проводитись 

в першу чергу.  

На наступні роки ревізійного періоду обсяги санітарних рубок встановлюються 

виходячи з фактичного санітарного стану деревостанів. 

Другою лісовпорядною нарадою прийнятий щорічний обсяг санітарних рубок на 

площі 559,9 га із запасом 11,33 тис.м3, в тому числі ліквіду 9,64 тис.м3 (табл.5.2.2.1). 

Вибіркові санітарні рубки проводяться із врахуванням даних щодо наявності рослин 

та тварин, занесених до Червоної Книги України поза межами їх охоронних зон, наявність 

яких могла бути врахована не в повній мірі при розрахунку фонду даного виду рубок. 

Наявність рослин та тварин, занесених до Червоної Книги України, встановлюються 

додатковими обстеженнями перед проведенням вибіркових санітарних рубок.   

 

5.2.2.1. Санітарні рубки 

     

Групи порід 

Фонд рубок 

Тер- 

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок 

площа, 

 га 

запас стовбурний, 

тис. м3 

пло- 

ща, 

га 

запас, що 

вирубується, тис.м3 

загаль-

ний 

що вирубується 

стов-

бур- 

ний 

лік- 

від- 

ний 

діло- 

вої 

дере-

вини 

росту- 

чої 

 дере-

вини 

сухо-

стою 

1. Суцільні санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 2,5 0,39 0,01 0,38      

в т.ч. за групами 

порід: 
         

Хвойні 2,5 0,39 0,01 0,38      

Усього 2,5 0,39 0,01 0,38      

Із них за групами 

порід: 
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Групи порід 

Фонд рубок 

Тер- 

мін 

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок 

площа, 

 га 

запас стовбурний, 

тис. м3 

пло- 

ща, 

га 

запас, що 

вирубується, тис.м3 

загаль-

ний 

що вирубується 

стов-

бур- 

ний 

лік- 

від- 

ний 

діло- 

вої 

дере-

вини 

росту- 

чої 

 дере-

вини 

сухо-

стою 

Хвойні 2,5 0,39 0,01 0,38      

2. Вибіркові санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 1543,5 406,78 13,17 19,30 3 514,5 10,82 9,20 0,19 

в т.ч. за групами 

порід: 
         

Хвойні 1457,7 390,59 12,71 18,80 3 485,9 10,50 8,93 0,18 

Твердолистяні 51,7 9,45 0,30 0,20 3 17,2 0,17 0,15 0,01 

М’яколистяні 34,1 6,74 0,16 0,30 3 11,4 0,15 0,12 - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 136,2 36,59 0,42 1,13 3 45,4 0,51 0,44 0,01 

в т.ч. за групами 

порід: 
         

Хвойні 112,1 31,46 0,40 0,96 3 37,4 0,45 0,38 0,01 

Твердолистяні 13,2 2,79 0,02 0,08 3 4,4 0,03 0,03 - 

М’яколистяні 10,9 2,34 - 0,09 3 3,6 0,03 0,03 - 

Усього 1679,7 443,37 13,59 20,43 3 559,9 11,33 9,64 0,20 

в т.ч. за групами 

порід: 
         

Хвойні 1569,8 422,05 13,11 19,76 3 523,3 10,95 9,31 0,20 

Твердолистяні 64,9 12,24 0,32 0,28 3 21,6 0,20 0,18 - 

М’яколистяні 45,0 9,08 0,16 0,39 3 15,0 0,18 0,15 - 

       

        5.2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних  

і похідних деревостанів 

  

         Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних 

деревостанів не проектуються.  

 

5.2.4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 

 

Обсяги інших рубок формування і оздоровлення лісів наведені в таблиці 5.2.4.1.  

Лісовпорядкуванням виявлено 5,34 тис.м3 поодиноких дерев на площі 328,8 га, 

вирубування яких не проектується. Подинокі дерева залишені для створення 

різноманітності складу та покращення естетичного стану насаджень.  

Для підтримання в належному стані квартальної сітки, а також окружних меж 

підприємства лісовпорядкуванням запроектовано їх розчищення на протязі одного року.   
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5.2.4.1. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3) 

 

Групи порід 

Запроектовано 

лісовпорядкуванням 
Тер- 

мін  

вико-

нання, 

років 

Щорічний обсяг рубок 

площа 

запас стовбурний, 

тис. м3 

площа 

запас, що вирубується, 

тис. м3 

стов-

бур- 

ний 

лік- 

від- 

ний 

діло- 

вої 

 дере-

вини 

ростучої 

деревини 

сухо- 

стою 

1. Розчищення квартальних просік 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 
        

Хвойні 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

Усього 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

Із них за групами 

порід: 
        

Хвойні 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

2.  Розчищення окружної межі 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 0,2 0,02 - 1 0,2 0,02 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 
        

Хвойні 0,2 0,02 - 1 0,2 0,02 - - 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 0,2 0,02 - 1 0,2 0,02 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 
        

Хвойні 0,2 0,02 - 1 0,2 0,02 - - 

Усього 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

в т.ч. за групами 

порід: 
        

Хвойні 0,4 0,04 - 1 0,4 0,04 - - 

Усього по 

підприємству 
0,8 0,08  1 0,8 0,08   

 

Фонду лісовідновних рубок в деревостанах, що втрачають захисні, 

водоохоронні та інші корисні властивості лісовпорядкуванням не виявлено. 

 

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

 

Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства лісовпорядкуванням не 

проєктуються в зв’язку з відсутністю проєктів. 
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5.4. Річний обсяг користування лісом з усіх видів рубок 

 

Річний обсяг лісокористування з усіх видів рубок наведено в таблиці 5.4.1. 

Встановлений на ревізійний період щорічний обсяг користування лісом складає 89,6 % від 

визначеного минулим лісовпорядкуванням і 127 % від середньої заготівлі за два останні 

роки (табл. 5.4.2). Середній приріст стовбурної деревини використовуватиметься на 54 %. 

Зменшиться на 86 % питома вага рубок формування і оздоровлення лісів. Найбільший 

обсяг в загальній заготівлі деревини буде припадати на санітарні вибіркові рубки.  

Причиною змін загального щорічного обсягу лісокористування, а також 

співвідношення обсягів заготівлі ліквідної деревини з окремих видів рубок є передача 

земель лісового фонду, що відбулася за ревізійний період. 

Щорічні запроектовані обсяги рубок по лісництвах приведені в додатку 7. 

 

         5.4.1. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; 

знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) 

 

 

 

 

Види рубок 

 

 

 

Ліси природоохоронного, 

наукового, історико-культурного 

призначення 

Рекреаційно-оздоровчі 

Ліси 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
я
н

е 

м
’я

к
о

-

л
и

ст
я
н

е 

р
аз

о
м

 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
я
н

е 

м
’я

к
о

-

л
и

ст
я
н

е 

Р
аз

о
м

 

1. Рубки формування і 

оздоровлення лісів: 
        

1.1. Рубки догляду 
92,2 

2,13 
  

92,2 

2,13 

4,3 

0,12 
  

4,3 

0,12 

1.2. Суцільні  санітарні 

рубки 
        

1.3. Вибіркові санітарні 

рубки 

485,9 

8,93 

17,2 

0,15 

11,4 

0,12 

514,5 

9,20 

37,4 

0,38 

4,4 

0,03 

3,6 

0,03 

45,4 

0,44 

1.4. Інші рубки з форму- 

вання і оздоровлення 

лісів 

0,6 

- 
  

0,6 

- 

0,2 

- 
  

0,2 

- 

Разом з усіх видів  

рубок: 

578,7 

11,06 

17,2 

0,15 

11,4 

0,12 

607,3 

11,33 

41,9 

0,50 

4,4 

0,03 

3,6 

0,03 

49,9 

0,56 
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                                                                                                                 продовження табл. 5.4.1 

 

 

 

 

Види рубок 

 

 

 

 

Захисні ліси 

 

Експлуатаційні ліси Разом 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
я
н

е 

м
’я

к
о

-

л
и

ст
я
н

е 

р
аз

о
м

 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
я
н

е 

м
’я

к
о
л

-

и
ст

я
н

е 

р
аз

о
м

 

х
в
о
й

н
е 

тв
ер

д
о

-

л
и

ст
я
н

е 

м
’я

к
о

-

л
и

ст
я
н

е 

Р
аз

о
м

 

1. Рубки формування 

і оздоровлення лісів: 
            

1.1. Рубки догляду         
96,5 

2,25 
  

96,5 

2,25 

1.2. Суцільні  

санітарні рубки 
            

1.3. Вибіркові 

санітарні рубки 
        

523,3 

9,31 

21,6 

0,18 

15,0 

0,15 

559,9 

9,64 

1.4. Інші рубки з 

формування і 

оздоровлення лісів 

        
0,8 

- 
  

0,8 

- 

Разом з усіх видів  

рубок: 
        

620,6 

11,56 

21,6 

0,18 

15,0 

0,15 

657,2 

11,89 

 

Крім того, передбачається очищення лісу від захаращеності на площі 0,5 га.  

 

5.4.2. Порівняльна характеристика запроектованого щорічного обсягу 

лісокористування (чисельник – стовбурний запас, знаменник – ліквідний запас, тис.м3)  

 

Показники 

Рубки 

голов-

ного 

корис-

тування 

Рубки формування і 

оздоровлення лісів 
Інші заходи,  

пов’язані з 

веденням 

лісового 

господарства 

Разом 

разом 

в тому числі: 

рубки 

догляду 

санітар-

ні рубки 

1. Запроектований 

лісовпорядкуванням 

обсяг 

 лісокористування 

 
14,13 

11,89 

2,80 

2,25 

11,33 

9,64 

0,08 

- 

14,21 

11,89 

2. Обсяг лісокористу- 

вання, прийнятий  

2-ою лісовпорядною  

Нарадою 

 
14,13 

11,89 

2,80 

2,25 

11,33 

9,64 

0,08 

- 

14,21 

11,89 

3. Обсяг лісокористу- 

вання, запроектова- 

ний попереднім  

лісовпорядкуванням 

 

12,83 

11,06 

0,84 

0,49 

11,99 

10,57 

0,34 

0,14 

13,17 

11,20 

4.Фактична заготівля 

за 2015 рік 

 10,77 

8,50 

0,81 

0,27 

9,96 

8,23 

0,24 

0,19 

11,01 

8,69 

за 2014 рік 
 8,78 

7,08 

1,36 

0,84 

7,42 

6,24 

0,13 

0,05 

8,91 

7,13 

5. Загальна середня      9,18 
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Показники 

Рубки 

голов-

ного 

корис-

тування 

Рубки формування і 

оздоровлення лісів 
Інші заходи,  

пов’язані з 

веденням 

лісового 

господарства 

Разом 

разом 

в тому числі: 

рубки 

догляду 

санітар-

ні рубки 

зміна запасу  

6. Щорічна заготівля 

деревини з 1 га лісо- 

вих ділянок в м3: 

      

а) фактична 
 31 

25 

24 

12 

33 

27 

8 

5 

28 

22 

б) запроектована 
 20 

17 

12 

4 

21 

18 

10 

- 

21 

17 

7. Питома вага видів 

рубок у відсотках 

      

а) фактична  98 11 87 2 100 

б) запроектована  99 2 97 1 100 

 

5.5. Відтворення лісів 

 

В ревізійному періоді відтворення лісів проектується здійснювати шляхом 

лісовідновлення на не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянках (загиблі насадження) 

та на зрубах ревізійного періоду, а також шляхом лісорозведення на не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянках (галявини). Запроектовані щорічні обсяги відтворення лісів 

по лісництвах наведені в додатку 8. 

 

5.5.1. Лісовідновлення 

 

Із загальної площі не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок і лісосік 

ревізійного періоду ( 173,1 га) потребують лісовідновлення 19,9 га. Решту площі 

рекомендується освоїти і перевести в інші категорії лісових ділянок. На площі 19,9 га 

створення високопродуктивних лісів із господарсько-цінних порід можливе тільки 

штучним шляхом. Проектуючи різні способи лісовідновлення, лісовпорядкування 

приймало до уваги напрямок і успішність ходу природного поновлення в різних типах лісу 

і різних категоріях лісових ділянок. 

Більш детальні відомості про фонд лісовідновлення і лісорозведення наведені в 

таблицях 5.5.1.1, 5.5.1.2, 5.5.2.1 

Термін змикання лісових культур сосни звичайної і переведення її у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки прийнято 6 років. 
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5.5.1.1. Розподіл не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (фонд 

лісовідновлення) і лісосік ревізійного періоду за видами відтворення (площа, га)  

 

Показники 

Лісові ділянки не вкриті лісовою 

рослинністю 

Зруби ревізій-

ного  періоду 

Разом 
рідко-

лісся 

загиблі на-

садження 

зру-

би 
разом 

голов-

ного 

корис-

туван-

ня 

інших 

суціль-

них 

рубок 

1. Усього лісових 

ділянок  

 4,2 17,4 21,6   21,6 

в тому числі:        

1.2. Може бути забез-

печено лісовіднов- 

лення тільки штуч-

ним шляхом – усього 

 2,5 17,4 19,9   19,9 

1.3. може бути 

забезпечене 

лісовідновлення 

шляхом природного 

поновлення 

 1,7  1,7   1,7 

 

5.5.2. Лісорозведення 

 

До фонду лісорозведення лісовпорядкуванням віднесено 2,2 га не вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок (галявини) (табл.5.5.2.1.). Термін відновлювального періоду 

для лісових ділянок, призначених під природне поновлення сосни звичайної-6 років. 

 

5.5.2.1. Фонд та проектний обсяг лісорозведення, га 

 

Показники Усього 

Категорії лісових ділянок фонду 

лісорозведення 

галяви-

ни, 

пустирі 

піс- 

ки 

яри, круті 

схили, 

кар’єри, 

шахтні 

відвали 

інші 

лісові 

ділянки 

1. Виявлений фонд (запроектовано  

    лісовпорядкуванням) 
2,2 2,2    

2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 2,2 2,2    

з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому 

числі за породами: 
2,2 2,2    

1. Природне поновлення 

Сосна звичайна 2,2 2,2    

Разом:      

Усього: 

Сосна звичайна 2,2 2,2    

Разом: 2,2 2,2    
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5.5.3. Загальна інформація з відтворення лісів 

  

Створення ландшафтних лісових культур шляхом лісовідновлення рекомендується 

згідно технологічних схем, приведених в додатках до таксаційних описів. З врахуванням 

природного поновлення, типу лісорослинних умов, особливостей ділянки в технологічній 

схемі вказані способи обробітку ґрунту, спосіб створення, схема змішування порід тощо. 

Технологічні схеми складені на основі «Типів лісових культур за лісорослинними зонами», 

ухвалених секцією організації управління лісовим господарством науково-технічної ради 

Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18 березня 2010 року). Розподіл 

запроектованих загальних обсягів лісових культур за технологічними схемами наведений в 

таблиці 5.5.3.1.  

5.5.3.1. Розподіл запроектованих загальних обсягів ландшафтних лісових 

культур за технологічними схемами (площа, га) 

 

Номер 

технологічної 

схеми 

Не вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки 

Лісосіки ревізійного 

періоду 
Разом 

102 0,9 0,3 1,2 

107 16,5 2,0 18,5 

108  0,2 0,2 

Разом 17,4 2,5 19,9 

 

Під час створення лісових культур рекомендується враховувати такі особливості: 

попереднє планування пішохідних доріжок з врахуванням найбільш інтенсивних напрямів 

руху населення; створення в певних місцях мальовничо-оформлених груп із дерев і 

чагарників декоративних форм; залишення невеликих галявин для покращання умов 

відпочинку; залишення на ділянці окремих дерев і чагарників для підвищення естетичної 

цінності насаджень, що створюються; створення культур переважно садінням 

великомірних саджанців Протягом перших 4 років за лісовими культурами проектується 

проведення 10 кратного догляду за схемою 4-3-2-1. Загальний обсяг доглядів за наявними 

незімкнутими культурами і за культурами, що проектуються при переведенні на 

однократний, становитиме 142,7 га або в середньому щорічно 14,3 га. 

В незімкнутих культурах останніх років, які мають значний відпад, запроектовано 

доповнення на загальній площі 22,1 га або 2,0 га при переведенні на суцільні культури. 

Увесь обсяг доповнень проектується виконати наступного року. 

Доповнення лісових культур, які створюватимуться протягом ревізійного періоду, 

повинно проводитись при відпаді більше 15%, як правило весною наступного року після 

садіння культур. Середній щорічний обсяг доповнення культур, які створюватимуться, 

становитиме орієнтовно  11,5 га або 2,3 га при переведенні на суцільні культури.  

При умові виконання запроектованих заходів з відтворення лісів на кінець 

ревізійного періоду не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки (зруби та галявини)  

останнього ревізійного періоду будуть заліснені.  

Обсяги переведення у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки будуть становити 

63,5 га.  

 

5.6. Реконструкція насаджень 

 

         Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних 

деревостанів не проектуються.  
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5.7. Гідролісомеліорація 

 

На території підприємства є 68,6 га надмірно зволожених і заболочених лісових 

ділянок (табл. 5.7.1). Це лісові ділянки в типах лісу С4Влч та С4ВрТ, сіножаті та болота.     

Зважаючи на неоднозначне ставлення науки, суспільства до осушення надмірно 

зволожених земель, можливого порушення рівноваги екосистем, коли негативні наслідки 

можуть переважити позитивні сторони, осушувальні роботи на території підприємства не 

проектуються.  

Для визначення детальних обсягів робіт і витрат з капітального ремонту і 

реконструкції мережі рекомендується скласти окремий технічний проект. 

 

5.7.1. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га) 

 

Усього 

В тому числі: 

лісові ділянки нелісові землі 

вкриті лісовою 

рослинністю 

не вкриті лісовою 

рослинністю сіножаті болота 

зруби інші землі 

1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

68,0 15,1  7,6 24,9 20,4 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

0,6     0,6 

Разом 15,1  7,6 24,9 21,0 

 

  

5.8. Насінництво і лісові розсадники 

 

Річні обсяги заходів з відтворення лісів та потреба в садивному матеріалі наведено 

в таблиці 5.8.1.  

Виходячи з середніх щорічних обсягів лісокультурних робіт, визначена загальна 

потреба в садивному матеріалі, яка становить  16,4 тис. штук. Вона прийнята для 

розрахунку посівного відділення розсадника і потреби в насінні. Розрахунок щорічної 

потреби в садивному матеріалі проведено за обсягами лісокультурних робіт, затверджених 

2-ою лісовпорядною нарадою. 

Згідно розрахунків, наведених в таблиці 5.8.2, необхідна корисна площа посівного 

відділення розсадника повинна бути 0,054 га. Службова площа (дороги, водоймища, межові 

канали, загорожі та ін.) прийнята з розрахунку 25% від корисної площі. Отже, загальна 

площа розсадника повинна бути 0,067 га. Розрахунок корисної площі посівного відділення 

при створенні розсадника проведений на основі норм виходу стандартних сіянців, 

установлених для даної лісорослинної зони. 

На рік лісовпорядкування деревні школи та розсадники на території підприємства 

відсутні. Використання існуючого тепличного господарства загальною площею 0,04 га 

забезпечує підприємство необхідним посадковим матеріалом на 100 %. 
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5.8.1. Щорічні обсяги заходів з відтворення лісів, потреба в садивному матеріалі 

 

Показники 

Лісові культури 
Доповнення 

лісових культур 

Інші 

пот-

реби 

Разом 
на фонді рекон-

струкція 

насад-

жень 

 

на землях 

інших 

корис-

тувачів 

на 

землях 

підп.-ва 

на землях 

інших 

корис-

тувачів 

лісо-

віднов-

лення 

лісо- 

розве-

дення 

1. Обсяги робіт, га 2,0    2,2   4,2 

2. Потреба в садив- 

ному матеріалі,  

тис. штук 

        

Усього: 14,2    2,2   16,4 

в т.ч. по породах:         

Сосна звичайна 7,4    1,9   9,3 

Береза повисла 6,8    0,3   7,1 

  

5.8.2. Розрахунок корисної площі посівного відділення розсадника та потреба в 

насінні 

 

Породи, які будуть 

вирощуватись в 

посівному 

відділенні 

розсадника 

Потре-

ба  в 

сіян-

цях, 

тис.шт 

А 

Норма 

виходу 

з 1 га, 

тис.шт 

Б 

Щоріч-

на 

площа 

посівів, 

га 

А 

П = ---- 

Б 

Вік 

садив-

ного 

мате-

ріалу, 

років 

Кіль-

кість 

полів 

сіво-

змін, 

В 

Загальна 

корисна 

площа 

посівного 

відділен-

ня  роз-

садника, 

га 

П х В 

Норма 

висіву 

на 1 га, 

кг 

Н 

Пот-

реба 

насін-

ня 

щоріч-

но, кг 

П х Н 

Сосна звичайна 9,3 1600 0,006 1-2 3 0,018 45 0,81 

Береза повисла 7,1 600 0,012 1-2 3 0,036 90 3,24 

Разом: 16,4  0,018   0,054  4,05 
 

Щорічна потреба в насінні (табл.5.8.2) становить 4,05 кг. Постійні лісонасінні 

ділянки і плантації в підприємства відсутні, тому для забезпечення лісокультурних робіт 

високоякісним насінням з цінними спадковими властивостями підприємство може 

створити лісонасінну базу, яка б включала в себе постійні насінні ділянки, плюсові 

насадження і дерева, які закладені у високопродуктивних деревостанах основних деревних 

порід, створених на селекційній основі. За недостачі насіння певних деревних порід їх 

можна збирати у кращих в селекційному відношення насадженнях. Селекційна оцінка 

деревостанів основних деревних порід наведена в таблиці 5.8.6.  
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5.8.4. Розрахунок площі постійних лісонасінних ділянок 

 

Породи 

Щорічна 

потре-

ба  в 

насінні, 

кг 

А 

Середня 

урожай- 

ність з 

1 га, кг 

Б 

Середня 

періо-

дичність 

плодоно-

шення, 

років 

В 

Необхід-

на площа, 

га 

А х В 

Б 

В наявнос-

ті ПЛНД, 

га 

Проекту-

ється 

створити, 

га 

 Постійні лісонасінні ділянки 

Сосна звичайна 0,81 6,0 4 0,54 - - 

Береза повисла 3,24 120,0 1 0,027 - - 

Разом: 4,05   0,567   

 

5.8.6. Селекційна оцінка вкритих лісовою рослинністю соснових, дубових та 

ялинових насаджень (площа, га) 

 

Панівні породи 
Насадження 

Разом 
плюсові нормальні мінусові 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

з особливим режимом користування на рівнині 

1. Пристигаючі  насадження 

Сосна звичайна  5,8 36,4 42,2 

Дуб звичайний високостовбурний  12,2 2,6 14,8 

Разом:  18,0 39,0 57,0 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна звичайна   84,0 84,0 

Дуб звичайний високостовбурний   21,3 21,3 

Дуб звичайний низькостовбурний   2,1 2,1 

Разом:   107,4 107,4 

Разом по господарській частині  18,0 146,4 164,4 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

з обмеженим режимом користування на рівнині 

1.Пристигаючі  насадження 

Сосна звичайна  6,0 48,8 54,8 

Дуб звичайний високостовбурний   5,0 5,0 

Разом:  6,0 53,8 59,8 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна звичайна   42,9 42,9 

Дуб звичайний високостовбурний   2,3 2,3 

Дуб звичайний низькостовбурний   6,0 6,0 

Разом:   51,2 51,2 

Разом по господарській частині  6,0 105,0 111,0 

Разом по категорії лісів  24,0 251,4 275,4 

Рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині 

1.Пристигаючі  насадження 

Сосна звичайна  1,2 2,5 3,7 

Ялина європейська   0,2 0,2 

Дуб звичайний високостовбурний   3,9 3,9 
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Панівні породи 
Насадження 

Разом 
плюсові нормальні мінусові 

Разом:  1,2 6,6 7,8 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна звичайна   7,2 7,2 

Дуб звичайний високостовбурний   4,2 4,2 

Дуб звичайний низькостовбурний   12,2 12,2 

Разом:   23,6 23,6 

Разом по господарській частині  1,2 30,2 31,4 

Разом по категорії лісів  1,2 30,2 31,4 

     

Разом по підприємству: 

1.Пристигаючі  насадження 

Сосна звичайна  13,0 87,7 100,7 

Ялина європейська   0,2 0,2 

Дуб звичайний високостовбурний  12,2 11,5 23,7 

Разом:  25,2 99,4 124,6 

2. Стиглі і перестійні насадження 

Сосна звичайна   134,1 134,1 

Дуб звичайний високостовбурний   27,8 27,8 

Дуб звичайний низькостовбурний   20,3 20,3 

Разом:   182,2 182,2 

Всього  25,2 281,6 306,8 

 

5.9. Охорона лісу 

5.9.1. Протипожежне упорядкування 

  

Протипожежне впорядкування включає комплекс правових, організаційних 

технічних, лісогосподарських та інших заходів, направлених на попередження виникнення 

пожеж, обмеження їх розповсюдження, зниження пожежної безпеки в лісі, підвищення 

пожежестійкості деревостанів, своєчасне виявлення пожеж та їх гасіння. Заходи з охорони 

лісів від пожеж запроектовані з врахуванням економічних, біологічних і екологічних 

особливостей лісового фонду.  

При проектуванні протипожежних заходів, які узгоджені з лісогосподарським 

підприємством враховувались положення Правил пожежної безпеки в лісах України (2004), 

Положення про лісові пожежні станції (2005). Пожежна безпека в лісі повинна 

забезпечуватися проведенням профілактичних заходів, оперативного виявлення і ліквідації 

лісових пожеж на території лісового фонду. З цією метою слід проводити розробку 

оперативних протипожежних планів, встановлювати регламент роботи лісопожежних 

служб в залежності від пожежної небезпеки і фактичної горимості лісів, проводити 

регулювання відвідування лісових урочищ, контролювати дотримання правил пожежної 

безпеки та ряд інших заходів.  

Ступінь пожежної небезпеки визначався за „Шкалою оцінки природної пожежної 

небезпеки лісових ділянок лісового фонду” розробленою інститутом „Укрдіпроліс” і 

затвердженою наказом Міністерства лісового господарства України від 2 червня 1997 року 

№ 52 ( додаток 11). Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами 

пожежної небезпеки наведений в таблиці 5.9.1.1. Обсяги запроектованих протипожежних 

заходів по лісництвах наведені в додатку 9. 
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5.9.1.1. Розподіл площі земель лісогосподарського призначення за класами 

пожежної небезпеки, га 

 

Лісництво 

Класи пожежної небезпеки 

Разом 

Серед-

ній 

клас 
1 2 3 4 5 

Конча-Заспівське 72,6 632,7 126,9 204,0 100,4 1136,6 2,67 

Дачне 365,2 1253,0 40,5 44,5 50,0 1753,2 1,95 

Разом: 437,8 1885,7 167,4 248,5 150,4 2889,8 2,23 

 

Територія характеризується 2,23 класом пожежної небезпеки, що зумовлено 

значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок (1653,5 га або 64 

%) з переважанням у складі сосни звичайної в середньовікових насадженнях, які зростають 

в сухих та свіжих  типах лісорослинних умов. 

Територія підприємства за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними 

розділена на два лісництва, які в свою чергу розділені на 4 майстерські дільниці та 25 

обходів. Для забезпечення належного збереження лісових масивів від пожеж протягом 

ревізійного періоду лісовпорядкуванням запроектовано ряд протипожежних заходів 

(табл.5.9.1.2).   

Розподіл кварталів за класами пожежної небезпеки показано на схематичній карті. 

 

5.9.1.2. Обсяги запроектованих заходів з протипожежного впорядкування  

 

Найменування 

Оди- 

ниці 

вимі-

рюван-

ня 

Існує 
Проек-

тується 

Прийнято 

2-ою л/в 

нарадою 

Термін 

виконання 

1. Попереджувальні протипожежні заходи 

Встановлення попереджувальних 

аншлагів 
шт 63 12 12 ревперіод 

Встановлення протипожежних панно  шт 6 - -  

Встановлення протипожежних вітрин  шт 3 - -  

Проведення виставок з 

протипожежної безпеки  
шт - 1 1 щорічно 

Проведення протипожежної 

пропаганди з використанням сучасних 

інформаційних технологій (соціальні 

мережі, протипожежних роликів, 

фотографій пожеж, інформації про 

негативні екологічні та соціальні 

наслідки пожеж) 

статті - 2 2 щорічно 

Проведення роз'яснювальної та 

виховної роботи серед населення з 

використанням преси, радіо, 

телебачення та інших засобів масової 

інформації. 

бесід - 2 2 щорічно 

Маршрутне патрулювання лісів, де 

існує висока небезпека виникнення 

пожеж  

га 2889,8 2889,8 2889,8 щорічно 
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Найменування 

Оди- 

ниці 

вимі-

рюван-

ня 

Існує 
Проек-

тується 

Прийнято 

2-ою л/в 

нарадою 

Термін 

виконання 

Очищення від горючого матеріалу 

смуг шириною 10 м вздовж  лісових 

доріг 

га  13,0 13,0 ревперіод 

2. Обмежувальні протипожежні заходи 

Створення мінералізованих смуг км 92 - -  

Догляд за мінералізованими смугами км 276 276 276 щорічно 

Ремонт шлагбаумів шт. 15 7 7 щорічно 

Встановлення надовбнів шт. 120 480 480 ревперіод 

3. Організаційні протипожежні заходи 

Створення добровільних пожежних 

дружин  
шт./чол 2/35 2/35 2/35 щорічно 

Утримання пожежних сторожів чол 4 4 4 щорічно 

Проведення навчань, інструктажів та 

перевірку знань з пожежної безпеки 

посадових осіб та осіб, відповідальних 

за протипожежну безпеку 

стажува

ння 
1 1 1 щорічно 

Впровадження сучасної комплексної 

систем раннього виявлення пожеж  
шт. 1 1 1 ревперіод 

 Розробка оперативно-

мобілізаційного плану на випадок 

виникнення великих лісових пожеж  

план 1 1 1 щорічно 

Створення резерву паливно-

мастильних матеріалів 

резерв 

тон 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 
щорічно 

Перевірка стану готовності до 

пожежно-небезпечного періоду 

пере-

вірок 
1 1 1 щорічно 

Утримання сил і засобів виявлення 

пожеж і пожежегасіння 
тис.грн 300,0 300,0 300,0 щорічно 

4.Протипожежний благоустрій лісів 

Протипожежне улаштування стоянок 

автомобільного транспорту 
стоянок - 1 1 ревперіод 

Обладнання місць відпочинку й 

паління 
місць 2 2 2 ревперіод 

Обладнання місць розведення багать місць 40 16 16 ревперіод 

Протипожежне обладнання стоянок 

/автомобільного транспорту 
стоянок 2 - -  

5.Будівельні і ремонтні роботи 

Встановлення спостережних веж шт 1 1 1 ревперіод 

Ремонт і утримання доріг 

протипожежного призначення 
км 7 7 7 щорічно 
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5.9.2. Охорона лісу  

 

Охорону і захист лісу здійснює лісова охорона. Основними її завданнями є 

здійснення контролю та  дотримання лісового законодавства, забезпечення охорони лісів 

від пожеж, незаконних рубок, шкідників і хвороб лісу, запобіганням правопорушенням та 

контроль за використанням лісових ресурсів.  

Для покращення охорони лісів від пожеж та інших лісопорушень, а також з метою 

більш якісного виконання запроектованих обсягів лісогосподарських і лісокультурних 

робіт, кількість майстерських дільниць та обходів проектується залишити на 

затвердженому підприємством рівні. Проекти поділу території лісгоспу на майстерські 

дільниці і обходи приводяться в табл. 5.9.2.1. і на карті-схемі. 

 

5.9.2.1.  Проект поділу території на майстерські дільниці та майстерські обходи 

 

Найменування лісництв 

Загаль-

на 

площа, 

га 

Дільниці Обходи 

існує проектується існує проектується 

кіль-

кість 

кіль-

кість 

серед-

ня пло-

ща, га 

кіль-

кість 

кіль-

кість 

серед-

ня пло-

ща, га 

Конча-Заспівське 1136,6 2 2 568,3 13 13 87,4 

Дачне 1753,2 2 2 876,6 10 10 175,3 

Разом: 2889,8 4 4  23 23  

 

5.10. Лісозахист 

 

Санітарний стан лісів в даний час слід вважати задовільним. Це підтверджується 

тим, що загальний запас сухостійного і пошкодженого лісу зменшився на  0,06 тис. м3 в 

порівнянні з даними попереднього лісовпорядкування та наявністю осередків шкідників і 

хвороб лісу на площі 0,06 тис. га (табл.4.5.1). 

Запроектовані щорічні обсяги заходів з лісозахисту наведені в табл.5.10.1. 

В залежності від появи і розвитку осередків шкідників і хвороб лісу, зміни 

санітарного стану насаджень, обсяги заходів з лісозахисту, вказані в табл.5.10.1, повинні 

уточнюватись. 

З метою запобігання розвиткові осередків шкідників і хвороб лісу, треба під час 

ведення лісового господарства виконувати вимоги чинних „Санітарних правил в лісах 

України”.  

 

5.10.1. Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту 

 

Найменування заходів 

Оди-

ниця 

вимі-

рюван-

ня 

Запроек-

товано 

лісовпо-

рядкуван-

ням 

Прийнято 

2-ою л/в 

нарадою 

Примітка 

1.Лісопатологічне 

Обстеження 
тис. га 0,43 0,43  

2.Грунтові розкопки ям 30 30  

3.Біологічні заходи боротьби:     

-виготовлення штучних гнізд  шт. 50 50  

-виготовлення годівниць для птахів шт 18 18  
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Найменування заходів 

Оди-

ниця 

вимі-

рюван-

ня 

Запроек-

товано 

лісовпо-

рядкуван-

ням 

Прийнято 

2-ою л/в 

нарадою 

Примітка 

4.Організаційно-господарські заходи:     

-нагляд за  осередками шкідників і 

хвороб 
га 60,5 60,5  

 

5.11. Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях 

 

Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного 

середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери.  

В зв’язку з безперервною урбанізацією столиці України та зменшенням місць 

відпочинку та дозвілля в межах міста, перед містянами постає проблема відсутності 

можливості безпосереднього спілкування людини з природою.  Лісові масиви, які 

розташовані в безпосередній близькості до житлових районів міста Києва розглядаються 

населенням як найпривабливіші куточки природи, де людина може відновити здоров’я та 

працездатність. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі 

ліси підприємства. Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу.  

Необхідність у створенні належних санітарно-гігієнічних та комфортних умов для 

задовлення очікувань відпочиваючих ставить лісовому господарству специфічні та 

різносторонні завдання. Лісівничою стороною визначається регулювання високої 

інтенсивності відвідування, яка може викликати небажані зміни всіх компонентів 

рослинних угруповань та порушує хід лісотвірних процесів. В результаті знижується не 

лише біологічна стійкість лісів, здатність протистояти несприятливим впливам 

навколишнього середовища, а також і рекреаційна цінність. Розподіл площі за показниками 

ландшафтної характеристики приводиться в розділі 3 (табл.3.4.1.3). 

При проектуванні заходів, що забезпечують підвищення рекреаційних цінностей, 

біологічну стійкість деревостанів, збільшення продуктивності та якості лісових масивів 

лісовпорядкування керувалося основними принципами ведення лісового господарства в 

рекреаційних лісах, а саме: 

- збереження характерної лісової обстановки для створення умов 

комфортного відпочинку; 

- сталістю рекреаційного лісокористування, яка охоплює 

багатофункціональність лісів; 

- проведення пропаганди, яка спрямована на екологічне виховання 

населення та покращення культури спілкування з природою; 

- вдосконалення організації рекреаційного лісокористування, метою 

якої є розосередження концентрації та систематизації руху відвідувачів на всій 

території підприємства; 

- підвищення екологічної стійкості насаджень. 

Перебування відвідувачів в лісових масивах передбачається лише 

короткотермінове одноденне протягом всього року, що враховувалось під час проектування 

заходів з благоустрою (табл. 5.11.1). Місця знаходження запланованих елементів 

благоустрою наведені в проектних відомостях по лісництвах. 

 

 

 



 

 

25 

5.11.1.Запроектовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого 

призначення за функціональними зонами  

 

Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 
Обсяги 

Термін  

виконання 

1. Зона регульованої рекреації 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення плакатів шт 18 ревперіод 

Виготовлення та встановлення лісових 

меблів 
комплект 8 ревперіод 

Влаштування туалетів шт 2 ревперіод 

Виготовлення та встановлення ящиків 

для сміття 
шт 3 ревперіод 

2. Зона стаціонарної рекреації 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 2 ревперіод 

Виготовлення та встановлення плакатів шт 13 ревперіод 

Обладнання навісів від негоди шт 2 ревперіод 

Влаштування туалетів шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення ящиків 

для сміття 
шт 1 ревперіод 

3. Господарська зона 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення плакатів шт 5 ревперіод 

Виготовлення та встановлення стендів шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення дошки 

періодичної преси 
шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення дошки 

показників досягнень 
шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення дошки 

переможців змагання 
шт 1 ревперіод 

Обладнання навісів від негоди шт 2 ревперіод 

Виготовлення та встановлення лісових 

меблів 
комплект 2 ревперіод 

Влаштування туалетів шт 1 ревперіод 

Виготовлення та встановлення ящиків 

для сміття 
шт 2 ревперіод 

4. Зона масового відпочинку 

Виготовлення та встановлення 

дороговказів 
шт. 2 ревперіод 

Виготовлення та встановлення плакатів шт 10 ревперіод 

Обладнання навісів від негоди шт 11 ревперіод 

Обладнання альтанок шт 3 ревперіод 

Влаштування туалетів шт 3 ревперіод 

Виготовлення та встановлення ящиків 

для сміття 
шт 4 ревперіод 

Обладнання стоянок автотранспорту шт 1 ревперіод 
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Заходи, що проектуються з 

упорядкування 

Одиниця 

вимірювання 
Обсяги 

Термін  

виконання 

Обладнання в’їзду в зону відпочинку шт 1 ревперіод 

5. Зона інтенсивної рекреації 

Виготовлення та встановлення плакатів шт 12 ревперіод 

Обладнання майданчиків спортивних шт 1 ревперіод 

 

Восени в кінці періоду масового відвідування лісових масивів рекомендується 

організовувати дні очистки лісу від побутового сміття, залучаючи до цього підприємства, 

вузи та школи. 

    

5.12. Використання угідь і ресурсів побічних користувань 

 

Наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства.  

Поверхневе поліпшення сіножатей проектується проводити шляхом підсіву 

насіння трав. 

Використання угідь і їх розподіл за величиною ділянок наведені в таблицях 5.12.1 

і 5.12.2. Характеристика сіножатей і заходи з їх поліпшення наведені в таблицях 5.12.3 і 

5.12.4.  

Випасання худоби в об’єктах природно-заповідного фонду згідно охоронних 

зобов’язань заборонене. На решті території підприємства випасання не проектується в 

зв’язку з відсутністю кормової бази.  

 

5.12.1. Використання угідь  

 

Найменування угідь 
Загальна 

площа, га 

В тому числі в користуванні 

підсобного 

господарство 

лісгоспу 

працівники 

лісгоспу 

 

інших 

організації і 

громадяни 

Рілля 0,1  0,1  

Сіножаті  28,3  28,3  

Разом 28,4  28,4  

 

5.12.2. Розподіл площі угідь за розмірами ділянок  

 

Найменування угідь 
Разом, 

га 

В т.ч. за розмірами ділянок 

до 1 га 1,1-5,0 га 5,1-10,0 га 
більше 

10,0 га 

Рілля 0,1 0,1    

Сіножаті 28,3 0,9   27,4 

Разом 28,4 1,0   27,4 

 

5.12.3. Характеристика сіножатей  

 

Найменування показників Площа, га 
Середня урожайність 

з 1 га в тоннах 

Усього сіножатей 28,3 1,0 

з них:   
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Найменування показників Площа, га 
Середня урожайність 

з 1 га в тоннах 

Заплавних 24,9 1,0 

в т.ч. чистих 17,2 1,0 

з поверхневим поліпшенням 7,7 1,0 

Суходільних 3,4 1,0 

в т.ч. чистих 3,4 1,0 

 

5.12.4. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування 

 

Типи сіножатей 

Проектується 

поліпшення, 

га 

В тому числі Урожайність на 1 га в тоннах 

докорінне 
поверх-

неве 

середня за 2 

останні роки 
очікувана 

Заплавні 24,9  24,9 0,8 1,0 

Разом: 24,9  24,9 0,8 1,0 

 

Використання ресурсів побічних користувань на наступний ревізійний період не 

передбачається. 

 

5.13. Використання земель лісогосподарського призначення для потреб 

мисливського господарства 

 

Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження 

оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов, що дозволяє зберегти 

встановлену в лісовому біоценозі рівновагу, створити умови для сталого функціонування 

усіх компонентів біоценозу, крім того підвищити привабивість та естетичну цінність зони 

відпочинку. В зв’язку з незначними площами сіножатей та біогалявин, які в основному 

зосереджені на «Жуковому острові», а також відсутністю кормових полів 

лісовпорядкуванням запроектовано встановлення солонців та годівниць в місцях 

концентрації козуль. Всього на території лісгоспу буде встановлено 28 годівниць та 15 

солонців. Місця, де запроектовано біотехнічні заходи поміщені в таксаційних описах. 

 

5.14. Підсочка лісу і ресурси другорядних лісових матеріалів 

 

На найближчий ревізійний період підсочка соснових насаджень 

лісовпорядкуванням не проектується на основі Постанови Кабінету Міністрів України 

№185 від 8.02.1996 року.   

В зв’язку з незначними обсягами наявної в лісових масивах підприємства 

лікарської сировини, ягідників, дикорослих плодів та грибів заготівля другорядних лісових 

матеріалів лісовпорядкуванням не проектується. 

 



 

 

28 

5.15. Будівництво, пов’язане з лісогосподарською діяльністю 

 

Виходячи із забезпеченості підприємства виробничим і житловим фондом і 

запроектованих обсягів робіт, в ревізійному періоді запроектовано будівництво нових 

об’єктів (табл. 5.15.1). Поряд з цим передбачається провести капітальний ремонт наявних 

виробничих і житлових будівель. 

 

5.15.1. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих 

будівель по лісовому господарству та лісових доріг, запроектовані на ревізійний період  

 

Найменування об’єктів 
Розміщення на території лісгоспу 

(лісництво, квартал, виділ) 

Одиниця 

вимірю-

вання 

Кількість, 

обсяг 

1. Будівництво житлових будівель 

1.Житлове приміщення 

Конча-Заспівське лісництво кв.16 

вид 1 
шт 1 

Конча-Заспівське лісництво кв.1  

вид 1 
шт 1 

2.Капітальний ремонт 

1.Контора 

лісогосподарського 

підприємства 

Конча-Заспівське лісництво кв.16 

вид 9 
шт 1 

2.Контора лісництва 
Конча-Заспівське лісництво кв.16 

вид 9 
шт 1 

3.Цех переробки 
Конча-Заспівське лісництво кв.16 

вид 9 
шт 1 

 

 

При проектуванні мережі нових лісових доріг необхідно враховувати намічені 

обсяги лісокористування в прилеглих до них кварталах, можливість використання лісових 

ділянок в рекреаційно-оздоровчих цілях, для потреб охорони і захисту лісу, а також з метою 

соціально-економічного розвитку територій.  

 

5.16. Екологічне обґрунтування лісокористування та інших запроектованих 

заходів  

Обсяги користування лісом і всі види господарських заходів лісовпорядкуванням 

запроектовані у відповідності з чинними в лісовому господарстві нормативними 

документами і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне середовище. Вони 

забезпечать раціональне використання лісових ресурсів, підвищення продуктивності і 

якісний склад лісів, посилення їхніх захисних функцій. 

У відповідності з чинними законодавчими актами з розрахунку рубок головного 

користування виключено всю територію лісгоспу. 

Запроектований загальний щорічний обсяг користування лісом від усіх видів рубок 

(табл. 5.4.1 і 5.4.2) складає 10,04 тис.м3 ліквідної деревини (12,00 тис.м3 стовбурного запасу) 

або 115 % від фактичної заготівлі деревини на рік лісовпорядкування і 54 % від середнього 

приросту насаджень.  

В рубки догляду запроектовані всі насадження, які потребують їх проведення за 

лісівничими вимогами (табл. 5.2.1). Санітарні рубки запроектовані в насадженнях, які їх 

потребують за лісогосподарськими вимогами (табл. 5.2.3).  
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Проведення рубок формування і оздоровлення лісів підвищить стійкість 

насаджень, покращить їхній санітарний стан, збільшить загальну  продуктивність. 

Хімічні методи догляду в молодняках не передбачаються. 

В ревізійному періоді проектом передбачається відновлення лісу на всіх невкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок і на зрубах ревізійного періоду на площі 22,1 га, в 

тому числі лісові культури 19,9 га (90 %), природне поновлення 2,2 га (10 %). Вибір 

головних порід і схем змішування лісових культур зроблений з врахуванням типів 

лісорослинних умов, функціонального призначення лісів і стану навколишнього 

середовища. Перевага надавалась змішаним типам лісових культур, як більш стійких до 

промислового забруднення повітря, хвороб і шкідників лісу та інших несприятливих умов. 

Гідролісомеліоративні роботи лісовпорядкуванням не проектувалися. 

Виконання запроектованих обсягів протипожежних заходів (табл.5.9.1.2.) і заходів 

з лісозахисту (табл.5.10.1) буде сприяти збереженню лісових насаджень і запобіганню втрат 

деревини і захисних властивостей лісу від пожеж, шкідників і хвороб. 

Запроектовані заходи з благоустрою рекреаційно-оздоровчих лісів (табл.5.11.1.) 

забезпечать зниження негативних наслідків рекреаційних навантажень на ліс. 

Намічені обсяги побічних користувань (табл.5.12.4.) не перевищують виявлених 

експлуатаційних запасів і за умови дотримання чинних правил не спричинять негативного 

впливу на навколишнє середовище. Передбачені проектом біотехнічні заходи і 

рекомендації з експлуатації мисливської фауни (розділ 5.13) будуть сприяти зниженню 

пошкодження молодняків і підвищенню їхньої продуктивності. 

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів на ревізійний період 

призведе до позитивних змін в розподілі загальної площі за основними категоріями лісових 

ділянок (табл.5.17.1), в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, за 

панівними породами (табл.5.17.2), в підвищенні продуктивності лісів (табл.5.17.3) і 

відповідно, до покращання екологічного стану. 

 
5.17. Очікувана ефективність запроектованих лісогосподарських  заходів 

 

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде 

сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, 

посиленню захисних, кліматорегулюючих та рекреаційно-оздоровчитх функцій лісу. 

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного 

ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, 

питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 2,4 %, площа 

штучних насаджень зросте на 1,7 %, площа лісових ділянок, не вкритих лісовою 

рослинністю зменшиться на 36,7 %. Середній запас насаджень на 1 га підвищиться на 6,5 

%, (стиглих насаджень –  на 3,4 %), середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок залишиться 

без змін. 

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі 

найбільш цінних соснових насаджень на 2,7 %.  

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і 

продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл.5.17.1., 

5.17.2., 5.17.3. 
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5.17.1.   Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними категоріями 

лісових ділянок 

  

Категорії лісових ділянок 

На рік лісовпоряд-

кування 

На початок нас-

тупного ревізій-

ного періоду 
Зміни 

Га % га % га, ± %, ± 

1. Загальна площа  земель 

лісогосподарського 

призначення 

2889,8 100 2889,8 100   

2. Лісові ділянки – усього 2766,7 95,8 2766,7 95,8   

в тому числі:       

2.1.Вкриті лісовою 

рослинністю  

лісові ділянки – усього 

2593,6 89,8 2657,1  + 63,5 + 2,4 

в т.ч.: лісові культури 2005,5 69,4 2039,8  + 34,3 + 1,7 

2.2.Не вкриті лісовою 

рослинністю лісові 

ділянки – усього 

173,1 6,0 109,6  - 63,5 - 36,7 

в тому числі:       

- незімкнуті лісові 

культури 
41,4 1,4 

 
 - 41,4 - 100 

–  загиблі насадження 4,2 0,2 1,7  - 2,5 - 59,5 

– зруби 17,4 0,6   - 17,4 - 100 

– галявини 2,2 0,1   - 2,2 - 100 

- біогалявини 51,7 1,8 51,7    

- лісові шляхи, просіки, 

лісові осушувальні канали 
56,2 1,9 56,2    

3. Нелісові землі – усього 123,1 4,3 123,1 4,3   

в тому числі:       

– рілля 0,1 - 0,1 -   

– сіножаті 28,3 1,0 28,3 1,0   

– води 29,2 1,0 29,2 1,0   

– болота 21,0 0,7 21,0 0,7   

– садиби, споруди 30,9 1,1 30,9 1,1   

– траси 12,7 0,4 12,7 0,4   

– інші нелісові  ділянки 0,9 0,1 0,9 0,1   

В тому числі ліси, надані 

в тимчасове 

довгострокове  

користування 

96,3 3,3 30,4 1,1 - 65,9 - 68,2 
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5.17.2. Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок за панівними породами  

 

Панівні  породи 

На рік 

лісовпорядкування 

На початок 

наступного 

ревізійного 

періоду 

Очікувані  зміни 

га % га % га, ± %, ± 

Сосна кримська  0,2 - 0,2 -   

Сосна звичайна  2237,7 86,3 2299,0 86,5 +61,3 +2,7 

Сосна звичайна в осередках 

кореневої губки  
29,7 1,1 29,7 1,1   

Ялина європейська  0,2 - 0,2 -   

Дуб червоний 9,1 0,4 9,1 0,3   

Дуб звичайний 149,1 5,7 149,1 5,6   

Граб звичайний  2,5 0,1 2,5 0,1   

Ясен звичайний 3,0 0,1 3,0 0,1   

Акація біла  2,2 0,1 2,2 0,1   

Береза повисла  62,2 2,4 64,4 2,4 +2,2 +3,5 

Осика  6,6 0,3 6,6 0,3   

Вільха чорна  14,8 0,6 14,8 0,6   

Липа дрібнолиста  0,3 - 0,3 -   

Тополя біла  4,6 0,2 4,6 0,2   

Тополя чорна 63,8 2,4 63,8 2,4   

Верба біла 7,6 0,3 7,6 0,3   

РАЗОМ: 2593,6 100 2657,1 100 +63,5 +2,4 

 

5.17.3. Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів 

  

Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

На рік 

лісовпоряд-

кування 

На початок 

наступного 

періоду 

1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 

усього 
га 2593,6 2657,1 

в т.ч. за групами порід:    

– хвойні га 2267,8 2329,1 

– твердолистяні га 165,9 165,9 

– м’яколистяні га 159,9 162,1 

2. Незімкнуті лісові культури га 41,4 - 

3. Не вкриті лісовою рослинністю лісові 

ділянки – усього 
га 173,1 109,6 

4. Загальний запас насаджень тис.м3 596,69 650,28 

5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою 

рослинністю лісових ділянок – усього м3 230 245 

6.Площа стиглих і перестійних деревостанів – 

Усього 
га 285,5 322,2 

в т.ч. за групами порід:    
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Показники 

Одиниця 

вимірю-

вання 

На рік 

лісовпоряд-

кування 

На початок 

наступного 

періоду 

– хвойні га 134,1 144,5 

– твердолистяні га 51,4 64,6 

– м’яколистяні га 100,0 113,1 

7. Загальний запас стиглих і перестійних  

деревостанів – усього 
тис.м3 49,70 57,86 

в т.ч. по групах порід:    

– хвойні тис.м3 20,88 22,52 

– твердолистяні тис.м3 9,47 12,29 

– м’яколистяні тис.м3 19,35 23,05 

8. Середній запас стиглих і перестійних  

деревостанів на 1 га 
м3 174 180 

в т.ч. за групами порід:    

– хвойні м3 156 156 

– твердолистяні м3 184 190 

– м’яколистяні м3 194 204 

9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м3 3,1 3,1 

10. Обсяги усіх видів рубок на 1 га лісових 

ділянок 
м3 4,3 2,3 

в т. ч. по головному користуванню м3 - - 

 

 

 

 

Пояснювальну записку склав: 

 

Начальник лісовпорядної партії                                                            Бондарчук Д.Г. 

 

   
 


