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1.Опис планованої діяльності. 

     Планована діяльність - спеціальне використання лісових ресурсів в порядку проведення 

рубок головного користування. Лісозаготівля здійснюється в межах розрахункової лісосіки, 

фонду рубок головного користування. 

1.1. Опис місця провадження планованої діяльності. 

    Державне підприємство «Баранівське ЛМГ» розташовано в західній частині 

Житомирської області на території чотирьох адміністративних районів - Баранівського, 

Романівського, Новоград-Волинського, Пулинського   і  займає площу   44113,6. 

     Щорічний обсяг посадки лісових культур становить  понад 300 га, обсяг  доглядів за 

лісовими культурами - 1000га. Щорічно в лісових розсадниках та теплицях 

вирощується  понад 2 млн.шт посадкового матеріалу основних лісоутворюючих порід та 

чагарників, крім того понад 4 тис.шт декоративного садивного матеріалу  різних видів та 

форм. Щорічна розрахункова лісосіка    становить 108,0 тис.м3, з них РГК-69,85 тис.м3, та 

на рубках пов’язаних з веденням лісового господарства-38,15 тис.м3. 

     До складу Баранівського лісгоспу входять: Адамівське лісництво;   Баранівське 

лісництво; Биківське лісництво; Довбиське лісництво; Камянобрідське лісництво; 

Зеремлянське лісництво Явненське лісництво.   

     Адміністративно-територіальне  розташування  лісництв та площа лісництв по районам  

наведені в таблиці 1.1. 

                                                                                                                                   Таблиця 1.1 

Найменування лісництв 

Найменування 
адміністративних 

районів 

Площа, га   

Баранівське   Баранівський 7924,3 

Романівський 279,0 

Биківське   Романівський 7091,4 

Довбиське   Баранівський 5077,3 

Кам’янобрідське 

 

Баранівський 4345,1 

Новоград-Волинський 1451,0 

Адамівське 

 

Баранівський 3551,0 

Пулинський  862,0 

Зеремлянське  Баранівський 6975,5 

Явненське  Баранівський 6557,0 

 

     Спеціальне використання лісових ресурсів буде здійснюватися в Житомирській області 



 

4 

 

на території  лісництв державного лісового фонду Державного підприємства «Баранівське 

ЛМГ»: Адамівське лісництво (територія Довбиської ОТГ, Камянобрідської  селищної ради, 

Курненської  ОТГ, Соколівської  ОТГ); Баранівське лісництво (територія Баранівської  ОТГ, 

Першотравенської селищної ради, Вільшанської  сільради); Биківське лісництво (територія 

Биківської  селищної ради, Прутівської  сільради,  Нивненської  сільради, 

Червонохатківської сільради, Соболівської сільради,  Старочуднівсько-Гутянської 

сільради, Годиської  сільради); Довбиське лісництво (територія Довбиського ОТГ); 

Зеремлянське лісництво (територія Баранівської  ОТГ, Дубрівської  ОТГ); Камянобрідське 

лісництво (територія Баранівської ОТГ, Брониківської  ОТГ,   Камянобрідської селищної 

ради, Стриєвської  ОТГ); Явненське лісництво (територія Баранівської  ОТГ,  Довбиської  

ОТГ, Камянобрідської селищної ради). 

   Розрахункова лісосіка по лісгоспу складає    782700 куб м   на  10  річний  період, або  

78270 куб м  щорічно. 

  На землях лісгоспу створено 5 об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 

2216,6 гектарів, в тому числі, заказники місцевого  значення.    

     Перелік територій та об’єктів природно - заповідного фонду розташованих в межах ДП 

«Баранівське ЛМГ» наведено в додатку 1. 

    Карта схема розташування заказників (об’єктів ПЗФ) на території лісгоспу  наведена на 

рисунку 1.1. 

     ДП «Баранівське ЛМГ», відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України» прийняло об’єкти ПЗФ  для охорони та збереження відповідно до охоронних  

зобов’язань  наведених в додатку 2. 

     Землі, зарезервовані з метою наступного заповідання, а також такі, що мають статус 

водно-болотних угідь міжнародного чи загальнодержавного значення, на території ДП 

«Баранівське ЛМГ», відсутні. 

      Рішенням двадцять четвертої сесії Житомирської обласної ради V скликання від 

11.05.10 №1030 «Про затвердження регіональної схеми екологічної мережі Житомирської 

області» затверджено регіональну схему екологічної мережі Житомирської області. 

Відповідно до затвердженої схеми складу Баранівсько-Романівської ключової території 

регіонального рівня входять заказники місцевого значення: лісовий - «Старочуднівський» 

(4,6 га), ботанічний «Собачий зуб» (543 га). Довбисько-Мальованська сполучна територія 

національного рівня з’єднує Мальованське ядро (Хмельницька область) з Надслучансько-

Коростишівським коридором. До складу сполучної території входить лісовий заказник 

місцевого значення «Баранівський» (550 га). 
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    Рисунок 1.1. Карта схема розташування заказників на території ДП «Баранівське ЛМГ» 

 

     Для збереження природної фауни, флори та типів природних оселищ створена 

Смарагдова мережа (Emerald Network) Європи. Українська частина Смарагдової мережі 

Європи розробляється з 2009 року.       

     Карта схема Смарагдової мережі в Житомирській області з визначенням території 

планованої діяльності  наведена на рисунку 1.1 (https://www.arcgis. 

com/home/webmap/viewer.html?webmap=d1804eb1f 77546 b8a282cd6dff1aa202).  

 

     Територія реалізації планованої діяльності частково знаходиться в межах Смарагдової 

мережі, а саме  - територія Кам’янобрідського лісництва  що розташовано в Новоград-

Волинському районі Житомирської області. 
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Рисунок 1.1. Карта схема Смарагдової мережі в Житомирській області з визначенням 

території планованої діяльності 

 

     На території лісгоспу проводиться безперервне лісовпорядкування. Воно заключається 

в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт на площах охоплених господарською 

діяльністю, на прийнятих землях, на лісових ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. 

Всі поточні зміни вносяться в повидільну таксаційну і картографічну бази даних, які 

підтримуються в актуальному стані. Під час безперервного лісовпорядкування 

здійснювався контроль за якістю виконання лісогосподарських заходів і лісокористування, 

визначались місця їх проведення. За результатами безперервного лісовпорядкування 

надавались комплекти обліково-звітної документації. Проводився аналіз виконання 

проекту організації та розвитку лісового господарства, а його результати доводилися на всі 

рівні господарського управління. 

      Проведення безперервного лісовпорядкування забезпечує ув'язку лісовпорядного 

проектування з лісогосподарським плануванням, що сприяє підвищенню ефективності 

лісовпорядних і лісогосподарських робіт. 

     Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 

«Інструкції з впорядкування лісового фонду України», частина перша. Польові роботи, 

ухвалена рішенням науково-технічної ради Держкомлісгоспу України, протокол №2 від 30 

жовтня - 1 листопада 2006 р., рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної наради за 

підсумками польових робіт  

     Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних за 
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складом і продуктивністю деревостанів, об'єднаних одним віком і способом рубки лісу. 

Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 

одиницею - господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 

площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку. 

     При проведенні лісовпорядних робіт спеціалісти експедиції керувалися: Лісовим 

кодексом України зі змінами і доповненнями; Земельним кодексом України; Інструкцією з 

впорядкування лісового фонду України; Законом України «Про природно-заповідний фонд 

України; Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 

Законом України «Про тваринний світ»; Законом України «Про мисливське господарство 

та полювання»; Постановою ВР України «Про Червону книгу України»» (2002 р.); 

«Червоною книгою України»; «Зеленою книгою України»; Водним кодексом України; 

Рекомендаціями з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення; 

протоколом першої лісовпорядної наради, іншими законодавчими актами та нормативними 

документами Уряду, Держлісагенства України, Міністерства екології та природних 

ресурсів України. 

      Лісовпорядні роботи проводились відповідно до вимог «Порядку поділу лісів на 

категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року №733.  

Основні показники проведеного лісовпорядкування ДП «Баранівське ЛМГ»  наведено 

в таблиці 1.2. 

 

                                                                                                                         Таблиця 1.2 

 

Показники 
Одиниці 

вимірювання 
Обсяги 

1 .Площа лісовпорядкування га 44113,6 

в. т .ч. з використанням ортофотопланів, космічних знімків га 44113,6 
2.Кількість кварталів шт 728 
3. Середня площа кварталів га 60,6 
4. Кількість таксаційних виділів шт 23099 
5. Середня площа таксаційного виділу га 1,9 
6. Закладено площадок вибіркових методів таксації шт 907 

7. Закладено площадок на визначення сум площ поперечних 
перерізів деревостанів 

шт 
2198 

8. Закладено пробних площ - усього шт 8 
в т.ч. на рубки догляду шт 1 
9. Кількість планшетів шт 58 

 

 

     Зміни, які відбулися в площах ДП «Баранівське ЛМГ»  за обліковий період, наведено в 

таблиці 1.3. 
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                                                                                                                              Таблиця 1.3 

 

Найменуванн
я лісництв 

Найменування 
адміністративни

х районів 

Площа в га за даними 

теперіш-

нього 
лісовпоряд
-кування 

поперед-

нього 
лісовпоря
д-кування 

державног
о обліку 

лісів 
станом на 

1.01.2011 р. 

земельного 
балансу 

станом на 
1.01.2018 р. 

Баранівське   Баранівський 7924,3 7924,3 7924,3 7924,3 

Романівський 279,0 279,0 279,0 279,0 

Разом по лісництву:  8203,3  8203,3 

Биківське   Романівський 7091,4 7091,4 7091,4 7091,4 

Довбиське   Баранівський 5077,3 5077,3 5077,3 5077,3 

Кам’янобрід-

ське 

 

Баранівський 4345,1 4345,1 4345,1 4345,1 

Новоград-

Волинський 

1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 

Разом по лісництву:  5796,1  5796,1 

Адамівське 

 

Баранівський 3551,0 3551,0 3551,0 3551,0 

Пулинський  862,0 862,0 862,0 862,0 

Разом по лісництву:  4413,0  4413,0 

Зеремлянське  Баранівський 6975,5 6975,5 6975,5 6975,5 

Явненське  Баранівський 6557,0 6531,7 6531,7 6557,0 

Всього по підприємству: 44113,6 44088,3 44088,3 44113,6 

в т. ч. по адмінрайонах:     

 Баранівський 34430,2 34404,9 34404,9 34430,2 

 Романівський 7370,4 7370,4 7370,4 7370,4 

 Новоград-

Волинський 

1451,0 1451,0 1451,0 1451,0 

 Пулинський  862,0 862,0 862,0 862,0 

 

     Зміни площ попереднього та теперішнього лісовпорядкування пройшли за рахунок 

уточнення окремо взятих лісових ділянок при виготовленні правовстановлюючих 

документів на право постійного користування земельними ділянками.  Збільшення  

загальної площі лісомисливського господарства на 25,3  га в порівнянні з  даними 

попереднього лісовпорядкування відбулося за рахунок прийнятих земель запасу від 

Кам’янобрідської та Мар’янівської селищних рад Баранівського адміністративного  району 

під будівництво лісової дороги згідно виготовлених державних актів на право постійного 

користування земельними ділянками. Загальна площа лісових земель лісомисливського 

господарства в розрізі адміністративних районів погоджена в відділах Держгеокадастру, 

Баранівського, Романівського, Новоград-Волинського,  Пулинського адміністративних 

районів. 
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     Категорії  лісів ДП «Баранівське ЛМГ» наведено в таблиці 1.4. 

 

                                                                                                                         Таблиця 1.4 

Категорії лісів  
Площа за даними 

лісовпорядкування 

га % 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення – разом  2216,6 5,0 

в тому числі:    

Заказники 2216,6 5,0 

Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом 5717,5 13,0 

в тому числі:    

Ліси у межах населених пунктів 52,7 0,1 

Лісогосподарська частина лісів зелених зон 5664,8 12,9 

Захисні ліси – разом  1242,5 2,8 

в тому числі:    

Ліси уздовж смуг відведення  залізниць 197,0 0,4 

Ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг 920,5 2,1 

Ліси уздовж річок, навколо озер, водоймищ та інших водних 
об’єктів 

125,0 0,3 

Експлуатаційні ліси 34937,0 79,2 

Всього по  підприємству: 44113,6 100 

 

     Таксація лісового фонду здійснювалась окомірно-вимірювальним методом, основаному 

на поєднанні окомірної таксації з вибірковою вимірювальною і переліковою таксацією, дані 

якої є основою для таксаційної характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень 

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

вимірювальної і перелікової таксації використовувалися таблиці „Сум площ перерізів та 

запасів деревостанів при повноті 1,0”, поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-

2013), затвердженого Держлісагенством України (протокол засідання НТР агентства від 

27.12.2011 р.). 

     У мішаних насадженнях загальний запас деревини на 1 га визначався за складовими 

породами. 

     Товаризація експлуатаційного фонду проведена згідно «Нормативів товарності 

деревостанів основних лісоутворюючих порід України» (Київ,2004). 

     В рекреаційно-оздоровчих лісах проведена ландшафтна таксація згідно з «Методикою 

визначення показників рекреаційної характеристики земель лісів», розробленою ВО 
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«Укрдержліспроект» у 2000 році. 

     На територіях та об'єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи 

запроектовані у відповідності з діючими «Лісовим кодексом України», законом України 

„Про природно-заповідний фонд України” і відповідними положеннями про природно-

заповідні території та об'єкти. 

     Рубки головного користування запроектовані у відповідності з «Порядком спеціального 

використання лісових ресурсів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2007 року №761 і «Правил рубок головного користування», затверджених 

наказом Держкомлісгоспу України від 23.12.2009 року №364. 

     Рубки формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні рубки, рубки пов'язані 

з реконструкцією та ландшафтні рубки ) запроектовані згідно «Правил поліпшення якісного 

складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 

року №724 та «Санітарними правилами в лісах України», затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року №555 із змінами внесеними згідно 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. №756 та «Рекомендаціями з 

ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення» (К., 2008 р.). 

     Відтворення лісів запроектовано згідно «Правил відтворення лісів», затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303. 

     Оцінка якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення 

при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, проведено згідно 

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

об'єктів та системи ведення лісового насінництва», затвердженої наказом Держкомлісгоспу 

України від 19 серпня 2010 року №260. 

     Використання корисних властивостей лісів запроектовано у відповідності до „Правил 

використання корисних властивостей лісів”, затверджених наказом МінАПК від 14.08.2012 

р. №502. 

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

запроектовані згідно з „Правилами пожежної безпеки в лісах України” (2004), відповідними 

рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласних, 

районних, сільських рад. 

     В межах ДП  «Баранівське  ЛМГ» на долю земель з надмірним зволоженням приходиться 

6602,7 га. Характеристика надмірно зволожених лісових земель наведена в таблиці 1.5.   
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                                                                                                                                Таблиці 1.5 

Усього 

В тому числі: 
лісові ділянки нелісові землі 

надлишково 
зволожені, 

вкриті лісовою 
рослинністю 

не вкриті лісовою 
рослинністю сіножаті болота заболочені 

зруби 
інші землі 

1.Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

277,3 195,9 0,6 0,7 - 80,1 

2.Рекреаційно-оздоровчі ліси 

691,0 566,9 11,6 8,0 2,7 101,8 

3.Захисні ліси 

165,9 129,4 1,6 2,6 - 32,3 

4.Експлуатаційні ліси 

5468,5 4196,4 194,2 70,2 6,1 1001,6 

Разом по підприємству: 
6602,7 5088,6 208,0 81,5 8,8 1215,8 

 

 

     На території ДП  «Баранівське  ЛМГ» розташовані водні об’єкти. Річки, озера  та   

найбільші  струмки  на  території   ДП  «Баранівське  ЛМГ» наведено в таблиці 1.6. 

 

                                                                                                                               Таблиця 1.6 

 

 Лісництво   Річки,  які  протікають  через  
лісництво 

 

Озера 

Баранівське Р.Случ 

Р.Хомора 

Р.Гнилушка 

Р.Явенка 

 

Биківське Р.Тня 

Р.Нивна 

Чисте 

Росінське 

Очеретяне 

Довбиське Р. Дорогань 

Р.Сестробиль 

 

Зеремлянське р.Церем (  протікає за  300-400 м  від  
границі  лісфонду) 
струмок Свинобичанка 

 

Камянобрідське Р.Случ 

Р.Немилянка 

 

Адамівське Р.Немилянка  

Явненське Р.Дорогань  

 Р. Сестробиль  

 Р.Нивна  

 

 



 

12 

 

     Річка Дорогань - права притока річки Случі (басейн Прип'яті). Довжина 23 км. 

Річка Сестробіль (права притока Случі) довжина 7,6 км. Річка бере початок біля заказника 

Сестробиль (загально зоологічний заказник місцевого значення) розташований у 

межах Баранівського району Житомирської області, на північний захід від села Явне. Річка 

Явенка, права притока Нивни (басейн Прип'яті). Довжина річки 7 км. Явенка бере свій 

початок у межах села Мар'янівка. Тече на північний захід через село Явне і на західній його 

околиці впадає в річку Нивну, притоку Случі. Річка Нивна  права  

притока Случі (басейн Чорного моря). Довжина річки 27км. Притоки річки: 

Сарнівка, Брещівка, Явенка (праві); Голубинка (ліва).      

     Інформація по стану деяких малих річок що знаходяться на території планованої 

діяльності (Дорогань, Сестробіль, Явенка,  Нивна) та впливу на них планованої діяльності 

наведена в додатку 3. 

     Повноводність малих річок повністю залежить від кількості атмосферних опадів. 

Зазначені вище річки відносяться до малих річок. В літню пору, через незначну кількість  

атмосферних опадів, річки перетворюються на струмки, міліють, стають нездатними для 

водного туризму, а де які малі річки через природне обміління можуть становити загрозу 

для водних туристів. 

     Останні п’ять років на Житомирщині характеризувались як маловодні і гостропосушливі 

роки, коли водність основних річок  Житомирщини становила:  р. Случ 28-43%; р. Тетерів 

– 28-56%,; р. Уж та р. Норинь – 48-70%; р. Уборть – 32-43%  від середньобагаторічних 

значень. В той же час у період проходження повені водність річок  перевищувала середні 

значення від 4 до 35%. Зменшення водності річок призводить до їх обміління, замулення 

русел, заростання їх водною і чагарниковою рослинністю, захаращення рештками дерев і 

побутовим сміттям, а також застійними явищами у водотоках, підвищенням температури і 

«цвітінням» води» (Житомирське обласне управління водних ресурсів). 

      Для попередження впливу на гідрологічний стан поверхневих вод, відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу лісів на 

категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 року № 733,  

лісові ділянки лісництв уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних 

об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів та віднесені до категорії захисних лісів.   

Захисни ліси виконують функцію захисту навколишнього природного середовища від 

негативного впливу природних та антропогенних факторів. Площа захисних лісів вздовж 

водних об’єктів у ДП  «Баранівське  ЛМГ» становить   1242,5 га.   

     Для проведення планованої діяльності з рубок головного користування підприємство 

має власну техніку. Відомості про наявність у ДП  «Баранівське  ЛМГ» виробничих площ, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C
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машин та механізмів для впровадження господарської діяльності наведено в додатку 4. 

     Карта  схема ДП  «Баранівське  ЛМГ»   наведена на рисунку 1.2.     

 

 
 

 

Рисунок 1.2. Карта  схема ДП  «Баранівське  ЛМГ» 

 

 

 

 

 

     Оглядова карта розташування лісництв ДП  «Баранівське  ЛМГ» на території 

адміністративних  районів Житомирської області наведена на рисунку 1.3. 
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 Рисунок 1.3.  Оглядова карта розташування лісництв ДП  «Баранівське  ЛМГ» на 
території адміністративних  районів Житомирської області 
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1.2. Цілі планованої діяльності 

     Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових ресурсів в порядку 

проведення рубок головного користування для отримання лісоматеріалів необхідних для: 

виробітку пиломатеріалів; виробітку целюлози та деревної маси;   технологічних потреб. 

     Рубки головного користування  проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та 

перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів 

безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, 

збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та 

інших корисних властивостей. 

     Розрахункова лісосіка  при проведенні планової діяльності наведена в таблиці 1.7. 

 

                                                                                                                           Таблиця 1.7 

  

Господарство, 
господарська  секція 

   Прийнята щорічна  розрахункова  лісосіка, тис  куб м 

Рекреаційно-

оздоровчі  
ліси 

Захисні  
ліси 

Експлуатацій
ні  ліси 

Разом 

Хвойне господарство 4,63 1,02 39,14 44,79 

Соснова госпсекція 4,63 1,02 36,25 41,9 

Ялинова похідна госпсекція   2,89 2,89 

     

Твердолистяне 
господарство 

0,46 0,47 6,05 6,98 

Дубова  високостовбурна 
госпсекція 

0,21 0,47 5,33 6,01 

Грабова госпсекція 0,25  0,53 0,78 

Ясенева госпсекція   0,19 0,19 

     

Мягколистяне 
господарство 

3,0 0,45 23,05 26,5 

Березова госпсекція 1,89 0,26 14,19 16,34 

Осикова госпсекція   0,95 0,95 

Вільхова госпсекція 1,11 0,19 7,91 9,21 

     

РАЗОМ 8,09 1,94 68,24 78,27 

 

 

1.3. Опис характеристик діяльності протягом виконання підготовчих і будівельних 
робіт та провадження планованої діяльності, у точу числі (за потреби) роботи з 
демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок під час 
виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

     Розробка лісосік при проведенні головних рубок здійснюється механізованим способом 

з застосуванням бензомоторних пил. Бензопили використовуються при звалюванні дерев, 

обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти.  Під час проведення рубок 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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головного користування застосовуються технології, які дають змогу максимально зберігати 

дерева, що не підлягають вирубуванню, підріст, підлісок, трав’яний покрив та ґрунти. Цикл 

робіт при проведенні рубок включає зрізування пилою дерев, їх видалення із насадження 

до місць укладання у кладі, розробку на сортименти: в молодняках – на хворост 

відповідного сорту, хмиз, дрібні ділові сортименти та дрова – рубанці.  

     При виконанні робіт з валки лісу: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

при роботі бензопил (пил деревини;  викиди від двигуна внутрішнього згоряння); утворення 

відходів деревини.       

     Трелювання лісу здійснюється тракторами. Трактори з трелювальними пристроями 

використовуються при збиранні та транспортуванні деревини. Трелювальний цикл 

складається з збору сортиментів, їх укладання на вантажну платформу техніки для 

вивезення деревини, транспортування пакету до навантажувального майданчика, 

розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його холостого ходу до місця збору 

і завантаження чергового пакету деревини.  

     При виконанні робіт з трелювання лісу: викиди в атмосферне повітря від двигунів 

внутрішнього згоряння тракторів. 

     Проведення головних рубок повинно відповідати певним лісівницьким і 

лісоексплуатаційним вимогам. До перших належать: забезпечення лісовідновлення на 

вирубках; збереження насаджень, які ростуть поряд з тими, що вирубуються; збереження і 

покращання корисних функцій лісу; підвищення продуктивності лісів. До 

лісоексплуатаційних вимог належать: забезпечення умов для застосування на лісосічних 

роботах і транспортуванні деревини сучасних машин і механізмів; зменшення витрат на 

заготівлю і вивезення деревини.  У лісах першої групи вибір способу рубки цілком підпо-

рядковують лісівницьким вимогам. Лісоексплуатаційні вимоги тут можуть бути враховані 

лише у тому випадку, якщо вони не суперечать лісівницьким. У лісах другої групи при 

виборі способу головної рубки враховують обидва типи вимог, але перевагу надають 

лісівницьким. Головне користування - це проведення рубок головного користування, або 

головних рубок. Крім них, проводять рубки догляду за лісом, що спрямовані на 

забезпечення кращих умов зростання головних порід у насадженнях, на підвищення 

стійкості насаджень до дії негативних факторів. Ці рубки мають виховний характер, але при 

їх проведенні також одержують деревину. Санітарні рубки передбачають рубку уражених 

хворобами та пошкоджених шкідниками, а також усохлих дерев, деревина яких ще не 

втратила технічних якостей. Практикують проведення комплексних рубок. Вони 

поєднують головні рубки і рубки догляду за лісом, тобто стиглу частину деревостану 

вирубують головною рубкою, а молоду - певним видом рубок догляду.  
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     Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного 

експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої 

мережі. 

     Планується поетапне освоєння лісосічного фонду. При територіальному розміщенні 

лісосік дотримано встановлені «Правилами рубок..» ширина, довжина, площа, спосіб і 

термін примикання лісосік, напрямок рубки і кількість зарубів у кварталі. 

     Рубки головного користування проводяться згідно з технологічними картами на ділянках 

з попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та 

доріг для пересування транспорту тощо. Дороги та волоки облаштовуються за попередніми 

довгостроковими планами - відповідно до окремих проектів.  

     Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок наведено в таблиці 

1.8. 

 
                                                                                                                                Таблиця 1.8                 

        

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд 
(чи-

сельник 
– 

площа,га
; знамен-

ник – 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Господарська частина - Рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим  режимом користування 
на рівнині 

Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ - всього 429,7 

123,81 
18,6 5,34 4,82 3,64 17,7 5,13 4,63 3,52 

в тому числі за господарсь – 

кими секціями:         

-соснова в надмір. 
зволож. умовах 
місцезростання 

14,4 

3,40 
0,9 0,21 0,19 0,12 - - - - 

-соснова  415,1 

120,32 
17,7 5,13 4,63 3,52 17,7 5,13 4,63 3,52 

-ялинова 0,2 

0,09 
- - - - - - - - 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ - всього 

18,5 

3,80 
2,6 0,49 0,46 0,16 2,6 0,49 0,46 0,16 

в тому числі за господарсь – 

кими секціями: 
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- дубова 
високостовбурна 

8,9 

1,25 
1,6 0,22 0,21 0,08 1,6 0,22 0,21 0,08 

-грабова 9,6 

2,55 
1,0 0,27 0,25 0,08 1,0 0,27 0,25 0,08 

МЯКОЛИСТЯНЕ 
- всього 

135,5 

30,26 
15,7 3,52 3,10 1,47 15,1 3,42 3,00 1,45 

в тому числі за господарсь – 

кими секціями:         

-березова в надмір 

зволож. умовах 
місцезростання 

0,7 

0,14 
- - - - - - - - 

-березова 77,5 

16,37 
10,1 2,13 1,89 0,81 10,1 2,13 1,89 0,81 

-осикова в надмір. 
зволож. умовах 
місцезростання 

11,0 

1,87 
0,6 0,10 0,10 0,02 - - - - 

-осикова 0,3 

0,05 
- - - - - - - - 

-вільхова 46,0 

11,83 
5,0 1,29 1,11 0,64 5,0 1,29 1,11 0,64 

 

продовження таблиці   

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 
знамен-

ник – 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Разом за 
способом рубки: 

583,7 

157,87 
36,9 9,35 8,38 5,27 35,4 9,04 8,09 5,13 

Захисні  ліси 

Господарська частина – Захисні  ліси з обмеженим  режимом користування на рівнині 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ - всього 56,7 

18,40 
3,5 1,14 1,02 0,75 3,5 1,14 1,02 0,75 

в тому числі за господар –   

ськими секціями:         

-соснова 56,7 

18,40 
3,5 1,14 1,02 0,75 3,5 1,14 1,02 0,75 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ - всього 

45,6 

13,17 
1,8 0,52 0,47 0,23 1,8 0,52 0,47 0,23 

в тому числі за господар - 
ськими секціями:         

-дубова 
високостовбурна 

45,6 

13,17 
1,8 0,52 0,47 0,23 1,8 0,52 0,47 0,23 

МЯКОЛИСТЯНЕ 
- всього 

35,8 

8,11 
2,2 0,50 0,45 0,23 2,2 0,50 0,45 0,23 
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в тому числі за господарсь – 

кими секціями: 
        

-березова в надмір 

зволож. умовах 
місцезростання 

1,3 

0,23 - - - - - - - - 

-березова 19,7 

4,44 
1,3 0,29 0,26 0,11 1,3 0,29 0,26 0,11 

-осикова    
 

4,3 

0,99 
- - - - - - - - 

-вільхова 

 

10,5 

2,45 
0,9 0,21 0,19 0,12 0,9 0,21 0,19 0,12 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

138,1 

39,68 
7,5 2,16 1,94 1,21 7,5 2,16 1,94 1,21 

Експлуатаційні  ліси 

Господарська частина – Експлуатаційні ліси на рівнині 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ - всього 1891,7 

605,69 
138,8 44,04 39,74 29,21 136,5 43,38 39,14 28,84 

в тому числі за господар-

ськими секціями: 
        

  продовження таблиці 4 

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 
знамен-

ник – 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

-соснова в надмір. 
зволож. умовах 
місцезростання 

30,8 

8,80 2,3 0,66 0,60 0,37 - - - - 

-соснова 1557,2 

491,65 
127,3 40,19 36,25 26,82 127,3 40,19 36,25 26,82 

-ялинова похідна 303,7 

105,24 
9,2 3,19 2,89 2,02 9,2 3,19 2,89 2,02 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ - всього 

268,5 

71,56 
24,8 6,65 6,05 2,52 24,8 6,65 6,05 2,52 

в тому числі за господар-

ськими секціями: 
        

-дубова 
високостовбурна 

215,8 

58,68 
21,6 5,87 5,33 2,29 21,6 5,87 5,33 2,29 

-дубова 
низькостовбурна 

1,6 

0,26 
- - - - - - - - 

-грабова 29,3 

6,86 
2,4 0,56 0,53 0,13 2,4 0,56 0,53 0,13 

-ясенева 17,7 

4,79 
0,8 0,22 0,19 0,10 0,8 0,22 0,19 0,10 

-в’язова 4,1 

0,97 
- - - - - - - - 
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МЯКОЛИСТЯНЕ 
- всього 

1054,5 

253,42 
120,1 28,75 25,50 11,66 107,7 26,02 23,05 10,70 

в тому числі за господар-  

ськими секціями: 
        

-березова в надмір 

зволож. умовах 
місцезростання   

78,8 

17,32 12,4 2,73 2,45 0,96 - - - - 

-березова    
 

613,3 

143,36 
67,9 15,87 14,19 5,96 67,9 15,87 14,19 5,96 

-осикова в надмір. 
зволож. умовах 
місцезростання 

9,0 

2,10 - - - - - - - - 

-осикова    
 

68,1 

17,19 
4,0 1,01 0,95 0,31 4,0 1,01 0,95 0,31 

-вільхова 

 

273,6 

69,85 
35,8 9,14 7,91 4,43 35,8 9,14 7,91 4,43 

-тополева 

 

11,7 

3,60 
- - - - - - - - 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

3214,7 

930,67 
283,7 79,44 71,29 43,39 269,0 76,05 68,24 42,06 

                                                                                                                      продовження таблиці  

Господарство, 
господарська 

секція 

Експлуа-

таційний 
фонд (чи-

сельник – 

площа,га; 
знамен-

ник – 

запас, 
тис.м3) 

Прийнята розрахункова лісосіка 

лісовпорядкуванням 2-ою  л/в нарадою 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

пло-

ща, 
га 

запас, тис.м3 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

стов-

бур-

ний 

ліквід-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

Усього  по  підприємству: 
Суцільнолісосічні  рубки 

ХВОЙНЕ            - 
всього 

2378,1 

747,90 
160,9 50,52 45,58 33,60 157,7 49,65 44,79 33,11 

в тому числі за господар - 
ськими секціями: 

        

-соснова 2074,2 

642,57 
151,7 47,33 42,69 31,58 148,5 46,46 41,90 31,09 

-ялинова похідна 303,9 

105,33 
9,2 3,19 2,89 2,02 9,2 3,19 2,89 2,02 

ТВЕРДОЛИС – 

ТЯНЕ - всього 

332,6 

88,53 
29,2 7,66 6,98 2,91 29,2 7,66 6,98 2,91 

в тому числі за господарсь 
– кими секціями: 

        

-дубова 
високостовбурна 

270,3 

73,10 
25,0 6,61 6,01 2,60 25,0 6,61 6,01 2,60 

-дубова 
низькостовбурна 

1,6 

0,26 
1,0 0,27 0,25 0,08 1,0 0,27 0,25 0,08 

-грабова 38,9 

9,41 
3,4 0,83 0,78 0,21 3,4 0,83 0,78 0,21 
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-ясенева 21,8 

5,76 
0,8 0,22 0,19 0,10 0,8 0,22 0,19 0,10 

-в’язова 4,1 

0,97 
- - - - - - - - 

МЯКОЛИСТЯ-

НЕ - всього 

1225,8 

291,79 
138,0 32,77 29,05 13,36 125,0 29,94 26,50 12,38 

в тому числі за господарсь 
– кими секціями: 

        

-березова    
 

791,3 

181,86 
91,7 21,02 18,79 7,84 79,3 18,29 16,34 6,88 

-осикова    
 

92,7 

22,20 
4,6 1,11 1,05 0,33 4,0 1,01 0,95 0,31 

-вільхова 

 

330,1 

84,13 
41,7 10,64 9,21 5,19 41,7 10,64 9,21 5,19 

-тополева 

 

11,7 

3,60 
- - - - - - - - 

Разом за спосо – 

бом  рубки 

3936,5 

1128,22 
328,1 90,95 81,61 49,87 311,9 87,25 78,27 48,40 

 

 

      При проведенні лісогосподарської діяльності виконуються рубки догляду, санітарні 

рубки, інші рубки формування та оздоровлення лісів. 

      Рубки формування і оздоровлення лісів (рубки догляду). Рубки формування і 

оздоровлення лісів (рубки догляду) регламентуються „Правилами поліпшення якісного 

складу лісів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. 

№724. Ці Правила визначають основні вимоги до здійснення лісогосподарських заходів 

спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереженню 

біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, 

оздоровчих та інших функцій шляхом проведення рубок формування і оздоровлення лісів. 

     Рубки догляду проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, подальше 

збереження яких у складі насаджень недоцільне. Загальними завданнями рубок догляду в 

лісах є формування здорових лісостанів, оптимальних для даних лісорослинних умов, 

вирощування високоякісної деревини, підвищення загальної продуктивності лісу, 

прискорення вирощування насаджень стійких проти численних несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, поліпшення санітарного стану і підвищення захисних 

властивостей лісів. Рубки догляду сприяють широкому селекційному відбору цінних форм 

деревних порід. 

     До 10 років у всіх насадженнях проводяться рубки освітлення. Головним їх завданням в 

мішаних молодняках є догляд за складом, створення сприятливих умов освітленості 

головним і цінним супутнім деревним породам.  Рубки освітлення формують деревостани 

бажаного складу і густоти, забезпечують таку участь головної породи в деревостані, яка 
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відповідає конкретним лісорослинним умовам і призначенню майбутнього деревостану. 

     З 11 до 20 років проводяться рубки прочищення, при яких у мішаних лісостанах триває 

догляд за складом. При цьому більше уваги надають кількісному співвідношенню порід та 

якісному стану насаджень. Нарівні з другорядними породами, вилучаються гірші 

екземпляри головних порід. Рубки прочищення забезпечують склад і рівномірне 

розміщення дерев головної породи на площі, формують оптимальну структуру майбутнього 

деревостану, регулюють кількісне співвідношення окремих порід. 

     Рубки проріджування проводяться з 21 року і тривають в хвойних та насіннєвих 

листяних насадженнях до 40-річного віку, в насадженнях порослевого походження - до 30 

років. Рубки проріджування створюють умови для формування стовбура і крони кращих 

дерев (головна увага приділяється якості і структурі деревостану, формується другий ярус 

у складних деревостанах). 

     Прохідні рубки у хвойних та листяних насіннєвих насадженнях починаються з 41 року, 

а при порослевому походженні - з 31 року. Прохідні рубки призначені для збільшення 

приросту кращих дерев, підвищення товарності деревостанів і скорочення строків  

вирощування технічно стиглої деревини, поліпшення складу, структури та підвищення 

стійкості деревостану. 

     Рубки догляду закінчуються за один клас віку до настання стиглості деревостану. При 

проведенні рубок догляду рекомендується застосування верхового, низового та 

комбінованого методу їх проведення. При верховому методі більшу частину дерев 

вибирають з верхнього ярусу. Це дерева малоцінних другорядних порід, що переросли 

головні і цінні супутні породи, або низькоякісні дерева головної породи, які заважають 

ціннішим екземплярам. Нарівні з вилученням крупномірних небажаних в деревостані 

дерев, вирубуються, всихаючі, хворі дерева з нижнього ярусу. При низовому методі 

основна маса дерев вирубується з підлеглого ярусу, і лише, окремі крупномірні, фаутні 

дерева вилучаються з панівного ярусу. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів та 

розрахунок щорічного обсягу рубок догляду за лісом (розрахунок  щорічного обсягу рубок 

догляду за лісом) наведено в таблиці 1.9. 
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Таблиця 1.9 

┌────────┬───────────────────────┬─────┬─────────────────
───────┐ 
│        │  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                        
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            2.6  0.21  0.04    15     5  0.5   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            4.5  0.45  0.05    11     7  0.6   0.01  0.01         

    Разом   7.1  0.66  0.09              1.1   0.02  0.01         
                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            2.6  0.21  0.04    15        0.5   0.01               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            4.5  0.45  0.05    11        0.6   0.01  0.01         

    Разом   7.1  0.66  0.09              1.1   0.02  0.01         
                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           25.9  0.29  0.07     3     5  5.3   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           43.0  2.48  0.47    11     5  8.6   0.09  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
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           44.0  8.41  1.04    24     7  6.3   0.14  0.13    

0.03 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.6  0.04  0.04                    0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           45.8 15.36  0.92    20    10  4.5   0.09  0.08    

0.03 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            3.6  0.04  0.04                                       

    Разом 158.7 26.54  2.50             24.7   0.34  0.22    
0.06 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           12.2  0.08  0.08                    0.01               

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            6.5  0.08  0.02     3     3  2.0                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           13.9  0.65  0.09     6     5  2.8   0.02               

 

Продовження таблиці 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           78.5 11.88  1.45    18     7 11.2   0.21  0.20    

0.03 



 

25 

 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           32.5  6.91  0.44    14    10  3.3   0.05  0.04    

0.01 

    Разом 131.4 19.52  2.00             19.3   0.28  0.24    
0.04 

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            4.2  0.05  0.01     2     5  0.8                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            8.0  1.09  0.16    20     7  1.1   0.01  0.01         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           63.0 14.49  0.87    14    10  6.3   0.09  0.08    

0.02 

    Разом  75.2 15.63  1.04              8.2   0.10  0.09    
0.02 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           36.6  0.42  0.10     3        8.1   0.02               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           56.9  3.13  0.56    10       11.4   0.11  0.01         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          130.5 21.38  2.65    20       18.6   0.36  0.34    

0.06 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.6  0.04  0.04                    0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          141.3 36.76  2.23    16       14.1   0.23  0.20    

0.06 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            3.6  0.04  0.04                                       

    Разом 365.3 61.69  5.54             52.2   0.72  0.55    
0.12 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           12.2  0.08  0.08                    0.01               

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
           84.9                         28.3                      

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            8.5  0.09  0.02     2     5  1.7                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           11.1  0.63  0.10     9     5  2.2   0.02               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           10.0  1.02  0.13    13     7  1.5   0.02  0.02         

Продовження таблиці 5. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір 
рубок   │ 
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│        ├─────┬─────────────────┤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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
    Разом  29.6  1.74  0.25              5.4   0.04  0.02         
                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            2.1  0.02  0.01     5     3  0.7                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
            0.3                       5  0.1                      

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            7.8  0.61  0.07     9     7  1.1   0.01  0.01         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
           13.0  3.96  0.24    18    10  1.3   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           11.6  0.06  0.06                    0.01               

    Разом  23.2  4.59  0.32              3.2   0.03  0.03         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           11.6  0.06  0.06                    0.01               

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
            2.6  0.31  0.04    15     7  0.4   0.01               

    Разом   2.6  0.31  0.04              0.4   0.01               
                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           10.6  0.11  0.03     3        2.4                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           11.4  0.63  0.10     9        2.3   0.02               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           20.4  1.94  0.24    12        3.0   0.04  0.03         

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
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           13.0  3.96  0.24    18        1.3   0.02  0.02         

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           11.6  0.06  0.06                    0.01               

    Разом  55.4  6.64  0.61              9.0   0.08  0.05         
КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           11.6  0.06  0.06                    0.01               

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
           17.7                          5.9                      

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          264.9  3.83  0.94     4     5 53.0   0.19               

Продовження таблиці 5. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          585.7 34.26  6.33    11     5        1.27  0.29         

                                        117.2                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          459.8 63.31  7.96    17     7 65.8   1.13  1.00    

0.18 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            4.9  0.07  0.07                    0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    



 

28 

 

          827.2       20.25    24    10 82.8   2.03  1.78    

0.58 

                281.42                                            

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          113.3  1.13  1.13                    0.11  0.05    

0.01 

    Разом       382.82                  318.8                     
          2137.6      35.48                    4.62  3.07    

0.76 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          118.2  1.20  1.20                    0.12  0.05    

0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           69.6  0.73  0.18     3     3 23.2   0.05               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          178.5  7.00  1.24     7     5 35.7   0.25  0.03         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          194.8 27.40  2.94    15     7 27.8   0.42  0.40    

0.07 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.6  0.06  0.06                    0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          793.3       13.84    17    10 79.4   1.38  1.30    

0.26 

                205.70                                            

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           53.3  0.45  0.45                    0.05  0.01         

    Разом       240.83                  166.1                     
          1236.2      18.20                    2.10  1.73    

0.33 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           61.9  0.51  0.51                    0.06  0.01         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            3.4  0.08  0.03     9     5  0.7                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           20.2  1.55  0.30    15     5  4.0   0.06               

Продовження таблиці. 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір 
рубок   │ 
│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 
│ 
│        │     │запас стовбурний │по-  
├────┬───────────────────┤ 
│Вид     │пло- ├─────┬───────────┤вто- │пло-│запас, що 
вирубу-  │ 
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│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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           73.8  8.45  1.09    15     7 10.5   0.16  0.14    

0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          149.6 29.16  2.35    16    10 15.0   0.23  0.21    

0.04 

    Разом 247.0 39.24  3.77             30.2   0.45  0.35    
0.05 

                    РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ                      
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          337.9  4.64  1.15     3       76.9   0.24               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          784.4 42.81  7.87    10              1.58  0.32         

                                        156.9                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          728.4 99.16 11.99    16              1.71  1.54    

0.26 

                                        104.1                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           13.5  0.13  0.13                    0.02               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
                516.28                  177.2                     

          1770.1      36.44    21              3.64  3.29    

0.88 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          166.6  1.58  1.58                    0.16  0.06    

0.01 

    Разом       662.89                  515.1                     
          3620.8      57.45                    7.17  5.15    

1.14 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          180.1  1.71  1.71                    0.18  0.06    

0.01 
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КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
          469.9                                                   

                                        156.6                     

                         РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ                          
                       ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО                        
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          299.3  4.21  1.03     3       60.0   0.21               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          642.4 37.58  6.94    11              1.39  0.30         

                                        128.5                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          518.3 73.19  9.18    18       74.2   1.30  1.16    

0.21 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           13.5  0.11  0.11                    0.02               

Продовження таблиці . 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          873.0       21.17    24       87.3   2.12  1.86    

0.61 

                296.78                                            

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          116.9  1.17  1.17                    0.11  0.05    

0.01 
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    Разом       411.76                  350.0                     
          2333.0      38.32                    5.02  3.32    

0.82 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          130.4  1.28  1.28                    0.13  0.05    

0.01 

                   ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
           78.2  0.83  0.21     3       25.9   0.05               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          192.7  7.65  1.33     7       38.6   0.27  0.03         

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          281.1 39.89  4.46    16       40.1   0.64  0.61    

0.10 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
            8.6  0.06  0.06                    0.01               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          838.8       14.52    17       84.0   1.45  1.36    

0.27 

                216.57                                            

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           64.9  0.51  0.51                    0.06  0.01         

    Разом       264.94                  188.6                     
          1390.8      20.52                    2.41  2.00    

0.37 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           73.5  0.57  0.57                    0.07  0.01         

                    М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО                     
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
            7.6  0.13  0.04     5        1.5                      

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
           20.2  1.55  0.30    15        4.0   0.06               

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
           84.4  9.85  1.29    15       12.0   0.18  0.15    

0.01 

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
          212.6 43.65  3.22    15       21.3   0.32  0.29    

0.06 

    Разом 324.8 55.18  4.85             38.8   0.56  0.44    
0.07 

 

 

Продовження таблиці . 
┌────────┬───────────────────────┬─────┬───────────────────
─────┐ 
│        │  Фонд рубок догляду   │Тер- │Щорічний розмір 
рубок   │ 
│        ├─────┬─────────────────┤мін  │догляду                 
│ 
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│        │     │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│     │     │    │      │     │      
│ 
└────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴──────┴─────┴─
─────┘ 
                      РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ                       
ОСВІТЛЕННЯ                                                        
          385.1  5.17  1.28     3       87.4   0.26               

ПРОЧИЩЕННЯ                                                        
          855.3 46.78  8.57    10              1.72  0.33         

                                        171.1                     

ПРОРІДЖУВАННЯ                                                     
          883.8       14.93    17              2.12  1.92    

0.32 

                122.93                  126.3                     

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
           22.1  0.17  0.17                    0.03               

ПРОХІДНІ РУБКИ                                                    
                557.00                  192.6                     

          1924.4      38.91    20              3.89  3.51    

0.94 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          181.8  1.68  1.68                    0.17  0.06    

0.01 

    Разом       731.88                  577.4                     
          4048.6      63.69                    7.99  5.76    

1.26 

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ                                      
          203.9  1.85  1.85                    0.20  0.06    

0.01 

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ             
          572.5                         190.8                     
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     Санітарні рубки. Санітарні рубки це вилучення з лісу сухостійних, усихаючих, дуже 

ослаблених, пошкоджених шкідниками, хворобами або внаслідок стихійних явищ, 

техногенних впливів окремих дерев або їх груп. Специфіка санітарних рубок полягає в 

тому, що вони проводяться не залежно від віку насаджень і поточних рубок догляду. При 

цих рубках з лісостанів вибираються хворі дерева, вражені стовбуровими шкідниками 

(короїдами, вусачами, златками), пошкоджені грибами і вірусними захворюваннями, 

поламані, звалені, дуже зігнуті дерева, а також всихаючі і сухі. Санітарні рубки 

спрямовуються на оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх 

захворюванню і пошкодженню призначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування, 

санітарного або лісопатологічного обстеження. 

     Санітарні рубки проводяться у відповідності з чинними „Санітарними правилами в лісах 

України”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року 

№756, та „Правилами поліпшення якісного складу лісів”, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724 зі змінами та доповненнями до 

них. Для покращання санітарного стану лісового фонду лісовпорядкуванням запроектовано 

проведення вибіркових санітарних рубок.  Обсяг санітарних рубок наведено в таблиці 1.10.  

 

    Таблиця 1.10 

 

Групи порід 

Фонд рубок  

Тер-

мін 
вико-

нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа, 
га 

запас стовбурний, 
тис.куб.м 

пло-

ща, 
га 

запас, що 
вирубується, 

тис.куб.м 

до 
рубки 

що вирубується 

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

сиро-

росту-

чої 
дере-

вини 

сухо-

стою 

1.Суцільні санітарні рубки 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 3,5 0,08 0,08 0,82  3,5 0,90 0,77 0,50 

в т.ч.за групами 
порід: 

         

Хвойні 3,5 0,08 0,08 0,82 1 3,5 0,90 0,77 0,50 

Захисні ліси 

Разом 0,3 - - 0,06  0,3 0,06 0,05 0,03 

в т.ч.за групами 
порід: 

         

Хвойні 0,3 - - 0,06 1 0,3 0,06 0,05 0,03 

Експлуатаційні ліси 

Разом 61,0 1,92 1,92 13,97  61,0 15,89 13,68 8,62 
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в т.ч.за групами 
порід: 

         

Хвойні 54,9 1,83 1,83 12,23 1 54,9 14,06 12,10 7,85 

Твердолистяні 5,7 0,09 0,09 1,61 1 5,7 1,70 1,47 0,73 

М’яколистяні 0,4 - - 0,13 1 0,4 0,13 0,11 0,04 

Усього 64,8 2,00 2,00 14,85  64,8 16,85 14,50 9,15 

Із них за групами порід:         

Хвойні  58,7 1,91 1,91 13,11  58,7 15,02 12,92 8,38 

Твердолистяні 5,7 0,09 0,09 1,61  5,7 1,70 1,47 0,73 

М’яколистяні 0,4 - - 0,13  0,4 0,13 0,11 0,04 

2.Вибіркові санітарні рубки 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 

Разом 609,1 205,37 2,82 9,84  203,0 4,23 3,68 0,91 

в т.ч.за групами 
порід: 

         

Хвойні 577,6 195,91 2,82 9,39 3 192,5 4,08 3,55 0,88 

Твердолистяні 31,5 9,46 - 0,45 3 10,5 0,15 0,13 0,03 

Рекреаційно-оздоровчі ліси 

Разом 1202,6 347,04 6,75 19,79  400,9 8,85 7,69 2,24 

в т.ч.за групами 
порід: 

         

Хвойні 1119,5 330,25 6,75 17,74 3 373,2 8,16 7,10 2,12 

Твердолистяні 69,4 13,84 - 1,91 3 23,1 0,64 0,55 0,11 

М’яколистяні 13,7 2,95 - 0,14 3 4,6 0,05 0,04 0,01 

 

 

 

     Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3) наведено в таблиці 

1.11.  

                                                                                                                             Таблиця 1.11 

Групи порід 

Запроектовано 
лісовпорядкуванням   Тер-

мін 
вико-

нання, 
років 

Щорічний обсяг рубок  

площа  
запас стовбурний,  

площа 

запас, що 
вирубується,  

стов-

бур-

ний 

лік-

від-

ний 

діло-

вої 
дере-

вини 

ростучої 
деревини 

сухо-

стою 

1. Рубка формування оптимальної густоти дерев (постійні лісонасінні ділянки)                                                 
Експлуатаційні ліси 

Разом 32,6 0,88 - - 16,3 0,44   0,37   0,22 

в т.ч. за групами порід:        

Хвойні 11,0 0,12  2 5,5 0,06 0,05 0,04 

Твердолистяні 21,6 0,76 - 2 10,8 0,38   0,32   0,18 

Усього за видом  
рубки: 

32,6 0,88 - - 16,3 0,44   0,37   0,22 

в т.ч. за групами порід:         

Хвойні 11,0 0,12  2 5,5 0,06 0,05 0,04 

Твердолистяні 21,6 0,76 - 2 10,8 0,38   0,32   0,18 

2.Вирубування підліску (постійні лісонасінні ділянки) 
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Експлуатаційні ліси 

Усього за видом  
рубки: 

10,0 0,05   10,0 0,05 - - 

в т.ч. за групами порід:        

Твердолистяні 10,0 0,05  1 10,0 0,05 - - 

3.Розрубування трас для будівництва доріг 

Ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення 

Разом 2,2 0,54   0,7 0,18 0,15 0,08 

в т.ч. за групами порід:        

Хвойні 2,2 0,54  3 0,7 0,18 0,15 0,08 

Експлуатаційні ліси 

Разом 18,8 3,51   6,2 1,17 0,98 0,52 

в т.ч. за групами порід:        

Хвойні 14,2 2,83  3 4,7 0,94 0,80  0,44 

Твердолистяні 2,2 0,42  3 0,7 0,14 0,11 0,06 

М’яколистяні 2,4 0,26  3 0,8 0,09 0,07 0,02 

Усього за видом  
рубки: 

21,0 4,05   6,9 1,35 1,13 0,60 

в т.ч. за групами порід:        

Хвойні 16,4 3,37   5,4 1,12 0,95 0,52 

Твердолистяні 2,2 0,42   0,7 0,14 0,11 0,06 

М’яколистяні 2,4 0,26   0,8 0,09 0,07 0,02 

4.Розчищення квартальних просік 

Експлуатаційні ліси 

Разом 4,5 0,05 -  4,5 0,05 - - 

в т.ч. за групами порід:        

Хвойні 0,7 0,01  1 0,7 0,01 - - 

М’яколистяні 3,8 0,04 - 1 3,8 0,04 - - 

 

 

  

     Загальний щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; 

знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3) наведено в таблиці 1.12 

     Роботи з демонтажу при реалізації планованої діяльності не проводяться. 

     Відповідно до Лісового кодексу України  документами які підтверджують право 

користування земельною ділянкою (крім актів на право постійного користування 

земельними лісовими ділянками) є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування, 

або відповідно до Земельного кодексу державний акт на право користування земельною 

ділянкою (додаток 5).
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                                                                                                                                         Таблиця 1.12   
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     При реалізації планованої діяльності з рубок головного користування вводяться  наступні 

обмеження: 

-робота в межах об’єктів природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі України 

виконується з урахуванням вимог  вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»; 

-робота в межах прибережних захисних смуг водних об’єктів виконується з урахуванням 

вимог Водного Кодексу України; 

-заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного 

користування проводити лише в стиглих і перестійних деревостанах;  

-під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що 

усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і деревостани, 

які вийшли з підсочування;  

-під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних 

і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових 

дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України 

(чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев; 

-комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, проводити 

способами, які виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх 

відтворення; 

-рубки проводити із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, 

що залишаються; 

-з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним 

процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології, машини і механізми, 

що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; 

-з метою створення сприятливих умов для відновлення лісу, запобігання ерозії ґрунту,  

     При реалізації планованої діяльності з рубок головного користування вводяться  наступні 

обмеження: 

-робота в межах об’єктів природно-заповідного фонду та Смарагдової мережі України 

виконується з урахуванням вимог  вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України»; 

-робота в межах прибережних захисних смуг водних об’єктів виконується з урахуванням 

вимог Водного Кодексу України; 
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-заготівлю деревини при використанні лісових ресурсів у порядку рубок головного  

користування проводити лише в стиглих і перестійних дерево станах;  

-під час рубок головного користування в першу чергу призначати пошкоджені, ті, що 

усихають, інші дерево стани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і дерево стани, 

які вийшли з підсочування;  

-під час рубок головного користування не дозволяється вирубування та пошкодження: цінних 

і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України; насінників і плюсових 

дерев, а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України 

(чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев; 

-комплекс лісосічних робіт, включаючи підготовку лісосік до рубки, проводити 

способами, які виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх  

відтворення; 

-рубки проводити із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, 

що залишаються; 

-з метою збереження ґрунтів, їх водно-фізичних властивостей, запобігання ерозійним 

процесам на зрубах під час заготівлі деревини застосовувати технології, машини і механізми, 

що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; 

-з метою створення сприятливих умов для відновлення лісу, запобігання ерозії ґрунту,  

зниження рівня пожежної небезпеки та забезпечення належного санітарного стану здійснювати 

очищення місць рубок;  

-не допускати пошкодження дерев до ступеня неприпинення їх росту на пологих і спадистих 

схилах - понад 8 відсотків, на стрімких схилах - понад 10 відсотків кількості залишених дерев; 

-забороняються будь-які суцільні, у тому числі санітарні, а також поступові рубки навколо 

пралісових пам’яток природи - в межах охоронної зони завширшки не менше подвійної висоти 

деревостану пралісу; 

-забороняється здійснення рубок навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до 

Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та чорного лелеки (радіусом 1000 метрів),  

токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів); 

-у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня заборонено проведення 

робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою;  

-забезпечити здійснення заходів щодо мінімізації пошкодження дерев, що не підлягають 

вирубуванню, зокрема за межами лісосік;  
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-забезпечити виконання природоохоронних вимог (запобігання ерозії ґрунтів, збереження 

підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників тощо);  

-одночасно із заготівлею деревини з урахуванням видового складу і біології розвитку 

шкідників і хвороб лісу та їх шкодочинності проводити заходи щодо запобігання заселенню 

деревини шкідниками і пошкодженню грибами; 

-забороняється прокладення трелювальних  волоків  на  відстані ближче  ніж  20  метрів від 

постійних водотоків,  у місцях витоків річок та навколо них.  

-вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених 

санітарними нормами; 

-забороняється суцільна рубка головного користування уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів які виведено з категорії експлуатаційних лісів за 

нормативами згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 

травня 2007 року № 733. 

 

1.4. Опис основних характеристик планованої діяльності (зокрема виробничих процесів), 

наприклад, виду і кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів, 

біорізноманіття), які планується використовувати  

     При реалізації планованої діяльності використовуютья земельні ресурси. Розподіл площі 

лісових ділянок за категоріями лісів, господарськими частинами, господарськими секціями і 

панівними породами в га наведено таблиці 1.13. 
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                                                                                                                           Таблиця 1.13          

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘  ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ     
                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        
   ЛІСИ ПРИРОДООХОР.ПРИЗНАЧ.З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ     
                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
   22.9    6.7                                               

22.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
 1113.3  388.2   2.1      1.8              0.8         4.7 

1118.0 

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      
                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  
    0.6    0.6                                                

0.6 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 
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                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         
   11.6   11.6                                               

11.6 

    Разом по господарству                                         
 1148.4  407.1   2.1      1.8              0.8         4.7 

1153.1 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     
           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
  399.4  217.2   0.9      1.4              0.4         2.7  

402.1 

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
    1.4                                                       

1.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    
                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           
    4.8    4.8                                                

4.8 

    Разом по господарству                                         
  405.6  222.0   0.9      1.4              0.4         2.7  

408.3 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.  
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
   82.8   10.9                     0.6     0.3         0.9   

83.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
  294.3   75.5   2.8               1.1 0.8             4.7  

299.0 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
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│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
                  

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    
                              ОСИКА                               
    1.7                                                       

1.7 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    
                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            
  120.1   59.9                             0.4         0.4  

120.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА                     
                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          
    0.9    0.9                                                

0.9 

    Разом по господарству                                         
  499.8  147.2   2.8               1.7 0.8 0.7         6.0  

505.8 

               ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД                  
                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГОРІХОВА                    
                       ГОРІХ МАНЬЧЖУРСЬКИЙ                        
    0.3    0.3                                                

0.3 

                ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД                   
             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВЕРБИ ЧАГАРНИКОВОЇ               
                          ВЕРБА ВУШКАТА                           
    4.4                                                       

4.4 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                 35.9 35.9   

35.9 

    Разом по господарській частині                                
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 2058.5  776.6   5.8      3.2      1.7 0.8 1.9   35.9 49.3 

2107.8 

    Разом по категорії лісів                                      
 2058.5  776.6   5.8      3.2      1.7 0.8 1.9   35.9 49.3 

2107.8 

                   РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ                     
                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        
  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОСОБЛ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ    
                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         
                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
   22.4   22.4   0.2                       1.0         1.2   

23.6 

      

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВО° ГУБКИ      
                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  
    3.6    3.6                                                

3.6 

    Разом по господарству                                         
   26.0   26.0   0.2                       1.0         1.2   

27.2 

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     
           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
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│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
    1.5    1.5                                                

1.5 

                 

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      
                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
    0.7    0.7                                                

0.7 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                              ОСИКА                               
    0.8                                                       

0.8 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    
                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            
    5.5    5.2                                                

5.5 

    Разом по господарству                                         
    7.0    5.9                                                

7.0 

                ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД                   
                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЧАГАРНИКОВА                  
                          ВЕРБА КОЗЯЧА                            
    1.4                                                       

1.4 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                  0.4  0.4    

0.4 

    Разом по господарській частині                                
   35.9   33.4   0.2                       1.0    0.4  1.6   

37.5 

                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        
  РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ    
                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
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  128.9   25.0            1.7      2.1     4.5         8.3  

137.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
 2264.5 1247.7 160.3  3.2 5.2  3.5     20.1                

2541.1 

                                   66.6    17.7       276.6       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      
                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  
  268.3  268.3                                              

268.3 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 
                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         
   40.3   40.3  22.1  1.4                             23.5   

63.8 

 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
    Разом по господарству                                         
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 2702.0 1581.3 182.4  4.6 6.9  3.5     20.1                

3010.4 

                                   68.7    22.2       308.4       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     
           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
  669.2  439.3   2.7               0.4 2.0 0.8         5.9  

675.1 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    
                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
   23.1                                                      

23.1 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 
                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            
   23.2   23.2                                               

23.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    
                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           
   16.2    5.7                                               

16.2 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'ЯЗОВА                    
                        КЛЕН ЯСЕНОЛИСТИЙ                          
    1.0                                                       

1.0 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    
                           АКАЦІЯ БІЛА                            
    1.9    1.5                                                

1.9 

    Разом по господарству                                         
  734.6  469.7   2.7               0.4 2.0 0.8         5.9  

740.5 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.  
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
  195.3    2.3                     6.8                 6.8  

202.1 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
  776.7  504.5  61.8  0.1                             61.9  

838.6 

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                              ОСИКА                               



 

47 

 

   37.4                                                      

37.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    
                              ОСИКА                               
   11.7                                                      

11.7 

                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА          
 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            
  404.1  226.4   1.2               2.7     0.6         4.5  

408.6 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА                     
                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          
    3.6                                                       

3.6 

    Разом по господарству                                         
 1428.8  733.2  63.0  0.1          9.5     0.6        73.2 

1502.0 
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                ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД                   
                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЧАГАРНИКОВА                  
                          ВЕРБА КОЗЯЧА                            
   13.8                                                      

13.8 

             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВЕРБИ ЧАГАРНИКОВОЇ               
                      ВЕРБА П'ЯТИТИЧИНКОВА                        
    9.1                                                       

9.1 

                          ВЕРБА ВУШКАТА                           
   15.8                                                      

15.8 

    Разом                                                         
   24.9                                                      

24.9 

    Разом по господарству                                         
   38.7                                                      

38.7 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                113.8       

113.8 

                                                      113.8       

    Разом по господарській частині                                
 4904.1 2784.2 248.1  4.7 6.9  3.5     22.1     113.8      

5405.4 

                                   78.6    23.6       501.3       

    Разом по категорії лісів                                      
 4940.0 2817.6 248.3  4.7 6.9  3.5     22.1     114.2      

5442.9 

                                   78.6    24.6       502.9       

                          ЗАХИСНІ ЛІСИ                            
                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        
    ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ      
                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
    9.9                                2.3 0.3         2.6   

12.5 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
  471.5  268.8  50.9  0.1      0.3 11.8               63.1  

534.6 

                                         Продовження таблиці  
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┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        
    0.9    0.9   2.5                                   2.5    

3.4 

    Разом                                                         
  472.4  269.7  53.4  0.1      0.3                    65.6  

538.0 

                                   11.8                           

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      
                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  
    4.3    4.3                                                

4.3 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 
                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         
    9.3    9.3   0.9  1.2                              2.1   

11.4 

    Разом по господарству                                         
  495.9  283.3  54.3  1.3      0.3     2.3 0.3        70.3  

566.2 

                                   11.8                           
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                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     
           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
  295.7  124.8   8.5               0.6                 9.1  

304.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    
                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
    1.5                                                       

1.5 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 
                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            
    0.1    0.1                                                

0.1 

    Разом по господарству                                         
  297.3  124.9   8.5               0.6                 9.1  

306.4 

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.  
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
   52.5                            1.0                 1.0   

53.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
  131.2   36.0   2.6                                   2.6  

133.8 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    
                              ОСИКА                               
    4.8                                                       

4.8 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    
                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            
   84.8   22.3                     0.6                 0.6   

85.4 

 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
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│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴──
───┘ 
    Разом по господарству                                         
  273.3   58.3   2.6               1.6                 4.2  

277.5 

                ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД                   
                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЧАГАРНИКОВА                  
                          ВЕРБА КОЗЯЧА                            
    0.7                                                       

0.7 

             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВЕРБИ ЧАГАРНИКОВОЇ               
                          ВЕРБА ВУШКАТА                           
   13.6                                                      

13.6 

    Разом по господарству                                         
   14.3                                                      

14.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                 15.5 15.5   

15.5 

    Разом по господарській частині                                
 1080.8  466.5  65.4  1.3      0.3     2.3 0.3   15.5 99.1 

1179.9 

                                   14.0                           

    Разом по категорії лісів                                      
 1080.8  466.5  65.4  1.3      0.3     2.3 0.3   15.5 99.1 

1179.9 

                                   14.0                           

                       ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ                        
                      ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА                        
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                 ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ НА РІВНИНІ                   
                      ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ                         
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
  271.3   65.5                 0.7 6.1 3.4            21.6  

292.9 

                                           11.4                   

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА                    
                          СОСНА БАНКСА                            
    0.8    0.8                                                

0.8 

                         СОСНА КРИМСЬКА                           
                      3.8                              3.8    

3.8 

                         СОСНА ЗВИЧАЙНА                           
12092.0 9867.1 879.2 15.9     53.7     9.4                

13441.7 

                          14.3    333.9    43.3      1349.7       

                       МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                        
   15.8   15.8  17.6                                  17.6   

33.4 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
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│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
    Разом                                                         
12108.6 9883.7 896.8 19.7     53.7     9.4                

13479.7 

                          14.3    333.9    43.3      1371.1       

     ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА В ОСЕРЕДКАХ КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ      
                 СОСНА ЗВ. В ОСЕРЕДКАХ КОР. ГУБ.                  
  537.7  530.8                                              

537.7 

                ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНА ПОХІДНА                 
                        ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА                         
  576.7  576.4  42.3 33.6      0.5 1.1                77.5  

654.2 

    Разом по господарству                                         
13494.3        939.1 53.3     54.9     12.8               

14964.5 

        11056.4           14.3    341.1    54.7      1470.2       

                   ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ                     
           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
 7283.6 5026.1 167.1  0.9 8.7  5.7     0.7 9.8             

7497.7 

                                   21.2               214.1       

           ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА             
                          ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
   17.4                                                      

17.4 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА                    
                         ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ                           
   59.2                                                      

59.2 

               ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО                 
                          ДУБ ЧЕРВОНИЙ                            
   54.5   54.5   1.2                                   1.2   

55.7 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА                    
                         ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ                           
   65.9   46.2                                               

65.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА                    
                        КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ                         
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    3.3    3.3                                                

3.3 

                          КЛЕН ПОЛЬОВИЙ                           
    0.4                                                       

0.4 

                         КЛЕН СРІБЛЯСТИЙ                          
    9.4    9.4                                                

9.4 

    Разом                                                         
   13.1   12.7                                               

13.1 

 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ В'ЯЗОВА                    
                          ЯСЕН ЗЕЛЕНИЙ                            
   14.5   14.5                                               

14.5 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА                    
                           АКАЦІЯ БІЛА                            
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    6.4                                                       

6.4 

    Разом по господарству                                         
 7514.6 5154.0 168.3  0.9 8.7  5.7     0.7 9.8             

7729.9 

                                   21.2               215.3       

                   ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ                      
 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.  
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
 1602.2   71.7   0.5                   2.0 1.9             

1744.9 

                                  138.3               142.7       

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА                    
                         БЕРЕЗА ПОВИСЛА                           
 4967.4 1806.2 144.0           0.4                         

5126.1 

                                   14.3               158.7       

 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА В НАДМІРНО ЗВОЛОЖ. УМОВАХ 
МІСЦЕЗР.   
                              ОСИКА                               
   23.9                                                      

23.9 

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА                    
                              ОСИКА                               
  122.7                            3.3                 3.3  

126.0 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА                    
                          ВІЛЬХА ЧОРНА                            
 2757.3 1571.3  50.7                       4.4             

2862.2 

                                   49.8               104.9       

                   ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА                     
                        ЛИПА ДРІБНОЛИСТА                          
   13.5    7.6   0.4                                   0.4   

13.9 

                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА                    
                           ТОПОЛЯ БІЛА                            
    0.5    0.5                                                

0.5 

                        ТОПОЛЯ КАНАДСЬКА                          
   11.2   11.2                                               

11.2 

    Разом                                                         
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   11.7   11.7                                               

11.7 

Продовження таблиці  
┌─────────────┬───────────────────────────────────────────┬───
──┐ 
│Вкритi лiсо- │     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         │ 
Усьо│ 
│вою рослин-  │             лiсовi дiлянки                │ го  
│ 
│нiстю лiсовi ├─────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬──────┬────┤ 
лi- │ 
│  дiлянки    │Не-  │Лiсо│Рiд│Зга-│ З │Га-│Бiо│Лiсовi│ Р  │ 
со- │ 
├──────┬──────┤зiм- │вi  │ко-│рища│ р │ля-│га-│шляхи │ а  │ 
вих │ 
│Разом │В т.ч.│кнутi│роз-│лic│заги│ у │ви-│ля-│просi-│ з  │ 
дi- │ 
│      │лiсовi│лiсо-│сад-│ся │блi │ б │ни,│ви-│ки,ПП │ о  │ 
ля- │ 
│      │куль- │вi   │ники│   │наса│ и │пус│ни │розри-│ м  │ 
нок │ 
│      │тури  │куль-│план│   │джен│   │ти-│   │ви,   │    │     
│ 
│      │      │тури │та- │   │ня  │   │рі │   │осушув│    │     
│ 
│      │      │     │цiї │   │    │   │   │   │канави│    │     
│ 
└──────┴──────┴─────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴──────┴────┴───
──┘ 
    Разом по господарству                                         
 9498.7 3468.5 195.6           0.4     2.0 6.3             

9908.7 

                                  205.7               410.0       

               ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД                  
                  ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГОРІХОВА                    
                          ГОРІХ ЧОРНИЙ                            
    0.6    0.6                                                

0.6 

                ГОСПОДАРСТВО ЧАГАРНИКОВИХ ПОРІД                   
                 ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЧАГАРНИКОВА                  
                          ВЕРБА КОЗЯЧА                            
   89.7                                                      

89.7 

                          КРУШИНА ЛАМКА                           
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    0.7                                                       

0.7 

    Разом                                                         
   90.4                                                      

90.4 

             ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВЕРБИ ЧАГАРНИКОВОЇ               
                      ВЕРБА П'ЯТИТИЧИНКОВА                        
   63.3                                                      

63.3 

                          ВЕРБА ВУШКАТА                           
   73.6                                                      

73.6 

    Разом                                                         
  136.9                                                     

136.9 

    Разом по господарству                                         
  227.3                                                     

227.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                681.3       

681.3 

                                                      681.3       

    Разом по господарській частині                                
30735.5        1303.0     23.0    568.0    70.8      2776.8       

        19679.5      54.2     61.0     15.5     681.3     

33512.3 

    Разом по категорії лісів                                      
30735.5        1303.0     23.0    568.0    70.8      2776.8       

        19679.5      54.2     61.0     15.5     681.3     

33512.3 

                       ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ                        
                                                846.9       

846.9 

                                                      846.9       

    Разом по об"єкту                                              
38814.8        1622.5     33.1    662.3    97.6      3428.1       

        23740.2      60.2     64.8     40.7     846.9     

42242.9 

 

    Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують 

негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний 

квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки 
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очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні 

бути збережені під час розробки лісосіки. 

    Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до 

початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов 

відображає лісівничі та організаційні вимоги до виконання робіт. Технологічна карта  визначає 

схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, 

волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка, трелювання, 

розкряжування, сортування, штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок), 

черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи 

(запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної 

карти додається Акт обстеження даної ділянки, в якому вказані заплановані заходи щодо 

мінімізації негативного впливу рубки на навколишнє природне середовище.    

     Перед початком робіт на лісосіці проводяться підготовчі роботи: визначаються межі 

лісосіки; визначаються межі зони безпеки (50м); установлюються забороняючі знаки; 

приземлюються небезпечні дерева; виконується розмітка лісосіки та пасіки; визначається 

магістральний волок; визначається пасічний волок.  На лісосіці та на відстані 50 метрів за 

межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в 

радіусі 50 метрів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.  

     Відведені під рубку лісосіки розбивають на пасіки - частини лісосіки з самостій ним 

трелювальним волоком, що виходить на магістральний волок, який, у свою чергу, примикає до 

лісовозної дороги. При проведенні рубки дерева трелюються трактором, який рухається тільки 

по волоку, не заходячи у глиб пасіки. Дерева чи хлисти підтягуються до волока лебідкою, яка 

встановлена на трелювальному тракторі. При такій технології підріст і молодняк не 

знищуються так, як при безсистемній рубці. При підготовці трелювальних волоків на них 

зрубують дерева на рівні фунту, і вирубують підріст чи підлісок. Ширина трелювальних і 

магістральних волоків -5 м. Пасіки найчастіше мають форму дещо витягнутих прямокутників 

їх довжина визначається розмірами лісосіки, а лісосіки всіх видів рубок передаються 

підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається 

технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні 

вимоги до виконання робіт. Технологічна карта  визначає схему розробки лісосіки з нанесення 

на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання 

лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка, трелювання, розкряжування, сортування, 
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штабелювання, навантаження деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, 

передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, 

збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт 

обстеження даної ділянки, в якому вказані заплановані заходи щодо мінімізації негативного 

впливу рубки на навколишнє природне середовище.    

     Перед початком робіт на лісосіці проводяться підготовчі роботи: визначаються межі 

лісосіки; визначаються межі зони безпеки (50м); установлюються забороняючі знаки; 

приземлюються небезпечні дерева; виконується розмітка лісосіки та пасіки; визначається 

магістральний волок; визначається пасічний волок.  На лісосіці та на відстані 50 метрів за 

межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в 

радіусі 50 метрів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.  

     Відведені під рубку лісосіки розбивають на пасіки - частини лісосіки з самостій ним 

трелювальним волоком, що виходить на магістральний волок, який, у свою чергу, примикає до 

лісовозної дороги. При проведенні рубки дерева трелюються трактором, який рухається тільки 

по волоку, не заходячи у глиб пасіки. Дерева чи хлисти підтягуються до волока лебідкою, яка 

встановлена на трелювальному тракторі. При такій технології підріст і молодняк не 

знищуються так, як при безсистемній рубці. При підготовці трелювальних волоків на них 

зрубують дерева на рівні фунту, і вирубують підріст чи підлісок. Ширина трелювальних і 

магістральних волоків -5 м. Пасіки найчастіше мають форму дещо витягнутих прямокутників 

їх довжина визначається розмірами лісосіки, а ширина -висотою деревостану, що вирубується, 

запасом деревини, типом ґрунту, а також потужністю трелювального трактора. Найчастіше 

ширина пасік дорівнює полуторній висоті деревостану. Це дає змогу валити дерева під кутом 

до волоку не більше 45°. Кожна пасіка ділиться трелювальним волоком на дві півпасіки, а 

останні - на смуги, з яких зрубані дерева підтягуються до волоку, а потім трелюються. 

Магістральні волоки готуються заздалегідь - до початку лісозаготівельних робіт, а пасічні -у 

процесі розробки пасік. 

     Трелювання здійснюється тракторами. Трелювання та вивезення деревини  на ділянках де 

можливе пошкодження грунтового покриву в понижених місцях проводиться за стійкої сухої 

погоди, за якої пошкодження мінімальне. Значний обсяг робіт з лісозаготівлі проводиться в 

період з стійким сніговим покривом, який захищає надґрунтовий покрив.  Пошкоджений 

грунтовий покрив буде відновлено шляхом перенесення. 
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     Всі лісосічні роботи виконуються відповідно з вимогами карти технологічного процесу 

розробки лісосік. Звалювання дерев, обрізування сучків, розкряжування стовбурів проводяться 

бензопилами. Після розкряжування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами, обладнаних гідрозахватами. Одночасно ведеться сортування сортиментів по 

довжинах, групах діаметрів та сортах.            

     На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс 

робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Склад бригади 4 чоловіка. 

В середньому бригада заготовлює до 20 м3/добу деревини. Роботи на площі до 1 га 

виконуються на протязі до 10 діб.  Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім 

того майстер веде облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух 

лісопродукції. 

     Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення лісосіки 

від порубкових залишків. Залежно від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення 

застосовуються такі способи очищення лісосік: 

-збирання порубкових решток використання на паливо, для промислової переробки та інших 

власних потреб; 

-збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання в місці збирання. Біологічна 

утилізація; 

-збирання порубкових решток у купи з наступним їх вивезенням для передачі на утилізацію 

спеціалізованим підприємствам. 

     Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться сортиментами 

та хлистами автомобілями на яких установлені гідро маніпулятори.    Заготовлена деревина 

вивозиться для переробки на нижній склад. Нижній склад призначений для приймання, 

зберігання і первинної обробки деревини, а також відвантаження готової продукції 

споживачам. 

    Заправка та обслуговування техніки та автотранспорту здійснюється за межами території 

лісосік - на території спеціалізованого підрозділу що входить до складу ДП  «Баранівське  

ЛМГ»  (АТЦ лісгоспу), місцях стоянки техніки на складах, в спеціально відведених для 

цього місцях до в’їзду в ліс. 

    Санітарне та побутове обслуговування робітників здійснюється за межами лісосік - на 

території спеціалізованого підрозділу що входить до складу ДП  «Баранівське  ЛМГ». 
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     Технологічна схема лісосіки та послідовність проведення робіт  на лісосіці наведені на 

рисунку 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Технологічна схема лісосіки та послідовність проведення робіт 
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     На території лісництв для вивезення деревини, для поліпшення  охорони лісу від пожеж, 

забезпечення проїзду пожежних машин на випадок пожеж прокладено мережу доріг.        

     Планується прокладення додаткових доріг. План догляду за дорогами та прокладання 

нових доріг протягом 10 років наведено в таблиці 1.14.  

  

                                                                                                                               Таблиця 1.14 

 

Найменування об’єктів 

Розміщення на території 
лісгоспу (лісництво, 

квартал, виділ) 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Кількість 

 Будівництво (прокладання) доріг 

Дороги профільовані з 
твердим покриттям I-II типу 

Баранівське  лісництво км 5,0 

Биківське  лісництво км 1,6 

Довбиське лісництво  км 2,2 

Кам’янобрідське лісництво км 6,0 

Адамівське лісництво км 2,0 

Зеремлянське лісництво км 5,0 

Явненське лісництво км 10,7 

Разом:   32,5 

Дороги профільовані з 
ґрунтовим  покриттям III 
типу 

Баранівське  лісництво км 10,0 

Биківське  лісництво км 10,0 

Довбиське лісництво  км 9,3 

Кам’янобрідське лісництво км 10,1 

Адамівське лісництво км 10,9 

Зеремлянське лісництво км 5,0 

Явненське лісництво км 10,8 

Разом:   66,1 

Ремонт і утримання доріг 
лісогосподарських 

Кам’янобрідське лісництво км 21,4 

Адамівське лісництво км 13,7 

Явненське лісництво км 24,1 

Разом:   59,2 

 Капітальний ремонт доріг 

Лісові кордони Зеремлянське лісництво 

кв 1, вид.24,  кв.27 вид.3 

об’єкт 2 

 

     ДП  «Баранівське  ЛМГ» буде здійснювати спеціальне використання лісових ресурсів в 

порядку проведення рубок головного користування. Розрахункова лісосіка складає    782700 

куб м   на  10  річний  період, або  78270 куб м  щорічно.  Відомості рубок головного 

користування   на період з 2019 по 2028 рік по лісництвам  наведені в додатку 6.   
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   Досягнутий та запроектований вихід ліквідної та ділової деревини при використанні лісових 

ресурсів наведено в таблиці 1.15.   

                                                                                                                 Таблиця 1.15  
 

Види рубок, господарство, 
госпсекція 

Досягнутий в 
середньому за 
останні 2 роки 

Запроектовано 
лісовпорядку-

ванням 

Прийнято 2-ою 
л/в нарадою 

% лікві-
ду від 

стовбур-

ного 
запасу 

% 

діло-

вої від 
ліквід-

ного 
запасу 

% лікві-
ду від 

стовбур-

ного 
запасу 

% 

діло-

вої від 
ліквід-

ного 
запасу 

% 

лікві- 
ду від 

стовбур-

ного 
запасу 

% діло- 

вої від 

ліквід- 

ного 
запасу 

1.Рубки головного користування       

– соснова 90 60 90 74 90 74 

– ялинова 89 39 90 70 90 70 

– дубова високостовбурна 90 37 91 43 91 43 

– дубова низькостовбурна - - 92 32 92 32 

– ясенева 93 35 87 52 87 52 

– грабова - - 95 24 95 24 

– березова 92 36 89 42 89 42 

– чорновільхова 94 46 87 56 87 56 

– осикова 92 22 94 32 94 32 

2.Освітлення       

–хвойні - - - - - - 

–твердолистяні - - - - - - 

–м’яколистяні - - - - - - 

3.Прочищення       

–хвойні 22 - 22 - 22 - 

–твердолистяні - - 11 - 11 - 

–м’яколистяні - - - - - - 

4.Прорідження       

–хвойні 87 19 89 18 89 18 

–твердолистяні 94 16 95 16 95 16 

–м’яколистяні 92 8 83 7 83 7 

5.Прохідні рубки       

–хвойні 87 32 88 33 88 33 

–твердолистяні 95 19 94 20 94 20 

–м’яколистяні 95 19 91 21 91 21 

6.Санітарні рубки:  суцільні       

–хвойні 87 26 86 65 86 65 

–твердолистяні - - 86 50 86 50 

–м’яколистяні 89 9 85 36 85 36 

                    вибіркові       

–хвойні 88 13 87 30 87 30 
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–твердолистяні 91 6 86 23 86 23 

–м’яколистяні 91 5 86 22 86 22 

 

Проект використання ресурсів побічних користувань наведено в таблиці 1.16. 

 
                                                                                                                             Таблиця 1.16 

 

Найменування ресурсів 
побічних користувань 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Виявлени
й 

щорічний 
експлуата

-ційний 
ресурс 

Запроекто-

ваний 
обсяг 

заготівлі, 
щорічно 

Запроекто
-ваний % 
викорис-

тання ре-

сурсів 

Фактичн
ий обсяг 
заготівлі 
за 2019 р. 

1.Заготівля зернових 
культур  

га 

тонн 

58,5 

175,5 

58,5 

175,5 

100 

100 

- 

 

2.Заготівля сіна на лісових  
ділянках 

га 

тонн 

35,1 

24,6 

35,1 

24,6 

100 

100 

 

3.Випасання худоби га 

голів 

28022,6 

9301 

28022,6 

9301 

100 

100 

- 

4. Збір і заготівля       

4.1. Лікарських рослин:      

           звіробій звичайний га 

тонн 

39,8 

1,55 

8,0 

0,30 

20  

перстач прямостоячий 

 

га 

тонн 

71,8 

3,65 

14,4 

0,73 

20  

             кропива собача га 

тонн 

137,9 

2,80 

27,6 

0,56 

20  

подорожник 
ланцетолистий 

га 

тонн 

5,1 

0,28 

1,0 

0,06 

20  

цмин пісковий га 

тонн 

42,8 

0,80 

8,6 

0,16 

20  

Разом: га 

тонн 

297,4 

90,8 

59,6 

18,1 

20  

4.2. Харчової сировини:      

буяхи га 

тонн 

7,5 

2,8 

1,9 

0,7 

25  

Найменування ресурсів 
побічних користувань Одиниця 

вимірю-

вання 

Виявлени
й 

щорічний 
експлуата
-ційний 
ресурс 

Запроекто-

ваний 
обсяг 

заготівлі, 
щорічно 

Запроекто
-ваний % 
викорис-

тання ре-

сурсів 

Фактични
й обсяг 

заготівлі 
за 2019 р. 

журавлина болотна га 

тонн 

16,8 

6,0 

4,2 

1,5 

25  

чорниці звичайні га 

тонн 

3963,4 

1660 

990,8 

415 

25  



 

65 

 

Разом: га 

тонн 

3987,7 

1668,8 

996,9 

417,2 

  

4.3.Грибів:      білі гриби тонн 430 43,0 10  

                     лисички тонн 58 5,8 10  

Разом:  488 48,8   

 

 

          Фонд підсочки соснових насаджень (площа, га) наведено в таблиці 1.17. 

 

 

                                                                                                                          Таблиця 1.17 

 

Характеристика фонду підсочки 
Рекреаційні 

ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуата-

ційні  ліси 
Разом 

1.Усього насаджень, придатних для  
підсочки: 

433,9 101,2 1727,3 2262,4 

–стиглих і перестійних 332,7 54.5 1174,8 1562,0 

–пристигаючих (останній клас віку) 101,2 46,7 552,5 700,4 

2.Із деревостанів, придатних для 
підсочки знаходяться в підсочці 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3.Вийшли з підсочки і не поступили в 
рубку 

11,5 - 104,3 115,8 

      –стиглих і перестійних 11,5 - 104,3 115,8 

Характеристика фонду підсочки Рекреаційні 
ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуата-

ційні  ліси 

Разом 

1.Усього насаджень, придатних для  
підсочки: 

433,9 101,2 1727,3 2262,4 

–стиглих і перестійних 332,7 54.5 1174,8 1562,0 

–пристигаючих (останній клас віку) 101,2 46,7 552,5 700,4 

2.Із деревостанів, придатних для 
підсочки знаходяться в підсочці 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3.Вийшли з підсочки і не поступили в 
рубку 

11,5 - 104,3 115,8 

      –стиглих і перестійних 11,5 - 104,3 115,8 

 

 

 

Проект використання ресурсів другорядних лісових матеріалів наведено в таблиці 1.18. 

 

                                                                                                                                 Таблиця 1.18 

 

Найменування 
другорядних лісових 

матеріалів 

Одиниця 
вимірю-

вання 

Виявлені 
ресурси, 
усього 

Запроектовани
й щорічний 

обсяг заготівлі 

Фактичний 
обсяг заготівлі 

за 2019 р. 
1. Заготівля новорічних 
ялинок 

тис. шт. 
 

1,5 1,5 1,5 
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     Запроектовані обсяги реконструкції. 

     Лісовпорядкуванням виявлено 357,6 га малоцінних молодняків  у віці до 20 років 

природного походження та 21,9 га низькоповнотних насаджень. 

     Проведення реконструкції в прийдешньому ревізійному періоді не проектується, дані 

насадження виключені з фонду реконструкції по наступних причинах: 

- ділянки площею до 1,0 га складають - 98,9 га; 

- ділянки,  розташовані в категоріях зависності, що виключаються із розрахунку рубок 

головного користування  - 10,1 га; 

- особливо захисні ділянки – 12,5 га; 

- ділянки в сирих і мокрих типах лісо рослинних  умов – 185,6 га; 

- інші ділянки – 84,9 га (використовуються для потреб мисливського господарства, як 

кормові та захисні ремізи).  

     Відтворення лісів. 

    Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період згідно звітних 

даних лісгоспу (чисельник – проект лісовпорядкування, знаменник – виконання) наведено в 

таблиці 1.19. 

                                                                                                                             Таблиця 1.19 

Основні види робіт 

Усього  
за ревізій-

ний період, 
га 

Середньорічне виконання в га 

за 
ревізійний 

період 

у рік, що 
передував 
теперішньому 
лісо-

впорядкуванню 

1. Відтворення лісів, усього 2851,5 

3719,5 

285,2 

371,9 

285,2 

445,0 

1.2. Лісовідновлення, в т. ч:  2851,5 

3719,5 

285,2 

371,9 

285,2 

460,0 

- створення лісових культур 
2278,8 

2834,7 

227,9 

283,5 

227,9 

377,0 

з них реконструкція насаджень  - - - 

- природне поновлення 564,6 

884,8 

56,5 

88,5 

56,5 

68,0 

- сприяння природному поновленню  8,5 

297,0 

0,9 

29,7 

0,9 

50,0 

1.3. Лісорозведення, в т. ч.:  - 

60,0 

- 

6,0 

- 

- створення лісових культур - 

60,0 

- 

6,0 

- 
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 з них на галявинах, пустирях, 
рекультивованих землях  

- 

60,0 

- 

6,0 

- 

- природне поновлення - - - 

- сприяння природному поновленню  - - - 

 

     За ревізійний період виконані значні обсяги робіт з відтворення лісів: проект 

лісовпорядкування за основними видами робіт виконаний на 130,4 %, по створенню лісових 

культур на 124,4%, по природному поновленню на 156,7%. Виконання таких значних обсягів 

пов’язано з проведенням суцільних санітарних рубок пошкоджених верхівковим короїдом. 

Ефективність виконаних робіт відповідає вимогам по лісовідновленню, стан лісових культур 

хороший, загиблих лісових культур не виявлено. 

     Попереднім  лісовпорядкуванням   лісорозведення  не проектувалось, проте  підприємством 

виконано зазначені заходи  на  площі 60,0 га. 

     На непридатних для сільського господарства землях агропідприємств лісові культури і 

полезахисні смуги в ревізійному періоді не створювались і не проектувались. 

     Рекомендації лісовпорядкування по способах лісовідновлення, підбору головних порід, 

підготовці ґрунту при 100% механізації, типах лісових культур, в основному, виконувались, 

але виявлені ряд відхилень від проекту по створенню лісових культур ялини європейської, дуба 

червоного, берези повислої, вільхи чорної, на площі 777,5 га, або 27,2%, що збагатило 

різновидність породного складу створених лісових культур і відповідає типам умов зростання 

цих порід.  

     Лісові культури берези повислої створювались, в основному,  на зрубах в вогнищах 

кореневої губки, лісові культури вільхи чорної на зрубах в надмірно зволожених місцях. Такі 

відхилення не слід рахувати як негативні сторони лісовідновлення. 

     Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів,   площа, га наведено 

в таблиці 1.20. 

 

                                                                                                                         Таблиця 1.20 

Показники 
Лісові 

культури 

Сприяння       
природному 
поновленню 

Природне 
поновлення 

1. Фактично виконано – усього 2853,9 - 884,8 

Із фактично виконаних обсягів:     

1.1. Не вкриті лісовою рослин- 322,0 - 216,1 
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ністю лісові ділянки – усього 

з них призначено 
лісовпорядкуванням 

321,6 - 216,1 

1.2.Зруби ревізійного періоду– 

усього 

2532,3 - 399,8 

з них призначено 
лісовпорядкуванням 

1956,8 - 348,5 

1.3. Нелісові  ділянки – усього - - 268,9 

з них призначені  
лісовпорядкуванням 

- - - 

2. Запроектовано попереднім  
 лісовпорядкуванням – усього  

2278,4 8,5 564,6 

% виконання проекту 125,3 - 156,7 

 

Посадка лісових культур виконувалась вручну. Догляд за лісовими культурами склав 49% 

від запроектованого лісовпорядкуванням, що негативно вплинуло на якість лісових культур. 

Доповнення лісових культур головними породами проводилось вчасно при відпаді 15% і 

більше. 

Кількість садивних місць, схеми змішування лісових культур відповідають 

запроектованим лісовпорядкування технологічним схемам. 

Терміни переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 

відповідають нормативним документам. 

Сприяння природному поновленню лісовпорядкуванням проектувалось на площі 8,5 га і 

лісомисливським господарством  проводилось шляхом мінералізації грунту на площі 297,0 га, 

але ефективність заходів по сприянню природному поновленню  в матеріалах підприємства не 

відображено. 

Попереднім лісовпорядкуванням не проектувалась реконструкція малоцінних і 

низькоповнотних насаджень  і підприємством не проводилась. 

         Попереднім лісовпорядкуванням під природне поновлення було запроектовано 564,6 га, 

з них на лісосіках 348,5 га, в т.ч. хвойними породами 86,6 га, твердолистяними – 16,2 га. Площа 

і стан насаджень віком до 20 років, що відновилися природним шляхом, приведені в таблиці4. 

В молодняках до 10 років основні площі припадають на м’яколистяні породи, такі як береза 

повисла 622,6 га(73,7%), вільха чорна 153,1 га(18,1%), сосна звичайна природно відновилась 

на площі 34,8 га(4,1%). 
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Не виконання проекту з природного поновлення відбулося на вільхових лісосік 

ревізійного періоду, за рахунок створення лісових культур, яке не призвело до змін головної 

породи в конкретних природних умовах. 

Відновлення берези повислої відбулося також на зрубах в вогнищах кореневої губки. 

     На зрубах березових, вільхових  і осикових насаджень в надмірно зволожених типах лісу 

природне поновлення має задовільний характер. 

     Природне поновлення сосни звичайної, дуба звичайного під наметом лісу і зрубах 

проходить дуже повільно і, в основному, незадовільно. 

     Площі незімкнутих лісових культур, лісових культур переведених у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки у віці до 20 років наведено нижче. 

     Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га 

наведена в таблиці 1.21. 

                                                                                                                                Таблиця 1.21 

Панівна порода 

Площа 
створених 

лісових 
культур 

В тому числі: 
добрий стан задовіль-

ний стан незадовіль
-ний стан 
(приж.25,1

-49,9%) 

загиблі 
(списані 

підприємство
м 

та виявлені 
лісовпоряд-

куванням) 

1 

клас 
якост

і 

2 

клас 
якост
і 

3 клас 

якості 

1.Лісові культури ревізійного періоду  
1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 1092,7 339,8 537,6 215,3   

Ялина європейська 65,3 10,4 19,5 35,4   

Модрина європ. 20,1 8,1 7,2 4,8   

Дуб червоний 1,2  0,3 0,9   

Дуб звичайний 179,2 42.6 80,3 56,3   

Береза повисла 211,7 37,5 129,5 44,7   

Вільха чорна 51,9 11,0 33,3 7,6   

Липа дрібнолиста 0,4   0,4   

Разом: 1622,5 449,4 807,7 365,4   

% 100 27,6 49,9 22,5   

 

 

 

     Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених  у вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки,  у віці до 20 років та їхній стан, га наведена в таблиці 1.22. 
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                                                                                                                              Таблиця 1.22 

 

Панівна порода 
Загальн
а площа 

В тому числі: 
класи якості незадо-

вільні 

загиблі (списані 
підприємством  
і виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

1.Лісові культури ревізійного періоду 

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 548,0 59,4 428,2 60,4 548,0   

Ялина 
європейська 

65,6 2,4 37,2 26,0 65,6   

Модрина європ. 10,9  10,0 0,9 10,9   

Дуб червоний 13,1 0,4 10,5 2,2 13,1   

Дуб звичайний 105,8 22,4 63,1 20,3 105,8   

Ясен звичайний 1,2  1,2  1,2   

Береза повисла 258,1 16,4 229,2 12,5 258,1   

Вільха чорна 167,3 24,9 123,6 18,8 167,3   

Горіх чорний 0,6  0,6  0,6   

Разом: 1170,6 125,9 903,6 141,1 1170,

6 

  

1.2.Лісорозведення 

Сосна звичайна 9,3  9,3  9,3   

Ялина 
європейська 

4,2  2,4 1,8 4,2   

Дуб червоний 3,0  3,0  3,0   

 

Панівна порода 
Загальна 
площа 

В тому числі: 
класи якості незадо-

вільні 

загиблі (списані 
підприємством  і 

виявлені л/в) 1 2 3 Разом 

Дуб звичайний 5,1  5,1  5,1   

Ясен звичайний 1,9   1,9 1,9   

Береза повисла 28,6  21,6 7,0 28,6   

Вільха чорний 8,7 1,6 6,5 0,6 8,7   

Разом: 60,8 1,6 47,9 11,3 60,8   

Усього : 1231,4 127,5 951,5 152,4 1231,4   

% 100 10,3 77,4 12,3 100   

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

1.1. Лісовідновлення 

Сосна звичайна 1356,4 157,7 1116,6 82,1 1356,

4 

  

Ялина 
європейська 

88,2 3,7 72,0 12,5 88,2   

Модрина європ. 5,2 0,8 4,4  5,2   
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Дуб червоний 4,1   4,1 4,1   

Дуб звичайний 307,6 23,4 241,4 42,8 307,6   

Ясен зелений 8,5  8,5  8,5   

Ясен звичайний 19,9  13,0 6,9 19,9   

Клен 
гостролистий 

2,7  2,7  2,7   

Береза повисла 296,5 61,2 232,7 2,6 296,5   

Вільха чорна 250,0 40,4 202,8 6,8 250,0   

                    Разом: 2339,1 287,2 1894,1 157,8 2339,

1 
  

1.2.Лісорозведення 

Сосна звичайна 25,0  23,6 1,4 25,0   

Береза повисла 54,1 4,7 43,2 6,2 54,1   

Вільха чорний 0,8  0,8  0,8   

                    Разом: 79,9 4,7 67,6 7,6 79,9   

Усього : 2419,0 291,9 1961,7 165,4 2419,

0 

  

% 100 12,0 81,2 6,8 100   

                    Разом  3650,4 419,4 2913,2 317,8 3650,4   

% 100 11,4 79,9 8,7 100   

 

     Незімкнуті лісові культури доброго стану якості складають 77,5%, незадовільні лісові 

культури відсутні, переведені у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – 1 і 2 клас якості 

становлять відповідно 10,3%, 77,4%. Лісові  культури  незадовільного стану та не атестовані в 

підприємстві відсутні. 

     Для   створення  лісових  культур  підприємство займається вирощуванням  посадкового  

матеріалу. 

    Протягом  2018 року в лісових розсадниках та теплицях   проведено посівні роботи на площі 

1,52 га. За матеріалами осінньої інвентаризації 2018 року вирощено 2,2 млн  стандартних 

сіянців та 6,0 тис. шт. укорінених живців.  Найбільша увага приділяється вирощуванні 

основних лісоутворюючих порід сосні звичайній 1720тис.шт дуб звичайний 250 тис шт. ялина 

європейська 150тис.шт. щорічно вирощуються супутні породи (клен гостролистий, липа 

дрібнолиста, яблуня, горобина) 22тис.шт. та чагарників 58тис.шт. Вирощена кількість 

посадкового матеріалу в повному об’ємі забезпечує потребу підприємства. За  2018 рік 

заготовлено 6,4 тони лісового насіння, в тому числі заготовлено  87 кг насіння хвойних порід.   

Основою для вирощування садивного матеріалу з покращеними генетичними властивостями 

основних лісоутворюючих порід на підприємстві є обʼєкти постійної лісонасіннєвої бази, з якої 

заготовлено лісового насіння 4,1 тони, що становить 64 % від загальної заготівлі.  
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     Запроектовані обсяги лісовідновлювальних заходів на невкритих лісовою рослинністю 

лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду наведено в таблиці1.23. 

                                                                                                                                  Таблиця 1.23 

Породи, 
запроектовані для 

відновлення 

Категорії  лісових  ділянок, площа, га;    

Разом,га 
невкриті лісовою 

рослинністю          
( зруби,  загиблі 

насадження) 

лісосіки ревізійного 
періоду 

головного 
користуванн

я 

інших  рубок 

1.Лісові культури 

Сосна звичайна 460,9 1527,5  1988,4 

Ялина європейська 1,1 31,5  32,6 

Модрина європейська - 115,2  115,2 

Дуб звичайний  21,0 255,8  276,8 

Береза повисла 1,0 204,0  205,0 

Вільха чорна 0,3 53,0  53,3 

Горіх чорний 1,3 -  1,3 

Разом: 485,6 2187,0  2672,6 

2.Сприяння природному поновленню 

Сосна звичайна 3,0 -  3,0 

Дуб звичайний 1,3 -  1,3 

Разом: 4,3 -  4,3 

3.Природне поновлення 

Сосна звичайна 42,2 75,7  117,9 

Дуб звичайний 10,5 7,2  17,7 

Береза повисла 161,5 184,3  345,8 

Вільха чорна 52,8 312,2  365,0 

Осика 3,3 36,0  39,3 

                          Разом: 270,3 615,4  885,7 

Усього  по підприємсту: 
Сосна звичайна 506,1 1603,2  2109,3 

Ялина європейська 1,1 31,5  32,6 

Модрина європейська - 115,2  115,2 

Дуб звичайний  32,8 263,0  295,8 

Береза повисла 162,5 388,3  550,8 

Вільха чорна 53,1 365,2  418,3 

Осика 3,3 36,0  39,3 

Горіх чорний 1,3 -  1,3 

Разом: 760,2 2802,4  3562,6 

Береза повисла 161,5 184,3  345,8 

Вільха чорна 52,8 312,2  365,0 

Осика 3,3 36,0  39,3 

                          Разом: 270,3 615,4  885,7 

Усього  по підприємсту: 
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Сосна звичайна 506,1 1603,2  2109,3 

Ялина європейська 1,1 31,5  32,6 

Модрина європейська - 115,2  115,2 

Дуб звичайний  32,8 263,0  295,8 

Береза повисла 162,5 388,3  550,8 

Вільха чорна 53,1 365,2  418,3 

Осика 3,3 36,0  39,3 

Горіх чорний 1,3 -  1,3 

Разом: 760,2 2802,4  3562,6 

 

Фонд  та проектний обсяг  лісорозведення наведено в таблиці 1.24. 

 

Таблиця 1.24 

 

Показники 
Усього,

га 

Категорії лісових ділянок фонду 
лісорозведення, площа, га 

галявини
, пустирі  піски 

яри, 
круті 
схили, 

кар’єри, 
шахтні 
відвали 

інші 
лісові 
ділянк

и 

1. Виявлений фонд (запроектовано 
лісовпорядкуванням)  

40,7 40,7    

2. Прийнято 2-ою л/в нарадою 40,7 40,7    

з прийнятих 2-ою л/в нарадою в тому числі за породами: 
1. Лісові культури 

Сосна звичайна  29,5 29,5    

Дуб звичайний 2,7 2,7    

Разом: 32,2 32,2    

2. Природне поновлення 

Сосна звичайна 5,7 5,7    

Береза повисла 2,8 2,8    

Разом: 8,5 8,5    

Усього:  
Сосна звичайна 35,2 35,2    

Дуб звичайний 2,7 2,7    

Береза повисла 2,8 2,8    

Разом: 40,7 40,7    

 

     Крім того, землі не вкриті лісовою рослинністю, що не підлягають залісненню, а призначені 

для відпочинку і потреб мисливського господарства  97,6 га.  

     Термін відновлювального періоду для лісових ділянок, призначених для природного 

поновлення, прийнятий в середньому 6 років. 
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     Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові 

ділянки в залежності від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6 років. 

 

Лісонасінні  ділянки та плантації наведено в таблиці 1.25. 

 

                                                                                                                                     Таблиця 1.25 

 

Порода 

Враховано лісовпорядкуванням Прийнято 2-ою л/в нарадою 

лісонасінні 
ділянки 

лісонасінні  
плантації 

 

лісонасінні 
ділянки 

лісонасінні  
плантації 

 
пос-

тійні 
тим-

часові 
пос-

тійні 
тим-

часові 
Існуючі 

Сосна звичайна 11,0  6,0 11,0  6,0 

Дуб звичайний 31,6   31,6   

Разом 42,6  6,0 42,6  6,0 

 

     Для покращення розвитку крон і плодоношення в існуючих лісонасінних ділянках, 

лісонасінних  плантаціях запроектовані наступні  заходи: рубка формування оптимальної 

густоти дерев на площі 32,6 га; вирубування підліску на площі 10,0 га; догляд за селекційними  

об’єктами  агротехнічний на площі 29,1 га. 

    Щорічні обсяги запроектованих заходів з лісозахисту наведено в таблиці 1.26 

 

Таблиця 1.26 

Найменування заходів 

Одиниц
я 

вимірю-

вання 

Запроек-

товано  
л/в 

Прийнято 
2-ю л/в 

нарадою 

Примітка 

1. Лісопатологічне обстеження га 10000 10000 щорічно 

2. Профілактичне обприскування  
розсадників  га 4,7 4,7 щорічно 

3.Винищувальні роботи в осередках 
шкідників наземними методами 

га на фактичній площі по потребі 

4.Грунтові розкопки ям 300 300 щорічно 

5. Біологічні заходи боротьби:     

 – виготовлення штучних гнізд  .шт 200 200 щорічно 

 – ремонт  штучних гнізд .шт 200 200 щорічно 

 – розселення мурашників гнізд 50 50 щорічно 

 – огороджування мурашників гнізд 50 50 щорічно 

6.Організаційно-господарські заходи:     
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– нагляд за появою осередків шкідників і 
хвороб 

га на всій площі 
підприємства 

щорічно 

– утримання  пунктів лісозахисту, 
пропаганда  лісозахисту,придбання 
обладнання, наукових посібників, 
літератури по лісозахисту 

тис.грн. 5,0 5,0 щорічно 

 

     Запроектовані обсяги заходів з благоустрою  рекреаційних  лісів   наведено в таблиці 1.27 

          

                                                                                                                                      Таблиця 1.27 

 

Заходи, що проектуються з 
упорядкування 

Одиниця 
вимірювання 

Обсяги Термін виконання 

1. Зона інтенсивної рекреації 
1.Виготовлення і встановлення 
аншлагів 

об’єкт/га 5/0,9 ревізійний період 

2. Виготовлення і встановлення 
щитів-показчиків 

об’єкт/га 1/0,6 ревізійний період 

3.Виготовлення і встановлення панно об’єкт/га 1/0,4 ревізійний період 

4.Виготовлення малих архітектурних 

 форм: - обладнання навісів від негоди 

об’єкт/га 1/0,4 ревізійний період 

            - лісових меблів об’єкт/га 3/3,3 ревізійний період 

            -  ящиків для сміття об’єкт/га 1/2,0 ревізійний період 

             - альтанок об’єкт/га 2/1,8  

 

     При реалізації планованої діяльності вода для технологічних потреб не використовується. 

Для задоволення питних потреб необхідно 1,5 л на одного працівника на добу.  Добова витрата 

води на бригаду буде становити 6л (вода привозна).         

 

1.5. Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення 

води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та 

радіаційного забруднення, а також випромінення, які виникають у результаті виконання 

підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності 

     На лісосіці обслуговування та ремонт техники та автотранспорту не проводиться - відходи 

не утворюються. На лісосіці побутове та санітарне обслуговування робітників не 

здійснюється - відходи не утворюються. Для санітарних потреб на лісосіці використовується 

пересувний біотуалет. Обслуговування  техніки та автотранспорту здійснюється на території 
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спеціалізованого транспортного цеху ДП  «Баранівське  ЛМГ». При централізованому 

обслуговуванні техніки та автотранспорта на підприємстві утворюються відходи (кількісні 

показники визначаються лісгоспом на підставі фактичного утворювання відходів):  

-матеріали обтиральні (7730.3.1.06  матеріали обтиральні зіпсовані, відпрацьовані чи 

забруднені). Відход ІІІ клас небезпеки. Зберігання в контейнері. Передача на утилізацію 

спеціалізованому підприємству;   

-батареї та акумулятори відпрацьовані (6000.2.9.08 батареї та акумулятори інші зіпсовані або 

відпрацьовані). Відход ІІ клас небезпеки. Зберігання в контейнері або на стелажах. Передача 

на утилізацію спеціалізованому підприємству що має відповідну ліцензію;   

-масла та мастила моторні  відпрацьовані (6000.2.8.10 масла та мастила моторні, трансмісійні 

інші зіпсовані або відпрацьовані). Відход ІІ клас небезпеки. Зберігання в герметичному 

контейнері або ємності. Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству що має 

відповідну ліцензію;     

-відпрацьовані масляні та паливні фільтри (6000.2.9.22 відходи перевезень, не позначені іншим 

способом, 7730.3.1.05 матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені). 

Відходи ІІІ клас небезпеки. Зберігання в герметичному контейнері. Передача на утилізацію 

спеціалізованому підприємству що має відповідну ліцензію;   

-відпрацьовані накладки гальмівних колодок   (6000.2.9.22 відходи перевезень, не позначені 

іншим способом). Відходи IV клас небезпеки. Зберігання в  контейнері. Передача на 

утилізацію/захоронення спеціалізованому підприємству;     

-шини відпрацьовані (6000.2.9.22 відходи перевезень, не позначені іншим способом). Відходи 

IV клас небезпеки. Зберігання на спеціальному майданчику. Передача на утилізацію 

спеціалізованому підприємству;      

-пісок забруднений нафтопродуктами (6000.2.9.22 відходи перевезень, не позначені іншим 

способом). Відходи ІІІ клас небезпеки. Зберігання в контейнері. Передача на 

утилізацію/знешкодження спеціалізованому підприємству що має відповідну ліцензію;     

-металобрухт (2910.2.9.01брухт чорних металів). Відходи IV клас небезпеки. Зберігання в  

контейнері. Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству.   

    При переробленні деревини виникають відходи  деревини (2000.2.2.1 7 тирса деревини). 

Відходи IV клас небезпеки. Зберігання в  контейнері. Передача на утилізацію спеціалізованому 

підприємству. 
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   При централізованому санітарному та іншому обслуговуванні робітників ДП ДП  

«Баранівське  ЛМГ» на території головного  підприємства виникають відходи:  

-одяг захисний зіпсований, відпрацьований або забруднений (7730.3.1.07 одяг захисний 

зіпсований, відпрацьований чи забруднений). Відходи IV клас небезпеки. Зберігання в  

контейнері. Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству;  

-взуття зношене чи зіпсоване  (7710.3.1.14 взуття зношене чи зіпсоване). Відходи IV клас 

небезпеки. Зберігання в  контейнері. Передача на утилізацію спеціалізованому підприємству;  

-тверді побутові відходи  (7720.3.1.01 відходи комунальні). Відходи IV класу небезпеки 

Роздільне збирання. Зберігання в  контейнерах. Передача на захоронення змішаних відходів  та 

на утилізацію ресурсоцінних відходів спеціалізованим підприємствам;  

-рідкі відходи що утворються при санітарному обслуговуванні робітників та приготуванні їжі 

(7720.3.1.02  шлам септиків). Відходи IV класу небезпеки. Зберігання в септику. Передача для 

знешкодження на міські очисні споруди.   

    Кількість відходів розраховується на підставі: технічних та експлуатаційних характеристик 

техніки та автотранспорту; постанови КМУ 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з 

вивезення побутових відходів; відомчих норм утворення відходів. 

     Планована діяльність з рубок головного користування здійснюється почергово на території 

лісосік. При реалізації планованої діяльності з проведення рубок головного користування 

відходи утворюються на території лісосік -  відходи деревини та відходи біотуалету.  

     Відходи деревини (0201.2.1.01 обрізки стовбурів та крони дерев; 0201.2.1.02 обрізки дерев 

прикореневі; 0201.2.1.03 сучки, гілки, верхів'я дерев). За об’єктами аналогами, кількість 

відходів що утворюються складає до 10% від видобутої деревини. Протягом доби на одній 

лісосіці заготовляється до 20 м3 деревини, кількість відходів що утворюється становить до 2 

м3/добу або до 20м3 (10 т) на одній лісосіці. Кількість лісосік протягом року до 300 одиниць. 

Щорічно на лісосіках виникає до 3000 т відходів деревини. Відходи IV клас небезпеки. Відходи 

тимчасово розміщаються на території лісосік. Відходи частково утилізуються на лісосіці, 

частково вивозяться для утилізації на спеціалізовані підприємства. На території лісосіки 

біологічна утилізація відходів деревини - складання в купи не вище 1 м, чи рівномірне 

розкидання по площі для забезпечення. Подрібнення відходів деревини на лісосіці за 

допомогою спеціальної дробарки або на території підприємства для використання в якості 

альтернативного палива. 
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     Відходи біотуалету - рідкі відходи що утворюються при санітарному обслуговуванні 

робітників на лісосіці (7720.3.1.02 шлам септиків). Відходи IV класу небезпеки. Кількість 

рідких відходів що утворюються на одного робітника 25 л/добу (постанова КМУ №1070 від 

10.12.2008). Кількість рідких відходів на 4 робітників становить 200 л/добу, або 200 кг/доб. 

Зберігання рідких відходів до вивезення на знешкодження здійснюється в герметичному 

контейнері біотуалету. Вивезення відходів для знешкодження на міські очисні споруди  

здійснює спеціалізоване підприємство. 

     Відповідно до ст.17 Закону України, ДП  «Баранівське  ЛМГ» за результатами фактичного 

утворювання відходів  буде отримувати: дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з 

відходами,  якщо в результаті діяльності підприємства утворюються відходи для яких Пзув 

перевищує 1000; декларацію про відходи  документ, який згідно з цим Законом подають  

суб’єкти  господарської  діяльності  у сфері поводження з відходами,   діяльність  яких  

призводить  виключно  до  утворення відходів,  для яких показник загального утворення 

відходів в межах від  50  до  1000.  Показник  загального  утворення  відходів  (Пзув)  - критерій  

обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув  = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 

х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки 

відповідно, утворених  за  попередній рік.  

     ДП  «Баранівське  ЛМГ» заключає договори з спеціалізованими підприємствами що мають 

відповідну ліцензію на утилізацію/знешкодження/захоронення відходів що утворюються - з 

врахуванням Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами наведено на сайті Мінприроди.                                                                                

     Враховуючи кількість, склад, клас небезпеки відходів що утворюються при реалізації 

планованої діяльності, забезпечення поводження з відходами відповідно до вимог чинного 

законодавства (за класами небезпеки),  можна зробити висновок що негативний вплив на стан 

навколишнього природного середовища  відходів що утворюються при реалізації планованої   

буде допустимимутилізуються на лісосіці, частково вивозяться для утилізації на спеціалізовані 

підприємства. На території лісосіки біологічна утилізація відходів деревини - складання в купи 

не вище 1 м, чи рівномірне розкидання по площі для забезпечення. Подрібнення відходів 

деревини на лісосіці за допомогою спеціальної дробарки або на території підприємства для 

використання в якості альтернативного палива. 

     Відповідно до ст.17 Закону України, ДП  «Баранівське  ЛМГ» за результатами фактичного 

утворювання відходів  буде отримувати: дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з 
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відходами,  якщо в результаті діяльності підприємства утворюються відходи для яких Пзув 

перевищує 1000; декларацію про відходи  документ, який згідно з цим Законом подають  

суб’єкти  господарської  діяльності  у сфері поводження з відходами,   діяльність  яких  

призводить  виключно  до  утворення відходів,  для яких показник загального утворення 

відходів в межах від  50  до  1000.  Показник  загального  утворення  відходів  (Пзув)  - критерій  

обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув  = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 

х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки 

відповідно, утворених  за  попередній рік.  

     ДП  «Баранівське  ЛМГ» заключає договори з спеціалізованими підприємствами що мають 

відповідну ліцензію на утилізацію/знешкодження/захоронення відходів що утворюються - з 

врахуванням Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності з поводження з 

небезпечними відходами наведено на сайті Мінприроди.                                                                                

     Враховуючи кількість, склад, клас небезпеки відходів що утворюються при реалізації 

планованої діяльності, забезпечення поводження з відходами відповідно до вимог чинного 

законодавства (за класами небезпеки),  можна зробити висновок що негативний вплив на стан 

навколишнього природного середовища  відходів що утворюються при реалізації планованої   

буде допустимим. 

Водні ресурси. Забруднення води, скиди.      

    При проведенні робіт на лісосіках негативний вплив на водні об’єкти відсутній, забруднення 

та засмічення водних ресурсів не відбувається, не відбувається виснаження водних ресурсів 

або погіршення якості вод, надходження у водне середовище забруднюючих речовин не 

відбувається; порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод не 

відбувається;вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм відсутній. 

     Гідрологічні функції лісу суттєво залежать від складу і віку деревостанів, ґрунтово- 

кліматичних і геолого-геоморфологічних умов, лісистості водозборів та інших факторів. 

Планована діяльність при проведенні рубок догляду та санітарних рубках сприяє розвитку 

лісових насаджень, поліпшує стан лісових насаджень.  

     Лісові насадження здійснюють важливу роль в відновленні водних ресурсів. Під 

водоохоронно-захисною роллю лісу розуміється весь комплекс його впливу на ланки 

вологообміну, водні ресурси, режим стоку води та захист ґрунту від ерозії. Її основною 

складовою є гідрологічна роль, яка формується в результаті регулювання вологи системою 

«насадження - ґрунт» (водорегулювальні властивості), позитивними наслідками якої є 

https://menr.gov.ua/files/docs/activity-license/Reyestr_licenziativ_30052019.xlsx
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збільшення ресурсів ґрунтових вод (водоохоронна роль) та зменшення схилового стоку води і 

рівномірна віддача вологи у руслову мережу (стокорегулювальне значення). З водо- і 

стокорегулювальними ролями лісу тісно пов'язані його ґрунтозахисні властивості. Основна 

суть водоохоронно-захисних функцій лісу полягає в запобіганні виникнення схилового стоку 

води та ерозійно-селевих явищ,     регулюванні   паводків і   примноженні ресурсів ґрунтового 

 живлення рік. Захисні ліси виконують функцію захисту навколишнього природного 

середовища та інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних 

факторів. 

     На території лісництв розташовані водні об’єкти. Для попередження негативного впливу на 

стан водних об’єктів,  лісові ділянки (смуги лісів)  уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів виведено з категорії експлуатаційних лісів за нормативами 

згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу 

лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 року № 

733 та віднесені до категорії захисних лісів  -  нормативна ширина лісових ділянок (смуг лісів) 

уздовж берегів річок у рівнинній частині наведена в таблиці 1.28. 

                                                                                                                             Таблиця 1.28 

Довжина річки, кілометрів 

 

 

 

Ширина лісової ділянки (смуги лісів), метрів 

 

 

50 і менше 150 

51-100 300 

101-300 400 

301-500 500 

501-1000 750 

 

     Для забезпечення збереження лісових ділянок уздовж берегів водних об’єктів, у 

відповідності до наказу Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 

364 «Про затвердження Правил рубок головного користування» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 січня 2010 року за № 85/17380 -  в разі проведення рубок у 

деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів  -  будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки. 

     На беззаплавних річках або ділянках річок, що не мають чітко вираженої заплави, ширина 

лісових ділянок (смуг лісів) визначається за нормативами від урізу води (у меженний період), 

а якщо русло річки розчленоване на протоки - від берега зовнішньої протоки. У разі коли русло 
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річки розділене на протоки, що охоплюють високо підняті міжріччя шириною понад 1 

кілометр, ширина лісових ділянок (смуг лісів) на берегах кожної протоки визначається так 

само, як і для решти частини русла такої річки. Уздовж річок з чітко вираженою заплавою 

ширина лісових ділянок (смуг лісів) збільшується на ширину безлісної заплави. 

     Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів у верхів'ї річки виділяються радіусом, що 

дорівнює ширині смуги, яка визначається уздовж берегів такої річки. 

    Ширина лісових ділянок (смуг лісів) навколо озер та водоймищ визначається від урізу води, 

що відповідає нормальному підпертому рівню водойми і дорівнює ширині виділених смуг 

уздовж річок, які впадають до них або витікають з них. 

    Якщо до озера чи водоймища впадають або витікають з них кілька річок, ширина лісових 

ділянок (смуг лісів) встановлюється така сама, як у річки, що має найбільшу ширину. 

     У районах, які зазнають впливу ерозійних процесів, уздовж річок, що мають велике 

значення для розвитку рибного господарства, збереження та захисту нерестовищ цінних видів 

риб, ширина лісових ділянок (смуг лісів) встановлюється з урахуванням результатів 

спеціальних обстежень. 

    Лісові ділянки (смуги лісів) виділяються уздовж річок завдовжки 10 і більше кілометрів у 

гірських умовах, 25 і більше кілометрів у рівнинних умовах, а також навколо озер та 

водоймищ, що мають площу 100 і більше гектарів. 

     Уздовж берегів річок завдовжки менш як 10 і 25 кілометрів, а також навколо озер і 

водоймищ площею від 5 до 99 гектарів виділяються берегозахисні лісові ділянки (смуги лісів), 

ширина яких визначається згідно з нормативами виділення особливо захисних лісових ділянок.  

     Захисні ліси виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та 

інженерних об'єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів. 

Рубки головного користування, особливо суцільні, погіршують водоохоронно-захисну роль 

лісових масивів.  

     Для попередження негативного впливу рубок під час провадження планованої діяльності: 

-забороняється прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів від 

постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них; 

- у деревостанах, що віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів рубок будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки; 

-постійно (протягом року) будуть проводитись роботи з очищення русел водотоків та водних 

об’єктів від порубкових решток;  
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-постійно (протягом року) будуть проводитись роботи з очищення прибережних захисних смуг 

водних об’єктів від повалених дерев та порубкових решток. 

     Враховуючи зазначене,  при дотриманні вимог чинного природоохоронного законодавства, 

вплив планованої діяльністі на водні об’єкти характеризується   як допустимий. 

Повітря, викиди в атмосферне повітря. 

     При реалізації планованої діяльності з проведення рубок головного користування 

відбувається вплив на стан атмосферного повітря. Вплив на атмосферне повітря будє 

здійснювати техніка та автотранспорт, бензопили – викиди забруднюючих речовин двигунів 

внутришнього згоряння, запилювання атмосфери, шум від будівельних машин та бензопил. 

Планована діяльність з рубок головного користування проводиться на лісосіках. Лісосіки 

розташовано в межах однієї області - Житомирська область. На лісосіках використовують 

однакове обладнання та машини, кліматичні умови однакові, фонові концентрації 

забруднюючих речовин однакові. Джерелами забруднення на лісосіці є: бензопила - 1 од; 

трактор колісний - 1 од.; лісовоз - 1 од. 

Розрахунок забруднення атмосферного повітря для однієї лісосіки наведено нижче. 

Джерела забруднення атмосфери при реалізації планованої діяльності:  

Джерело № 1 – неорганізоване (пиління, викиди ДВЗ). Робота бензопили. Для розрахунку 

приймається: час роботи бензопили  – 8 годин/добу; термін роботи на лісосіці 10 діб; кількість 

використаного бензину на одну бензопилу 1л/годину (80 л/робочий період – 58 кг/робочий 

період). Відбуваються викиди: пилу деревного, оксиду вуглецю, вуглеводнів граничних С12-

С19, азоту діоксиду, сажі, сірки діоксиду, свинцю, бенз(а)пірену.  

Джерело № 2 – неорганізоване (пиління, викиди ДВЗ). Робота трактора з перевезення 

деревини. Для розрахунку приймається: час роботи трактора – 8 годин/добу; робота протягом 

10 діб  на одній лісосіці; кількість використаного дизельного пального 2л/годину (160 

л/робочий період – 149 кг/робочий період) на один трактор; протягом 8 годин трактор при 

переміщені деревини проходить 30 км. Відбуваються викиди: оксид вуглецю, вуглеводні 

граничних С12-С19, діоксид азоту, сірчаний ангидрид та бенз/а/пірен від роботи двигуна.  

Джерело № 3 – неорганізоване (пиління, викиди ДВЗ). Робота лісовоза. Для розрахунку 

приймається: час роботи лісовоза – 8 годин/добу; робота протягом 10 діб  на одній лісосіці; 

кількість використаного газу-пропану 5л/годину (400 л/робочий період – 372 кг/робочий 

період) на один лісовоз;  протягом 8 годин лісовоз при переміщені деревини  проходить 120 
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км. Відбуваються викиди: оксиду вуглецю, метан, оксиди азоту (у перерахунку на азоту 

діоксид), закис азоту, діоксид вуглецю, ртуть металева. 

     Розрахунки викидів забруднюючих речовин виконано згідно:  

"Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

різними виробництвами". Донецьк 2004 рік.  

Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованых источников в 

промышленности строительных материалов. Минстройматериалов 1985 г.  

Розрахунки викидів забруднюючих речовин на лісосіці під час проведення рубок головного 
догляду  
 

Джерело №1. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі бензопили.  

Розрахунки викидів забруднюючих речовин проводились відповідно до Збірника 
показників   

емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря    

різними виробництвами. Том ІІ. Донецьк 2004 р.        

                

К-ть пилу, що утворюється при різці неметалевих матеріалів, визначається по формулі: 
                

 Gг = 0,108 × 10-4 × h × v × H × j, де          

                

Gг - к-ть пилу, що утворюється, г / с;         

h - товщина розпилу, мм;           

v - подача, мм/ хв;            

H - товщина матеріалу, що обробляється, мм;       

j - щільність матеріалу, що обробляється.        

 Gт = (Gг / 1000000) × 3600 × t , де          

                

Gт - к-ть пилу, що утворюється, т / рік;         

t - час роботи джерела, годин/рік.          

 Gг =  0,108 

 

×   10-4  × 8 × 10 × 300 × 0,65 = 0,168 г/с 

                

 Gт=( 0,168 / 106 ) × 3600 × 80 = 0,048 т/рік     

       

Розрахунок викидів при роботі спецтехніки - бензопили 
(спалювання палива)          

Розрахунок проведено згідно «Методического пособия по расчету выбросов 
от        

неорганизованых источников в промышленности строительных 
материалов».        
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Минстройматериалов 1985 г.               

Розрахунок викидів ЗР  при роботі спецтехніки         

проведено у відповідності до вищенаведеної методики в залежності від використаного 
палива по питомим викидам. Кількість ЗР, що поступають в атмосферу визначаються 
шляхом множення величини витрати палива в тонах на відповідні коефіцієнти 

 

кількість використаного бензину -  0,058  т/рік       

час роботи - 80 год/рік      

ЗР 

Коефіцієнт 
емісії   Викиди ЗР       

т/т г/с т/рік       

Окис вуглецю 0,6 0,121 0,035       

Вуглеводні граничні С12-С19 0,1 0,0201 0,0058       

Азоту діоксид 0,04 0,0081 0,0023       

 Сажа  0,00058 0,00012  0,000034       

Сірчистий ангідрид 0,002 0,000403 0,000116        

Свинець  0,0003  0,0000604  0,0000174        

Бенз(а)пірен 0,00000023  0,000000046  0,000000013        

                

 

Джерело № 2 . Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі трактора.  

Розрахунок викидів пилу  при автотранспортних роботах (пиління від тертя 
шин)    

Розрахунок виконується відповідно до «Методического пособия по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 
1985 г.   
 

 
 

               

             , г/с   

                

С1 - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту;   

С2 - коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху автотранспорту на майданчику;  

С3 - коефіцієнт, що враховує стан доріг;         

С4 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі, і 
визначається як співвідношення Fфакт/F0, де  Fфакт - фактична поверхня 
матеріалу на платформі, С4 - коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від 
крупності матеріалу та степеню заповнення платформи;   

F0 - cередня площа платформи;            

С5 - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, яка визначається як 
геометрічна сума швидкості вітру та зворотнього вектору середньої швидкості руху 
транспорту;    

С6 - коефіцієнт, що враховує вологість поверхні шару матеріалу;      

N -число ходів (туди та назад) всього транспорту за годину;      

L - середня протяжність однієї ходки в межах майданчику, км;       
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q1 - пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу при С1=1; С2=1;С3=1, приймається = 1450г;  

q2
’ - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі , г/м2с; q2’ =q’ ;   

n - кількість машин, що працюють на майданчику;        

С7 - коефіцієнт, що враховує долю пилу, що уноситься в атмосферу і дорівнює 0,01.  
 

  

                

С1  С2 С3 С6 N 
L 

С7 
q1 

С4 С5 
q2

' F0  n 
Час 

роботи 
Викиди пилу 

км г г/м2с м2 од год/рік г/с т  

1,3 1 1 0,01 4,0 0,05 0,01 1450 1,3 1,5 0,002 5 1 80 0,0012 0,00036 

 

Розрахунок викидів при роботі спецтехніки (спалювання палива)     

Розрахунок проведено згідно Методического пособия по 
расчету выбросов от        

неорганизованых источников в промышленности 
строительных материалов.        

Минстройматериалов 1985 г.               

                

Розрахунок викидів ЗР  при роботі спецтехніки         

проведено у відповідності до вищенаведеної методики в залежності від використаного 
палива по питомим викидам. Кількість ЗР, що поступають в атмосферу визначаються 
шляхом множення величини витрати палива в тонах на відповідні коефіцієнти:  
 Мт/р = В * k , т/рік  
Мг/с = Мт/р * 1000 000 / ( t * 3600 ) , г/с,  
де:  
В – кількість палива, т;  
k – коефіцієнт емісії, т/т;  
t – час роботи, год / рік.  
 

 

кількість використаного дизпалива -  0,149 т        

час роботи - 80 год        

ЗР 

Коефіцієнт 
емісії   Викиди ЗР       

т/т г/с т/рік       

Окис вуглецю 0,1 0,052 0,015       

Вуглеводні 
граничні С12-С19 0,03 0,016 0,0045       

Азоту діоксид 0,04 0,021 0,006       

Сажа 0,0155 0,008 0,0023       

Сірчистий ангідрид 0,02 0,01 0,003       

Бенз(а)пірен 0,00000032 0,00000017 0,000000048        

                

 

Джерело № 3. Розрахунок викидів забруднюючих речовин при роботі лісовоза  
Розрахунок викидів пилу  при автотранспортних роботах (пиління від тертя шин)    
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Розрахунок виконується відповідно до «Методического пособия по расчету выбросов от 
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 
1985 г.   
 

 
 

               

             , г/с   

                

С1 - коефіцієнт, що враховує середню вантажопідйомність одиниці автотранспорту;   

С2 - коефіцієнт, що враховує середню швидкість руху автотранспорту на майданчику;  

С3 - коефіцієнт, що враховує стан доріг;         

С4 - коефіцієнт, що враховує профіль поверхні матеріалу на платформі, і 
визначається як співвідношення Fфакт/F0, де  Fфакт - фактична поверхня 
матеріалу на платформі, С4 - коливається в межах 1,3-1,6 в залежності від 
крупності матеріалу та степеню заповнення платформи;   

F0 - cередня площа платформи;            

С5 - коефіцієнт, що враховує швидкість обдуву матеріалу, яка визначається як 
геометрічна сума швидкості вітру та зворотнього вектору середньої швидкості руху 
транспорту;    

С6 - коефіцієнт, що враховує вологість поверхні шару матеріалу;      

N -число ходів (туди та назад) всього транспорту за годину;      

L - середня протяжність однієї ходки в межах майданчику, км;       

q1 - пиловиділення в атмосферу на 1 км пробігу при С1=1; С2=1;С3=1, приймається = 1450г;  

q2
’ - пиловиділення з одиниці фактичної поверхні матеріалу на платформі , г/м2с; q2’ =q’ ;   

n - кількість машин, що працюють на майданчику;        

С7 - коефіцієнт, що враховує долю пилу, що уноситься в атмосферу і дорівнює 0,01.    

                

С1  С2 С3 С6 N 
L 

С7 
q1 

С4 С5 
q2

' F0  n 
Час 

роботи 
Викиди пилу 

км г г/м2с м2 од год/рік г/с т  

1,3 1 1 0,01 2,0 0,05 0,01 1450 1,3 1,5 0,002 11 1 80 0,0010 0,00027 

 

Розрахунок викидів при роботі ДВЗ на пропані проводиться відповідно до УДК 

662.611:66.074.3. ГКД 34.02.305-2002. "Викиди забруднювальних речовин у атмосферу від 
енергетичних установок. Методика визначення", м. Київ. 2002р., Збірника показників емісії 
(питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. 
ТОМ 1. Донецьк 2004  
 Протягом робочого періоду використовується 400 л пропану.  
 Відповідно до Збірника показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря різними виробництвами. ТОМ 1. Донецьк 2004 густина пропану в рідкій 
фазі приймається 516 кг/куб. м.  
 Отже протягом робочого періоду відбувається використання 0,4*0,516 = 0,2064 т  
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      Загальний щорічний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від рубок 

головного користування на одну лісосіку становить 0,68 т, в тому числі парникові гази 0,62 т.       

     Враховуючи вище  зазначене,  при дотриманні вимог чинного природоохоронного 

законодавства, вплив планованої діяльністі на атмосферне повітря характеризується   як 

допустимий. 

Грунт. 

     Проведення рубок головного користування, а саме технології та машини що 

використовуються для транспортування деревини може негативно вплинути на стан грунтів.  

     На лісосіках суцільних рубок вже в перший рік після рубки можуть різко змінюватись 

фізичні властивості ґрунту. На волоках глибиною 10 см порівняно з ґрунтом непошкоджених 
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ділянок у 3-6 разів може знижуватись водопроникність грунту. Стан поверхні ґрунту на 

суцільних лісосіках, як правило, значно гірший, ніж при поступових рубках, і погіршується в 

результаті нераціональних способів трелювання деревини. Механічні пошкодження грунту 

пов’язані з   роботою транспорту. Механічні порушення грунтового покриву полягають у 

переущільнені  шару грунту.   Ущільнення грунту відбувається в наслідок надмірного тиску на 

грунт ходовими системами транспортних засобів та іншої техніки. Щільний грунт у сухому 

стані чинить суттєвий опір розвитку кореневої системи рослин, погано фільтрує воду, для 

обробки потребує додаткових витрат. Змішування грунту верхніх горизонтів може призвести 

до зменшення запасу гумусу у кореневмісному шарі. 

     При значній зволоженості грунтів  виникає деградація грунтів, процес руйнування грунтів   

під впливом тимчасових водних потоків призводить до водної ерозії грунтів. Тимчасові водні 

потоки виникають при затоплені лісів паводковими або зливовими водами. 

     Враховуючи зазначене, з метою запобігання та  зменшення негативного впливу на грунти 

при реалізації планованої діяльності будуть проводитись наступні заходи: 

-під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, машини і механізми, що 

забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; 

-для попередження виникнення ерозійних процесів в грунтах, місця проїзду агрегатних лісових 

машин укладаються порубковими рештками (сучки, гілля, верхівки дерев, інші відходи, не 

віднесені до ліквіду з крони);  

-після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, придатний для використання 

за призначенням, у разі потреби здійснюють протиерозійні заходи (влаштування фашин і 

плетених загорож, земляних валів, водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), 

ремонтують пошкоджені під'їзні дороги; 

-для попередження створення заторів та наступного підтоплення паводковими водами лісу, 

після закінчення лісозаготівель проводять очищення русел водотоків від порубкових решток; 

-земляні вали і водовідводи на волоках розміщуються через 40 метрів. 

     Для попередження негативного впливу на грунти, планована діяльність буде виконуватися 

з урахуванням  вимог  Закону України «Про охорону земель». 

     Незначний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при реалізації 

планованої діяльності  не вплине на стан та якість грунтів.   
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     Забруднення грунтів при виконанні рубок головного користування не відбувається - 

відсутні джерела впливу. Заправка та ремонт автотранспорту на території лісоссік не 

відбувається.  

     З врахуванням зазначеного, за умови виконання вимог чинного законодавтсва та 

спеціальних заходів  - вплив на грунти при реалізації планованої діяльності  буде допустимим.    

Шум, вібрація.  

     Джерелом шуму при реалізації планованої діяльності буде бензопила та автотранспорт. 

Планована діяльність не відноситься до підприємств, виробництв та споруд  для яких 

встановлюються санітарно-захисних зони. Найближчі житлові будинки розташовані на 

відстані більше 500 м від лісосік. Оцінка шумового режиму при реалізації планованої 

діяльності буде виконуватися для відстані 500 м. Аналіз та оцінка шумового режиму при 

реалізації планованої діяльності виконується відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 

«ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, БУДИНКІВ І СПОРУД ВІД ШУМУ», за методикою  наведеною в 

ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях».  

     Джерела шуму та їх шумові характеристики що прийняті для розрахунку наведені в таблиці 

1. 29 

      Таблиця 1.29 

Назва та тип обладнання (джерело шуму) 
 

Рівень шуму,  
ДБА 

 

Трактор колісний 90 

Лісовоз на базі ЗИЛ 130 90 

Бензопила 100 

 

 

Розрахунковий еквівалентний рівень шуму на відстані 500 м від лісосіки для кожного 

джерела шуму визначається згідно п.6.2.2 ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку 

рівнів шуму в приміщеннях і на територіях» за формулою: 

 

LА = LWA – 20lgr + 10lgФ – 10lgΩ + LАвідб - LАпов - LАєкр - Азелl,  

де  
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LA - рівень звуку для джерела з постійним шумом або еквівалетний рівень звуку LAекв чи 
максимальний рівень звуку LA макс для джерела з непостійним шумом, дБА; 

LWA - коригований рівень звукової потужності джерела з постійним шумом або 
еквівалентній відкоригований рівень звукової потужності LWAекв або максимальний 
коригований рівень звукової потужності LWAмакс джерела з непостійним шумом, дБА; 

r - відстань від розрахункової точки до геометричного центра джерела шуму, м.  

Ф - коефіцієнт спрямованості випромінювання шуму джерел в напрямку до розрахункової 
точки в октавних смугах частот, безрозмірний. Приймається за даними технічної документації 
на джерело або визначається експериментально; 

Ω - просторовий кут випромінювання звуку, даного джерела, рад; 

LАвід - 3n1- величина підвищення рівня звуку (еквівалентного рівень звуку) в розрахунковій 
точці в наслідок відбиття звуку від великих за розмірами поверхонь, дБА; n1- 

кількість поверхонь що відбивають звук в напрямку до розрахункової точки (n13);  

LАпов - загасання звуку в атмосфері дБА;  

LАєкр - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) екраном розташованим 
між джерелом шуму і розрахунковою точкою, дБА;  

 Азел - величина зниження рівня звуку (еквівалентного рівня звуку) смугами зелених 
насаджень, дБА/м;  

 l - ширина лісопосадки.  

Результати розрахунків шуму на відстані 500 м наведено в таблиці 1.30                                                  

                                                                                                                            Таблиця 1.30 

Назва та тип обладнання 

 

Рівень шуму,  
за технічною 

характеристикою, ДБА 

 

Рівень шуму на відстані 
500 м, ДБА 

 

Трактор колісний 90 18,03 

Лісовоз на базі ЗИЛ 130 90 18,03 

Бензопила 100 21,1 

 

Джерела шуму при проведені робіт розташовані в межах лісосіки, відстань між джерелами 

шуму незначна. Розрахунок виконується за умови одночасної роботи усіх наявних джерел 
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шуму шляхом сумації впливу всіх джерел шуму при виконанні зазначених робіт згідно п. 6.1.1, 

Додатку А, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013. 

Сумарний рівень звуку від кількох  n джерел з постійним шумом Lсум, дБА, визначають 

згідно Додатку А,  ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 за формулою: 

𝐿сум = 10𝑙𝑔(∑100,1𝐿𝑖𝑛
𝑖=1 ) 

Сумарний рівень звуку Lсум (дБА) в розрахунковій точці на території що прилягає до 

житлової забудови від джерел шуму які використовуються при впроваджені планованої 

діяльності складає 28,24 дБА.  

Відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ, БУДИНКІВ І СПОРУД 

ВІД ШУМУ» та ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених 

пунктів», максимальний рівень звуку в житлових приміщеннях квартир денний - 55 дБА, 

нічний - 45 дБА, а на території що прилягає до житлових будинків відповідно денний 70 дБА, 

нічний 60 дБА. Як видно із розрахунків, фактичний розрахунковий рівень звуку не перевищує 

нормативний.      

Рівень звуку при реалізації планованої діяльності в межах нормативного - допустимий. 

     Вібрація, та акустичні коливання які утворюються при роботі бензопил, машин та 

механізмів, автотранспорту носять локальний, обмежений характер та не мають істотного 

впливу на населення на прилеглій території та на довкілля. Локальна вібрація можлива лише 

на окремих частинах техніки, технологічні процеси не передбачають значних вібрацій 

механізмів. Рівні вібрації механізмів не перевищуватимуть допустимих нормативних значень 

згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації». Техніка що використовується при реалізації планованої діяльності не 

являється джерелом вібрації яке може вплинути на стан довкілля або стан здоров’я населення. 

     Основними організаційно-технологічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на 

робочих місцях передбачається своєчасне проведення планового та попереджувального 

ремонту обладнання з перевіркою вібраційних характеристик, а також контроль вібраційних 

характеристик при експлуатації обладнання з метою їх відповідності паспортним та 
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нормативним показникам. Для захисту працівників від локальної вібрації та шуму 

використовуються індивідуальні засоби захисту.  

Радіційне, світлове, теплове забруднення, випромінювання. 

     Теплове забруднення - тип фізичного (частіше антропогенного) забруднення довкілля, що 

характеризується підвищенням температури вище природного рівня. Потенційними 

джерелами теплового впливу можуть бути об'єкти з високотемпературними викидами. 

Планована діяльність не призведе до теплового забруднення навколишнього природного 

середовища через відсутність потужних джерел теплового випромінювання.  

     Світлове забруднення пов’язане з порушенням природного освітлення місцевості в 

результаті дії штучних джерел світла, що призводить до появи аномалій у житті тварин і 

розвитку рослин. Штучне освітлення навколишнього середовища впливає на цикл росту 

багатьох рослин. Поширені джерела білого світла зі значною питомою вагою блакитного світла 

у спектрі заважають орієнтації багатьох видів комах, які ведуть нічний спосіб життя, а також 

збивають зі шляху перелітних птахів. Збільшення періоду фотосинтезу, викликаного 

застосуванням штучного світла, веде до надприродного зростання рослин, зміщення фази 

цвітіння і частоти фотосинтезу. Штучне світло в нічний час повністю змінює середовище 

проживання всіх нічних істот і веде до загибелі птахів, земноводних, комах і ссавців.  

     Робота на лісосіках виконується  в денний час доби - освітлення не застосовується. 

Планована діяльність не призведе до світлового забруднення навколишнього природного 

середовища.  

     Планована діяльність не відноситься до підприємств з технологічними процесами, які є 

джерелами статичної електрики, електромагнітних та іонізуючих віпромінювань, інших 

шкідливих факторів які визначені ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та 

забудови населених пунктів». 

     Електромагнітне поле - це особлива форма матерії, за допомогою якої відбувається дія між 

електричними зарядженими частинками. Джерелами електромагнітних полів є промислове 

електроустаткування, лінії електропередачі, радіопередавальні пристрої і засоби 

персонального радіозв’язку, персональні комп’ютери тощо. В електричній мережі напругою 

більше 1000 В утворюються електромагнітні поля частотою 50 Гц, які чинять теплову та іншу 

дію. Це виявляється в різного роду порушеннях життєдіяльності організму людини. 

Нешкідливі для людини рівні інтенсивності електромагнітних випромінювань встановлені 

Державними санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
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електромагнітних випромінювань. Згідно ГОСТ 12.1.002.84 електромагнітні випромінювання 

можуть шкідливо впливати на навколишнє середовище при використанні струму промислової 

частоти напругою 220 кВ і більше. При реалізації планованої діяльності відсутні джерела 

електромагнітного випромінювання. Оскільки шкідливого впливу на обслуговуючий персонал 

і навколишнє середовище не буде, додаткових заходів по його запобіганню не передбачається.  

Після найбільшої в світі ядерної катастрофи в 1986 році радіоактивне забруднення лісів було 

виявлено в 18 областях України. Найбільше від радіації постраждали ліси Житомирського 

Полісся. Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 № 

573 "Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив питомої 

активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини» зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 року за № 1384/11664 уся деревина та 

продукція із деревини   проходить радіаційний контроль і супроводжується протоколом 

радіаційного дослідження на вміст у ній радіонуклідів штучного походження з рекомендаціями 

щодо можливості використання її за радіаційним фактором. 

     Визначення питомої активності радіонуклідів (137)Cs і (90)Sr в деревині і продукції з 

деревини буде проводиться згідно з відповідними методиками виконання вимірювань.   

      Транскордонний вплив при проведенні планованої діяльності не передбачається. 
 

 

2. Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання 
запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків. 

     Ціллю планованої діяльності є спеціальне використання лісових ресурсів в порядку 

проведення рубок головного користування.  Рубки  головного  користування -   це вирубування 

стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини. Трелювання є найважливішою операцією в 

заготівельному процесі.   На її частину припадає 25-30% трудовитрат по лісосічним роботам 

та 9-11% всіх трудовитрат по комплексу лісозаготівель. Трелювання – це переміщення дерев, 

стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального 

пункту. Метою трелювання є збір дерев, стовбурів чи сортиментів із відносно великої площі 

на спеціально підготовлені відвантажувальні майданчики або верхні склади біля лісовозних 

доріг. Машини, які застосовують на трелюванні, мають великі тягові зусилля, високу 

прохідність і характеризуються порівняно незначними швидкостями руху. Існують різні засоби 

і способи трелювання. Застосування тих чи інших трелювальних засобів обумовлюється, в 

першу чергу, природними умовами: рельєфом місцевості, несучою здатністю грунтів, запасом 
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деревини на 1 га, середнім об’ємом стовбурів, загальним запасом деревини на лісосіці, 

наявністю підросту, а також забезпеченістю трелювальними засобами і вартістю трелювання.  

     Найбільше поширення отримало трелювання дерев і стовбурів у півнавантаженому стані 

(півволоком) - коли один кінець пачки, що трелюється, навантажений на трелювальну машину, 

а інший волочиться по землі або снігу. Найбільш трудомістким прийомом на трелюванні лісу 

є чокерівка. Чокерівка хлистів або дерев і відчеплення пачки при використанні звичайних 

трелювальних тракторів виконуються вручну, і трелювання лісу в цьому випадку не є повністю 

механізованою операцією. В даний час широке розповсюдження на лісозаготівлях отримує 

безчокерне трелювання лісу, засноване на застосуванні трелювальних тракторів з 

гідрозахопами. Машини цього класу обладналися пристроєм, що дозволяє формувати дерева, 

що наперед повалили, в пачки. Пачки формуються без застосування чокерів і без участі 

чокерника. Продуктивність трелювальних тракторів з гідроманіпуляторами при трелюванні 

дерев, що повалили за допомогою бензопили, знаходиться приблизно на тому ж рівні, що і у 

звичайних трелювальних тракторів. Проте при бесчокерной трелюванні вивільняються 

чокерники, тому вироблення на 1 людино-день збільшується на трелюванні в два рази.  

     Розробка лісосік за технічною альтернативою 2 передбачає чокерне трелювання лісу.  При 

чокерному трелюванні долішній ряд переміщуваної пачки дерев, хлистів, довгоття або 

сортиментів чи окремої частини дерева прилягає до ґрунту всією довжиною -   переміщується 

відносно землі  волоком. При зазначеному способі трелювання здирається ґрунт і рослинність, 

створюються умови для розвитку водної ерозії грунтів  - наноситься значна шкода лісу. 

Враховуючи негативний вплив на довкілля при запровадженні технічної альтернативи 2, 

зазначена альтернатива вважається неприйнятою та не розглядається.  

     За технічною альтернативою 1, розробка лісосік здійснюється механізованим способом з 

застосуванням бензомоторних пил та тракторів з трелювальними пристроями - безчокерне 

трелювання лісу. Трактори з трелювальними пристроями використовуються при збиранні та 

транспортуванні деревини.   Трелювальний цикл складається з збору сортиментів, їх укладання 

на вантажну платформу техніки для вивезення деревини, транспортування пакету до 

навантажувального майданчика, розвантаження з укладанням сортиментів у штабелі та його 

холостого ходу до місця збору і завантаження чергового пакету деревини. Виконання робіт за 

технічною альтернативою 1 економічно вигідніше ніж при технічний альтернативі 2. При 

виконанні робіт за технічною альтернативою  1 менший вплив на довкілля: транспортування 

деревини здійснюється у півнавантаженому стані (півволоком) що попереджає здирання 



 

96 

 

ґрунту та рослинністі, зменшується навантаження на грунт та деревостан, який залишається 

після заготівлі. Виконання робіт за технічною альтернативою 1 має менший вплив на довкілля 

ніж при технічний альтернативі 2.       

     Схема безчокерного трелювання лісу наведена на рисунку 2.1. 

     Виконання робіт за технічною альтернативою 1  буде відповідати вимогам екологічних, 

санітарно-гігієнічних, пожежних та інших діючих норм і правил.  Реалізація технічної 

альтернативи 1 має достатньо низкий вплив на навколишне природне середовище.  Обраний 

варіант технічного та технологічного забезпечення проведення робіт є найбільш заощадливим 

для довкілля та економічно спроможним. Враховуючи вище наведене, в зв’язку з можливостю 

досягнення безпечних впливів планованої діяльності на довкілля альтернативні варіанти не 

розглядаються. 

 

 

                                      

Рисунок 2.1. Безчокерне трелювання лісу 

 

 

     Спеціальне використання лісових ресурсів здійснюється на території державного лісового 

фонду Державного підприємства «Баранівське  ЛМГ». Підприємство існуюче, територія 

підприємства визначена, лісогосподарські заходи запроектовані для конкретної лісової ділянки 

(території) через що територіальна альтернатива 2 не розглядалася. 
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3. Опис поточного стану довкілля  

      Планована діяльність буде запроваджена в Житомирській області - на території   чотирьох 

адміністративних районів - Баранівського, Романівського, Новоград-Волинського, 

Пулинського.   

Житомирська область розташована в межах двох грунтово-кліматичних зон - зон Полісся 

(північна частина області) і Лісостепу (південна частина). На півночі області підноситься 

Словечансько - Овруцький кряж, утворений з докембрійських кварцитів. Найвища точка його 

сягає 316 метрів над рівнем моря. Поверхня Поліської низовини плеската, мало розчленована, 

в багатьох місцях заболочена. На півдні області в межах Придніпровської височини густо 

порізана ярами, річковими долинами, які місцями досягають глибини 50-70 метрів. Територія 

лісгоспу за характером рельєфу є хвиляста і відноситься до рівнинних лісів.  

     Гідрографічна сітка  Житомирської області густа, територією області протікає 2822 річки 

загальною довжиною 13,7 тис.км. В структурі гідрографічної сітки області великих річок 

немає, середніх річок – вісім: Тетерів, Случ, Уж, Ірша, Уборть, Ствига, Ірпінь та Словечна, 

загальною довжиною в межах області – 999,6 км. 

  

     Клімат Житомирської області помірно континентальний, з вологим літом та м'якою зимою. 

Річна кількість опадів на півночі ≈ 600 мм, а на півдні ≈ 570 мм . Середня багаторічна 

температура найхолоднішого місяця (січня) становить – 19-210, найтепліших (липня, серпня) 

+33-340. Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 

насаджень є: пізні весняні і ранні осінні заморозки; південно-східні вітри у весняний період 

великої сили; розвиток ерозійних процесів, чому сприяє сильно пересічена місцевість; 

швидкотанучий сніг, ливневі дощі. Кліматична характеристика території планованої 

діяльності наведена в довідці Житомирського обласного центру з гідрометеорологій   від 

08.08.2019 № 24-01-45/936 (додаток 7). 

     Зміни в атмосферному повітрі без провадження планованої діяльності наступні: 

-при аналізі кількості викидів від стаціонарних джерел, що приходяться на душу населення, 

найбільше навантаження спостерігається в Бердичівському – 41,9 кг/чол., Попільнянському – 

30,5 кг/чол., Нов.-Волинському – 26,4 кг/чол., Романівському – 11,7 кг/чол., Коростенському-

11,7 кг/чол., Малинському – 11,4 кг/чол., Ружинському – 9,8 кг/чол., Баранівському  - 8,8 

кг/чол  районах області, м. Малин – 9,4 кг/чол. Та м. Коростень – 8,5 кг/чол., при середньому 

по області 7,5 кг/чол; 
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-при середніх показниках по області в 310,9 кг/км2 загальної площі, найбільше навантаження 

спостерігається в містах Житомирі (21252 кг/км2), Коростені (16171 кг/км2), Малині (13850 

кг/км2), Нов.-Волинський (7137 кг/км2), Бердичеві (6505 кг/км2), та в Бердичівському (1377 

кг/км2), Попільнянському (932 кг/км2), Нов.-Волинському (574 кг/км2),   Житомирському (417 

кг/км2), Романівському (361 кг/км2),  Баранівському (356 кг/км2),   районах області; 

-збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в 2016 р. відбулося по основним 

забруднювачам атмосферного повітря у 9 районах та містах області, але найсуттєвіше - у 

Баранівському (на 0,259 тис.т або 367% до 2015 р.) та Нов.-Волинському (на 0,493 тис.т - 169%) 

районах , у місті Нов.-Волинський (на 0,068 тис.т - 155%). 

-одночасно спостерігалося  зменшення  обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря від стаціонарних джерел у 17 районах та містах області, але найсуттєвіше -  у 

Хорошівському (на 0,173 тис.т, або 59% до 2015 р), Ємільчинському (на 0,059 тис.т - 63%), 

Чуднівському (на 0,045 тис.т - 68%), районах та м. Коростень (на 0,075 тис.т – 88%). 

     Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел 

забруднення у регіоні по окремим населеним пунктам, тис.т наведена в таблиці 3.1. 

 

          Таблиця 3.1 

Назва населених 
пунктів 

2000р. 2011р. 2012р. 2013 

р. 
2014 

р. 
2015 

р. 
2016 

р. 
Всього 12,3 19,01 18,488 17,212 10,925 8,985 9,272 

Андрушівський 0,302 0,072 0,059 0,016 0,026 0,114 0,102 

Баранівський 0,759 0,21 0,168 0,129 0,097 0,097 0,355 

Бердичівський 0,062 0,044 0,055 0,073 3,795 1,193 1,191 

Брусилівський 0,007 0,008 0,103 0,006 0,004 0,013 0,012 

Хорошівський 0,488 0,473 0,317 0,549 0,367 0,422 0,249 

Ємільчинський 0,094 0,099 0,843 0,685 0,134 0,156 0,98 

Житомирський 0,19 0,428 0,442 0,716 0,521 0,678 0,601 

Коростенський 0,652 1,061 2,041 1,194 0,424 0,306 0,312 

Коростишівський 0,233 0,065 0,046 0,051 0,035 0,122 0,092 

Лугинський* 0,093 0,0056 0,468 0,412 0,014 0,012 0,007 

Любарський 0,052 0,007 0,006 0,0067 0,005 0,011 0,008 

Малинський 0,087 0,394 0,188 0,181 0,244 0,233 0,215 

Народицький 0,003 0,001 0,001 0,0013 0,00003 0,019 0,0001 

Нов.-Волинський 0,224 0,431 1,554 1,326 0,591 0,711 1,204 

Овруцький 0,879 0,95 1,975 1,665 0,675 0,315 0,342 
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Олевський 0,209 0,029 0,889 0,537 0,061 0,037 0,043 

Попільнянський 0,228 0,154 0,273 0,158 0,413 0,916 0,967 

Радомишльський 0,227 0,284 0,274 0,262 0,205 0,194 0,207 

Романівський 0,254 0,057 0,119 0,596 0,35 0,364 0,335 

Ружинський 0,052 0,2 0,198 0,153 0,141 0,294 0,267 

Пулинський 0,215 0,036 0,016 0,026 0,0009 0,004 0,004 

Черняхівський 0,141 0,038 0,035 0,016 0,023 0,100 0,044 

Чуднівський 0,299 0,09 0,048 0,045 0,073 0,140 0,096 

м. Житомир 2,147 1,3 1,384 1,42 1,449 1,281 1,296 

 

     Обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря по 

районам та містам області у 2016 р. (тонн) наведено в таблиці 3.2.     

 

                                                                                                                                        Таблиця 3.2 

  Обсяги 
викидів, тонн 

Збільшення/ 
зменшення 
викидів у 

2016р. проти 
2015р., тонн 

Обсяги 
викидів у  

2016р. до 
2015 р., % 

Викинуто в 
середньому 

одним 
підприємством, 

тонн 

у 
2015 р. 

у 
2016 р. 

Андрушівський 114 102 - 12 89,5 6,3 

Баранівський 97 356 +259 365,7 3,7 

Бердичівський 1193 1191 -2 99,9 51,9 

Брусилівський 13 12 -1 95,0 1,6 

Хорошівський 422 249 - 173 59,2 12,79 

Ємільчинський 156 98 - 58 62,5 5,9 

Житомирський 678 601 - 77 88,6 16,95 

Коростенський 306 313 + 7 102,2 9,0 

Коростишівський 122 92 - 30 75,3 3,4 

Лугинський 12 7 - 5 55,4 2,4 

Любарський 11 8 - 3 72,6 0,73 

Малинський 233 215 -18 92,5 11,10 

Народицький 19 0,1 -19     

Нов.-Волинський 711 1204 + 493 169,3 19,75 

Овруцький 315 342 + 27 108,7 12,11 

Олевський 37 44 + 7 116,3 2,64 

Попільнянський 916 967 +51 105,5 48,21 

Радомишльський 194 207 +13 106,7 7,76 

Романівський 364 335 -29 91,8 45,5 
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  Обсяги 
викидів, тонн 

Збільшення/ 
зменшення 
викидів у 

2016р. проти 
2015р., тонн 

Обсяги 
викидів у  

2016р. до 
2015 р., % 

Викинуто в 
середньому 

одним 
підприємством, 

тонн 

у 
2015 р. 

у 
2016 р. 

Ружинський 294 267 - 27 90,6 18,38 

Пулинський 4 4 0 100 0,2 

Черняхівський 100 44 - 56 44,0 3,85 

Чуднівський 140 96 - 44 68,2 4,52 

м.Житомир 1281 1296 +15 101,2 14,08 

Разом по області 8985 9272 +287 103,2 23,18 

 

      Основними забруднювачами атмосферного повітря області є підприємства паливно-

енергетичного комплексу, транспорту та зв’язку, житлово-комунального господарства, 

добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, оброблення деревини та 

виготовлення виробів з деревини тощо. Найбільші обсяги викидів в розрахунку на одне 

підприємство здійснювались підприємствами сфери сільського господарство, лісового та 

рибного господарства – 64,42т., добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 26,48 т.,  при 

середньому за видами економічної діяльності – 23,18 т. 

     Довідка щодо величин фонових концентрацій забруднюючих речовин на території 

планованої діяльності наведена в листі Житомирського обласного центру з гідрометеорологій   

від 08.08.2019 № 24-01-45/936 (додаток 7). Фонові концентрації менше ГДК. 

     Житомирщина займає одне з провідних місць в Україні за запасами лісових ресурсів. Площа 

земель лісогосподарського призначення становить 1123,2 тис. га, з них 1023,0 тис. га вкрита 

лісовою рослинністю, у тому числі: державних лісогосподарських підприємств – 749,8 тис. га; 

комунальних лісогосподарських підприємств – 298,2 тис. га; ліси Міністерства оборони 

України – 13,034 тис. га; ліси Міністерства транспорту України –4,7 тис. га; землі запасу 

сільських рад – 26,3 тис. га; комунальні ліси – 1,4 тис. га; агроформування – 1,4 тис. га; інші 

відомства – 14,5 тис. га. 

    Загальний запас деревини становить понад 210 млн. м3, середній приріст – 2,5 млн. 

м3 щорічно. Лісистість регіону становить 32,3 %, що на 3,9 % нижче від оптимальної. 

Проблемною є значна частка нелісопридатних земель, площі яких становлять 4087,1 га. 

    Без провадження планованої діяльності, негативною тенденцією є зменшення об’ємів 

заготовленої деревини від рубок догляду і, натомість, збільшення обсягів санітарних рубок, 
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якими досить часто зловживають. Санітарно-оздоровчі заходи, замість виконання покладених 

на них функцій, часто призводять до деградації деревостанів. Площа насаджень, які розладнані 

безсистемними рубками, складає 92,4 га.  

     Динаміку основних показників використання й охорони лісу вказано в таблиці 3.3. 

                                                          

                                                                                                          Таблиця  3.3 

 

Роки 

спостережень 

Заготівля деревини, тис. м3 Відтворення 
лісів, тис. га усього 

у т.ч. від рубок головного 
користування 

2009 2353,2 1323,9 8,2 

2010 2755,3 1543,3 6,4 

2011 3031,0 1658,5 7,4 

2012 3024,1 1595,8 7,8 

2013 3263,9 1501,2 8,5 

 

     Без провадження планованої діяльності, незважаючи на значні площі малоцінних 

молодняків і похідних деревостанів, у регіоні проектуються досить незначні обсяги 

відповідних лісогосподарських заходів (реконструктивні рубки та рубки переформування). 

Спостерігається втрата захисними лісовими насадженнями покладених на них функцій у 

результаті їх розладнання. Проблемою є: домінування суцільнолісосічних рубок без 

збереження підросту (97,5 %), які не відповідають принципам екологічного лісівництва; 

збільшення частки штучних насаджень, які є менш стійкими порівняно з природними; 

невикористання лісовідновного потенціалу деревостанів у зонах успішного природного 

відновлення; деградація дібров; підвищення продуктивності деревостанів; зменшення 

біологічного різноманіття лісових територій; дигресія і засмічення лісів зелених зон; неповне 

використання деревини і супутніх ресурсів при лісозаготівлі; використання лісових ресурсів 

на радіоактивно забруднених територіях. 

      На території Полісся України налічується 1998 видів судинних рослин, з них 1403 (70,2%) 

- види природної флори (дикорослі).  Майже 32% видів природної флори судинних рослин 

зростають у лісах,  на узліссях і галявинах, 23 відсотки - насуходільних та заплавних луках, 

понад 13% - у болотних і прбережно-водних, 7 відсотків - степових, 4% - піщаних 

угрупованнях, майже 3 відсотки - на скелях і камянистих відслонення, більше 18% - у 

редеральних і бурянових угрупованнях.   
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     Без  провадження планованої діяльності існує небезпека 110 видам судинних рослин. 

Перелік видів судинних рослин, водоростей, грибів та лишайників, яким загрожує 

небезпека  наведена в таблиці 3.4. 

                                                                                                                                      Таблиця 3.4 

                                                                                 

            Назва виду 

Кількіс
ть 

видів 

Види, яким загрожує 
небезпека 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

Судинні рослини 599 70 70 70 99 99 

Гриби 126 1 1 1 6 6 

Водорості 6 5 5 5 5 5 

Лишайники 140 - - - - - 

Разом: 871 76 76 76 110 110 

 

Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА від 

07.08.2019 № 2296/1-6/3-4-1896 (додаток 1) на території планованої діяльності:   

-зберігаються рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України: Група асоціацій 

соснових лісів зеленомохових та чорницевих; Група асоціацій дубово-соснових лісів 

рододендронових; Група асоціацій дубово-соснових лісів ліщинових; Група асоціацій дубових 

лісів із дуба звичайного ліщинових; Асоціації дубових лісів із дуба звичайного ліщиново- 

трясучковидноосокових і дубових лісів із дуба звичайного крушиново- 

трясучковидноосокових; Асоціації грабово-дубових лісів волосистоосокових та грабово-

дубових лісів яглицевих; Формація латаття білого; Формація глечиків жовтих; 

-зберігаються види рослин, занесені до Додатку І Бернської конвенції гронянка 

багатороздільна, сон розкритий - існуючі локалітети, ситняг карніолійський - давні знахідки; 

- зберігаються види рослин, занесені до Червоної книги України: Судинні рослини: ситняг 

сосочковий, гронянка багатороздільна, еритроній собачий зуб, баранець звичайний, 

підсніжник звичайний, любка дврлиста, сон розкритий-існуючі локалітети, ситняг 

карніолійський-давні знахідки, цибуля ведмежа; 

-З видів Червоної книги України в регіоні є поселення лелеки чорного. У 2006 році 

зареєстровано 5 гнізд в околицях м. Баранівка та у 2008 році відмічено 5 гнізд в Баранівському 

і 2 в Заремлянському лісництвах; 

-У межиріччі річок Случ і Нивна (кв.14 Баранівського лісництва виявлено гніздову пару та 

гніздо підорлика малого; 
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-В межах ключової території регіонального рівня у гніздовий період зустрічається журавель 

сірий. Зокрема територіальні пари відмічені в Явненському (кв. 15) лісництві; 

-У вольєрі ДП «Баранівське ЛМГ» , розташованому в соснових жердняках, утримуються олені 

плямисті; 

Інші види рослин, які потребують охорони: мучниця звичайна, вовчі ягоди звичайні, тирлич 

звичайний, вужачка звичайна, синюха голуба-існуючі локалітетит, одноквітка одноквіткова-

давні знахідки. 

     Серед рівнинних областей України Житомирська область відзначається найбільшою 

площею лісів – 1122,1 тис. га та лісистістю 34,1 %. Заболоченість території у середньому 

дорівнює 10 %, збільшуючись у північно-західній частині до 30 %. Значна збереженість 

природних ландшафтів у поліській частині області обумовлює можливість заповідати значні 

території. На території області знаходиться 213 об’єктів природно-заповідного фонду 

загальною площею 135303,93 га, з них 20 загальнодержавного та 193 місцевого значення. 

Відсоток заповідності складає 4,5 % від всієї території області.      

    Без  провадження планованої діяльності у природно-заповідній справі Житомирщини існує 

ряд проблем, які потребують негайного вирішення. Насамперед, це відсутність належної 

охорони природно-заповідних об’єктів, розташованих на землях землекористувачів – 

заказників, заповідних урочищ, пам’яток природи інших територій природно-заповідного 

фонду; недостатня вивченість питання впливу наслідків аварії на ЧАЕС на тваринний та 

рослинний світ як на територіях природно-заповідного фонду, так і за його межами. 

Потребують урегулювання питання охорони рослинного і тваринного світу на територіях 

природно-заповідного фонду. В області не сформована регіональна екологічна мережа та 

відсутня лабораторія моніторингу стану радіоактивного забруднення довкілля, відмічається 

недостатній рівень природоохоронної культурно-просвітницької діяльності. 

    Значення тваринного світу для будь-якого регіону, у тому числі й для Житомирщини, важко 

переоцінити, оскільки він є невід’ємним компонентом навколишнього природного 

середовища, національним багатством, джерелом духовного і естетичного збагачення та 

виховання людей, об’єктом наукових досліджень, а також важливою базою для одержання 

промислової і лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних цінностей. 

Тобто, тваринний світ виступає елементом системи національної безпеки області, від рівня 

охорони якого залежить стабільність економічної та соціальної ситуації в регіоні зокрема та в 

країні в цілому. 
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     Тваринний світ Житомирської області різноманітний, всього налічується близько 400 видів, 

у тому числі ссавців – 67, птахів – 270, риб – 30.  Загальна площа мисливських угідь у 

Житомирській області становить       2 млн. 146 тис. га, де ведуть своє господарство 80 

користувачів. 22 % від цієї площі підпорядковано державним підприємствам Житомирського 

обласного управління лісового та мисливського господарства, що становить 474,2 тис. га. 

Площа закріплених мисливських угідь за обласним управлінням УТМР становить 1043,7 тис. 

га, інші користувачі ведуть мисливське господарство на площі 628,9 тис. га. Найболючішим 

залишається питання охорони мисливських угідь від порушників полювання й браконьєрства, 

тому що регулювання кількості диких тварин Житомирщини, стримуючим фактором росту 

чисельності дичини є також надмірна кількість хижих та шкідливих тварин в угіддях. Динаміка 

основних показників чисельності мисливських тварин наведена в таблиці 3.5.                                            

                                                                                                                                         Таблиця 3.5 

Роки 

спостережень 

Площа 

мисливських угідь,  

тис. га 

Загальна чисельність мисливських тварин, 

тис. голів 

копитних 

тварин 

хутрових 

звірів 

пернатої 

дичини 

2009 1626,0 23,1 66,0 63,5 

2010 2108,6 26,0 86,2 280,7 

2011 2078,7 24,3 84,5 278,1 

2012 2047,2 23,2 78,9 268,2 

2013 2146,1 25,5 80,3 286,4 

 

    Сьогодні, відповідно до ст. 36 Закону України «Про тваринний світ», охорона тваринного 

світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, 

освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення i використання об’єктів 

тваринного світу.  

      Територія планованої діяльності має наступне сумарне радіаційне забруднення: 

- цезіем 137 становить 20-100 кБк/м2; 

- стронціем 90 становить  1 кБк/м2. 

     Радіаційна ситуацію на території планованої діяльності, яка склалася внаслідок 

техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС наведена на рисунках 3.1, 3.2. 

     Результати радіометричного контролю продукції лісхоза (деревини) наведено в додатку 8. 
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Рисунок 3.1. Радіаційна ситуацію на території планованої діяльності, яка склалася внаслідок 
техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС (цезій 137)  

 

Рисунок 3.2. Радіаційна ситуацію на території планованої діяльності, яка склалася внаслідок 
техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС  (стронцій 90) 
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4. Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності   

     Основними видами впливу на довкілля при реалізації планованої діяльності є: забруднення 

атмосфери викидами газоподібних і зважених речовин при роботі дизельних двигунів; 

пилоуторення, утворення відходів. 

     Головні чинники - технологічні операції що впливають на стан навколишнього 

природного середовища (фактори довкілля) при реалізації планованої діяльності   наведено в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

 

Вид діяльності 

 

Технологічна операція 

 

Техніка 

 

Можливий вплив 
на довкілля 

Рубки головного 
користування, догляду, 
санітарні, інші 

Звалювання деревини Бензопила Викиди 
забруднюючих 
речовин при роботі 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння, пиління   
Шум. 
Пошкодження 
підліску. Зміна 
природього ареалу 
тварин та рослин. 

Рубки головного 
користування, догляду, 
санітарні, інші 

Трелювання Трактор 
колісний с 
гідрозахватом 

Викиди 
забруднюючих 
речовин при роботі 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння   
Шум.  
Ущільнення та 
пошкодження 
ґрунту. 
Пошкодження 
підліску. Зміна 
природього ареалу 
тварин та рослин. 
 

Рубки головного 
користування, догляду, 
санітарні, інші 

Очищення від гілля. 

Розкряжування 

Бензопила Викиди 
забруднюючих 
речовин при роботі 
двигунів 
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внутрішнього 
згоряння, пиління.   
Шум. 
Відходи 

 

 Рубки головного 
користування, догляду, 
санітарні, інші  

Навантаження. 
Транспортування   

 Трактор 
колісний с 
гідрозахватом. 
Лісовоз 

Викиди 
забруднюючих 
речовин при роботі 
двигунів 
внутрішнього 
згоряння.    

 

     Планована діяльність ймовірно може вплинути на стан наступних факторів довкілля та 

здоров’я населення: 

-стан здоров’я населення.  Планована діяльність не вплине на стан здоров'я населення через 

короткотривалий термін на лісосіці робіт (10 діб на лісосіку), незначні викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від двигунів внутрішнього згоряння – вплив допустимий. Ризик 

виникнення шкідливих ефектів для населення від впливу шкідливих речовин вважається 

допустимим.  При реалізації планованої діяльності відсутні значні чинники що можуть 

вплинути на здоров’я населення, а саме: відсутні стаціонарні джерела впливу  (організовані 

джерела викиду) що діють на протязі тривалого періоду часу та можуть вплинути на стан 

здоров’я; відсутні джерела забруднення водних об’єктів; планована діяльність реалізується на 

значній відстані від житлової забудови.  Шум в межах нормативного. Вплив на здоров’я 

неселення вважається допустимим;  

-стан флори (рослинний світ). Рубка стиглого лісу - активна форма впливу на ліс, яка помітно 

змінює його природу, що, насамперед, порушує нормальний хід поновлювальних процесів, бо 

змінюється навколишнє середовище внаслідок зміни світлового і теплового режимів, режиму 

зволоження ґрунту тощо. У свою чергу, все це впливає на надґрунтовий покрив, гідрологічні 

умови і, у цілому, на водоохоронні, ґрунтозахісні та інші функції лісу. Особливо глибокі такі 

зміни при суцільному вирубуванні дерев на лісовій площі. Внаслідок реалізації планованої 

діяльності можливий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття 

об'єктів рослинного світу. Зазначений вплив також буде проявлятись у вигляді вирубування 

стиглих та перестійні лісів, які зокрема є місцями проживання багатьох видів рослин та грибів. 

Зазначене вимагає від лісівників розробляти певну систему рубок, яка б зменшувала їх 

негативний вплив на ліс. Заготівля деревини під час рубок головного користування 

здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України. Рубки головного 
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користування призводять до: зникнення масивів лісу або їх порідшання; сильному порушенні 

лісової підстилки і підліску на багатьох ділянках. Пошкодження підросту (підліску)   будуть 

тим більші, чим вищий підріст. Низькорослий підріст пошкоджується менше під час зимової 

рубки за наявності глибокого снігового покриву. Високорослий підріст більше пошкоджується 

при проведенні робіт у сильні морози, коли деревця стають крихкими. Значно більше впливає 

на підріст залишок деревостану.  При проведенні трелювання влітку трактори ламають підріст 

і молодняк.  Найбільші пошкодження підросту спостерігаються при безсистемному звалюванні 

й трелюванні дерев. У цьому випадку  завдаються великі збитки лісові, лісовому господарству.   

     Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності 

об'єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, 

пошкодження, захист від шкідників і хвороб, а також невиснажливе використання. 

     Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, 

в районі планованої діяльності знаходяться рослини що занесені до Червоної книги України та 

Зеленої книги України. При виявленні безпосередньо на території планованої діяльності 

(лісосіках) об'єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України та Зеленої книги 

України, підприємство  забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного 

законодавства в тому числі вимог Закону України «Про Червону книгу України»,  «Положення 

про Зелену книгу України»  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

серпня 2002 р. № 1286. Підприємством буде розроблено та затверджено відповідний план 

виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин.  

     Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть проведені при 

їх виявленні в ході спеціальних обстежень, або при відводі та таксації лісосік. Місця 

розташування видів позначатимуться на місцевості, будуть позначені на картах-схемах 

лісництва і технологічних картах розробки лісосік для збереження видів.  При забезпеченні 

виконання вимог чинного законодавства,  вплив на стан рослинного світу  вважається 

допустимим;  

-стан фауни (тваринний світ). Дерева виконують величезну кількість функцій, в тому  є 

місцем розмноження тварин, забезпечують життєві потреби великої кількості тварин та 

рослин. Видалення дерев при рубках головного користування знижує площі для забезпечення 

життєвих потреб тварин. Робота машин та механізмів, наявність людей  є фактором 

подразнення для тварин. Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення рубок головного 
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користування можуть спричинити  вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, 

умови розмноження і шляхи міграції тварин. 

     Характерні місця знаходження тварин наведено в таблиці 4.2. 

                                                                                                                               Таблиця 4.2 
 

Місце проживання тварин 
 

Значимість 
 

Заходи охорони 
 

Водойми, береги річок, озер, 
канави та інщі водойми, ліс 
вздовж берегів 

Розміщення тимчасових 
схованок для диких звірів, 
гніздування водоплавних 
птахів 
 

Охорона від браконьєрів 

Береги боліт, болота з рідким 
лісом, ділянки лісу серед боліт 

 
 

Тимчасові схованки для 
копитних тварин, хутрових 
звірів 
 

Охорона від браконьєрів 

Заболочені ділянки лісу Розміщення місць схованки 
кабана, копитних тварин 
 

Рубки головного користування 
не проводяться 

Дерева з дуплами і гніздами Є місцем проживання білки, 
куниці 

Дерева з великими гніздами та 
дуплами не підлягають рубці 
 
 

 

     Для зниження впливу на тваринний світ, відповідно до вимог Закону України «Про 

тваринний світ» підприємство буде призупиняти з 1 квітня до 15 червня проведення  

санітарних рубок в лісових насадженнях.    

     Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА,  

з видів Червоної книги України в регіоні є поселення лелеки чорного. У 2006 році 

зареєстровано 5 гнізд в околицях м. Баранівка та у 2008 році відмічено 5 гнізд в Баранівському 

і 2 в Заремлянському лісництвах. У межиріччі річок Случ і Нивна (кв.14 Баранівського 

лісництва виявлено гніздову пару та гніздо підорлика малого. В межах ключової території 

регіонального рівня у гніздовий період зустрічається журавель сірий. Зокрема територіальні 

пари відмічені в Явненському (кв. 15) лісництві. 

     При виявленні на території планованої діяльності (лісосіках)  рідкісних та зникаючих видів 

тварин, які підлягають особливій охороні та представників тваринного світу занесених до 

Червоної книги України,  підприємство забезпечить їх охорону відповідно до вимог чинного 

законодавства, в тому числі   відповідно до вимог Закону України «Про Червону книгу 

України».    
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     Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть проведені при 

їх виявленні в ході спеціальних обстежень, або при відводі і таксації лісосік. Місця 

розташування видів (гніздо, нора, місце проживання тощо) позначатимуться на місцевості, 

будуть позначені на картах-схемах лісництва і технологічних картах розробки лісосік. В ході 

розробки лісосіки буде забезпечено місце збереження середовища проживання виду. При 

провадженні планованої діяльності підприємством буде розроблено та затверджено 

відповідний план виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів тварин. При 

виконанні вимог чинного законодавства вплив на стан тваринного світу  вважається 

допустимим;  

-стан біорізноманіття.  Згідно Конвенції про охорону біологічного різноманіття від 1992 

року "Біологічне різноманіття" означає різноманітність живих організмів з усіх джерел, 

включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, 

частиною яких вони є; це поняття включає в себе різноманітність у рамках виду, між видами і 

різноманіття екосистем. Значна частина природних та напівприродних ландшафтів України 

стрімко деградує під вливом діяльності людини. Так, землі сільськогосподарського 

призначення складають близько 71,2% території країни, орні землі - близько 53,8%. У низці 

південних областей країни сільськогосподарські землі складають майже 90%  їхньої території. 

Для природи лишається лише кілька відсотків площі, в яку потрапили ділянки, непридатні для 

оранки.  Жодна з екосистем не має спеціально виділеної категорії земель. Внаслідок дії 

негативних антропогенних факторів все більша кількість видів тварин і рослин в Україні 

опиняються під загрозою зникнення. До першого видання Червоної книги України (1980) було 

занесено 151 вид рослин і 85 видів тварин. До другого видання (тваринний світ — 1994 р., 

рослинний світ — 1996 р.) внесено вже 541 вид рослин і грибів та 382 види тварин. Останнє 

видання Червоної книги України (2009) містить 826 видів флори і 542 види фауни.  

     До втрат біорізноманіття  призводить втрата місць існування, фрагментація екосистем, 

поширення видів-інтродуцентів, забруднення довкілля, глобальні зміни клімату, промислове 

використання біологічних ресурсів.  Головними факторами впливу людини на біорізномаінття 

є знищення і трансформація природних екосистем, надмірна експлуатація природних ресурсів, 

забруднення довкілля, знищення рослинного світу, який є автотрофним блоком біосфери і 

початковою ланкою всіх процесів, які відбуваються в екосистемах, забезпечує 

функціонування, стабільність та екорівновагу біосфери. 
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     Для зниження впливу на тваринний світ, відповідно до вимог Закону України «Про 

тваринний світ» підприємство буде призупиняти з 1 квітня до 15 червня проведення рубок в 

лісових насадженнях.    

     Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА,  

з видів Червоної книги України в регіоні є поселення лелеки чорного. У 2006 році 

зареєстровано 5 гнізд в околицях м. Баранівка та у 2008 році відмічено 5 гнізд в Баранівському 

і 2 в Заремлянському лісництвах. У межиріччі річок Случ і Нивна (кв.14 Баранівського 

лісництва виявлено гніздову пару та гніздо підорлика малого. В межах ключової території 

регіонального рівня у гніздовий період зустрічається журавель сірий. Зокрема територіальні 

пари відмічені в Явненському (кв. 15) лісництві. 

     При виявленні на території планованої діяльності (лісосіках)  рідкісних та зникаючих видів 

тварин, які підлягають особливій охороні та представників тваринного світу занесених до 

Червоної книги України,  підприємство забезпечить їх охорону відповідно до вимог чинного 

законодавства, в тому числі   відповідно до вимог Закону України «Про Червону книгу 

України».    

     Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть проведені при 

їх виявленні в ході спеціальних обстежень, або при відводі і таксації лісосік. Місця 

розташування видів (гніздо, нора, місце проживання тощо) позначатимуться на місцевості, 

будуть позначені на картах-схемах лісництва і технологічних картах розробки лісосік. В ході 

розробки лісосіки буде забезпечено місце збереження середовища проживання виду. При 

провадженні планованої діяльності підприємством буде розроблено та затверджено 

відповідний план виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів тварин. При 

виконанні вимог чинного законодавства вплив на стан тваринного світу  вважається 

допустимим. 

     Планована діяльність опосередковано здійснює вплив на біорізноманіття через втрату місць 

існування, фрагментацію екосистем. Для попередження негативного впливу від рубок 

головного користування підприємство буде проводити заходи з  відновлення лісів. 

    При забезпеченні виконання вимог чинного законодавства вплив на біорізноманіття 

вважається допустимим;  

-стан земель, грунтів.  Землі на яких реалізується планована діяльність відносяться до земель 

лісового фонду - землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового 
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господарства. Площа земель вкритих лісом  в лісгоспу становить 44113,6 га. На землях лісгоспу 

створено  об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 2216,6га.      

     Планована діяльність буде провадитися на лісосіках.  На лісосіках суцільних рубок вже в 

перший рік після рубки можуть різко змінюватись фізичні властивості ґрунту. На волоках 

глибиною 10 см порівняно з ґрунтом непошкоджених ділянок у 3-6 разів може знижуватись 

водопроникність. Стан поверхні ґрунту на суцільних лісосіках, як правило, значно гірший, ніж 

при поступових рубках, і погіршується в результаті нераціональних способів трелювання 

деревини. 

     Значно  впливає на ґрунт - трелювання зрубаних дерев. При проведенні цієї операції влітку 

трактори значною мірою порушують поверхневий шар ґрунту. Фізичні властивості глинистих 

ґрунтів погіршуються за рахунок ущільнення, на сирих ґрунтах можуть утворюватися вибоїни, 

в яких потім з'являється вода і починається процес заболочування. Негативні зміни бувають 

дещо меншими на супіщаних ґрунтах. На пагорбах вибоїни викликають ерозію ґрунту. 

Особливо сильно ґрунт пошкоджується у місцях крутих розворотів тракторів. Найбільші 

пошкодження ґрунтів спостерігаються при безсистемному звалюванні й трелюванні дерев.  

     Враховуючи зазначене та з метою зменшення негативного впливу на грунти будуть 

проводитись наступні заходи: під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, 

машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; для попередження 

загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних лісових машин укладаються 

порубковими рештками;   після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, 

придатний для використання за призначенням, у разі потреби здійснюють протиерозійні 

заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, водовідводів, вирівнювання 

заглиблень на волоках), а також проводять очищення русел водотоків від порубкових решток, 

ремонтують пошкоджені під'їзні дороги. При забезпеченні вимог  чинного законодавства 

вплив на грунти вважається допустимим; 

-стан вод (поверхневих та підземних). При реалізації планованої діяльності скиди в 

поверхневі водні об’єкти відсутні. Негативний вплив на якість водних об’єктів відсутній. 

Планована діяльність може вплинути на гідрологічний стан поверхневих вод через 

забруднення водотоків порубочними рештками. Для попередження впливу на гідрологічний 

стан поверхневих вод, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 

ділянок» від 16 травня 2007 року № 733,  лісові ділянки лісництв уздовж берегів річок, навколо 
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озер, водоймищ та інших водних об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів та віднесені 

до категорії захисних лісів. При реалізації планованої діяльності вплив на водні об’єкти 

(поверхневі та підземні води) в межах нормативного, забруднення та засмічення водних 

ресурсів не відбувається, не відбувається виснаження водних ресурсів або погіршення якості 

вод. Вплив на грунтові води відсутній. Планована діяльність не призведе до зміни 

гідрологічного та гідрохімічного стану поверхневих та підземних вод при забезпеченні 

виконання вимог чинного законодавства;      

-стан повітря. Вплив на стан повітря при реалізації планованої діяльності в межах діючих 

нормативів. При реалізації планованої діяльності головні забруднюючі речовини виділяються: 

при роботі двигунів внутрішнього згоряння техніки та автотранспорту (вуглецю оксид, 

вуглеводні, азота диоксид, сажа, сірчаний ангидрид, бенз/а/пирен); незначне пилоутворення. 

Викиди автотранспорту нормовані - будуть відповідати нормативам вмісту забруднюючих 

речовин  у  відпрацьованих  газах  автотранспорту: ДСТУ 4276:2004  «Норми і методи 

вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями», викиди 

пилу деревини незначні через його підвищену вологу.  Вплив на довкілля вважається 

допустимим. 

-стан ландшафту. Планована діяльність призведе до зміни територіального ландшафту.  

Зміниться ярусна структура й видовий склад деревостанів. З’явиться спрощена структура 

висотної диференціації лісових ландшафтів; 

-стан кліматичних факторів. Основними факторами впливу на клімат є: хімічне 

забруднення атмосфери, особливо парниковими газами; теплове забруднення повітряного 

басейну; зміна водного режиму території. Багато газів, які знаходяться в атмосфері, а саме: 

вуглекислий газ, метан, окисли азоту та інші  прозорі для видимих променів, але активно 

поглинають інфрачервоні, утримаючи тим самим в атмосфері частину тепла. Затримуючи 

тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють парниковий ефект - парникові гази. Відповідно до 

Кіотського протоколу (міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових 

газів), метою якого є стабілізування рівня концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, 

який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети, 

визначено шість основних парникових газів, які дають внесок до парникового ефекту. Цими 

газами є: діоксид вуглецю СО2, метан СН4, закис азоту N2O, гідрофторвуглецеві сполуки, 

перфторвуглецеві сполуки, гексафторид сірки (елегаз, SF6). В Україні згідно за 

рекомендаціями МГЕЗК враховуються три ПГ прямої дії: вуглекислий газ СО2, метан СН4, 
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закис азоту N2O та ПГ непрямої дії: моноксид вуглецю СО, оксиди азоту NOx та леткі 

неметанові органічні сполуки. Парникові гази непрямої дії безпосередньо не є парниковими 

газами, але опосередковано впливають на парниковий ефект в результаті хімічних реакцій в 

атмосфері. При реалізації планованої діяльності, а саме використанні автотранспорту та роботи 

бензопил в атмосферне повітря надходять парникові гази: оксид вуглецю (вуглецю оксид); 

нормативам вмісту забруднюючих речовин  у  відпрацьованих  газах  автотранспорту: ДСТУ 

4276:2004  «Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями 

або газодизелями», викиди пилу деревини незначні через його підвищену вологу.  Вплив на 

довкілля вважається допустимим. 

-стан матеріальних об’єктів, об’єктів архітектурної, археологічної та культурної 

спадщини.  Перелік  об’єктів культурної та археологічної спадщини на території Баранівського 

району наведено в  листі  відділу освіти, охорони здоров’я,  сім’ї, молоді, спорту та культури  

Баранівської районної державної адміністрації. Управління культури та туризму 

Житомирської ОДА від 28.08.2019 №1461-1.19/12-19. На території Романівського району, 

Новоград Волинського району, Пулинського району об’єкти археологічної та культурної 

спадщини відсутні що підтверджується відповідними листами (додаток 9). Відповідно до 

законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» 

підприємством заключено відповідні договора на охорону об’єктів археологічної та культурної 

спадщини що розташовані на території. 

     Згідно з частиною першою статті 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», 

якщо під час проведення робіт буде виявлено знахідку археологічного або історичного 

характеру, виконавець робіт зобов'язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї 

доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, роботи що можуть 

призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, 

проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів; 

- стан соціально-економічних умов. При реалізації планованої діяльності негативні фактори 

впливу на умови життєдіяльності місцевого населення відсутні. Вплив на стан соціально-

економічних умов позитивний через: поповнення місцевого бюджету за рахунок  рентної плати 

та інших податкових зобов'язань; забезпечення зайнятості населення та наявність робочих 

місць; забезпечення деревиною підприємств та населення.  

     Стан соціально-економічних умов пов’язаний з впливом планованої діяльності на довкілля. 

Під час реалізації планованої діяльності не виникає загроза здоров'ю населення, відсутній 
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вплив на водні об’єкти, вплив на повітря та грунти в межах нормативного Реалізація 

планованої діяльності не призведе до конфлікту інтересів, не викликає негативного ставлення 

населення.  

     Реалізація технічної альтернативи 2 пов’язана з значним впливом на довкілля через 

знищення зелених насаджень (підрісту), порушення умов проживання тварин та птахів, 

негативний вплив на грунти - дивись п.2 Звіту.  Враховуючи зазначене технічна альтернатива 

2 планованої діяльності не розглядається.    

     Територіальна альтернатива 2 планованої діяльності відсутня через територіальну 

прив’язку планованої діяльності до місця знаходження лісництв де проводяться рубки 

головного користування. 

 

5. Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності, зокрема величини 
та масштабів такого впливу (площа території та чисельність населення, які можуть 
зазнати впливу), характеру (за наявності - транскордонного), інтенсивності і складності, 
ймовірності, очікуваного початку, тривалості, частоти і невідворотності впливу 
(включаючи прямий і будь-який опосередкований, побічний, кумулятивний, 
транскордонний, короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий, постійний і 
тимчасовий, позитивний і негативний вплив), зумовленого: 

 

 

5.1. Виконанням підготовчих і будівельних робіт та провадженням планованої діяльності, 

включаючи (за потреби) роботи з демонтажу після завершення такої діяльності. 

     Лісозаготівельні роботи безпосередньо пов'язані з етапом планування рубок.  Розрахунок 

обсягів заготівлі деревини по площі та запасу, розміщення лісосік, терміни примикання лісосік 

і інші питання актуальні для мінімізації впливу на навколишнє середовище.  Заготівля 

деревини та її вивезення планується у повній відповідності з розрахунковою лісосікою та 

наданими  дозволами на спеціальне використання лісових ресурсів.  Розрахункова лісосіка 

складає    782700 куб м   на  10  річний  період, або  78270 куб м  щорічно. 

     Набір ділянок в рубку проводиться по лісництвам у відповідності з розрахунковою 

лісосікою та  матеріалами базового і безперервного лісовпорядкувань.  При наборі ділянок в 

рубку дотримуються вимоги «Правила рубок головного користування», затверджених Наказом 

Державного комітету лісового господарства України 23.12.2009 р. № 364. 

     При реалізації планованої діяльності, а саме рубках головного користування здійснюються 

наступні технологічні операції: звалювання деревини, чищення від гілля та розкряжування 
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виконуються за допомогою бензопили; трелювання, навантаження, транспортування 

здійснюються за допомогою трактора та автотранспорта. При виконанні технологічних 

операцій можливий вплив на довкілля: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 

шум; утворення відходів; вплив на грунти. Через вирубку деревини, зменшення деревостану в 

лісі можливий вплив планованої діяльності на гідрологічний стан водних об’єктів, флору та 

фауну. 

    Звалювання та транспортування деревини призводить до викиду забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря  - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від двигунів 

внутрішнього згоряння, пиління при роботі пили. Вплив на атмосферне повітря прямий, 

короткостроковий, тимчасовий, обмежений терміном виконання робіт, носить локальний 

характер – виключно в зоні проведення робіт.  Інтенсивність впливу на атмосферне повітря 

незначна -   сумарний викид становить 0,68 т на одну лісосіку.  Валовий викид при проведенні 

робіт на лісосіці (планована діяльність) наведено в таблиці 51. Розрахунок  викидів наведено в 

розділі 1.5 Звіту. 

Таблиця 5.1 

№ з/п Найменування речовин 

Потужність викиду забр. 
речовини, т/рік 

 

1 2 3 

1 Сажа  0,002334  

2* Діоксид вуглецю 0,555 

3* Оксид вуглецю 0,05014  

4* Метан  0,0000094  

5 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та волокна) (пил 
неорганічного з вмістом діоксиду кремнію 

менше 20 %) 

0,00063  

6 

Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікро-частинки та волокна) (пил 

деревини)  
0,048  

7* 
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у 

перерахунку на діоксид азоту 
0,00892  

8 
Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у 

перерахунку на діоксид сірки 
0,003116 
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9* 
Неметанові легкі органічні сполуки (НМЛОС) 

(Вуглеводні граничні С12-С19) 0,0122  

10 Бенз(а)пірен 0,000000061  

11 
Свинець та його сполуки (у перерахунку на 

свинець)  0,0000174  

12 Ртуть металева  0,00000000094 

13* Закис азоту  0,000019 

Усього: 
  

0,68038586194  

В тому числі парникові гази  0,6262884  

 

    При проведенні робіт виникають відходи деревини. Розрахункова очікувана кількість 

відходів при проведенні робіт на одній лісосіці становить 10 т, протягом року на всіх лісосіках 

- 3000 т. Розрахунок утворення відходів при проведенні робіт  наведено в розділі 1.5 Звіту. 

Вплив від утворення відходів опосередкований – при утилізації.    

     За результатами розрахунку сумарний розрахунковий рівень звуку при проведенні робіт на 

відстані 500 м від  лісосіки  становить 28,24 дБА. Розрахунковий рівень звуку менше 

встановленного нормативного рівня. Розрахунок рівня звуку при проведенні робіт  наведено в 

розділі 1.5 Звіту.       

     При реалізації планованої діяльності може виникати ерозія грунтів,  ущільнення грунту, 

зміни в продуктивності грунту. Водна ерозія грунтів може виникати на пагорбах через 

затримку та накопичення опадів у понижених місцях та наступне стікання  іх у водні об’єкти. 

Зміна в продуктивності грунтів виникає: через ущільнення грунтів при транспортуванні 

деревини; здиранні верхнього шару грунту при трелювання деревини. Ущільнення ґрунту 

трелювальними роботами призводить до формування поверхневого стоку на пагорбах через 2 

хвилини дощування. У випадку концентрації на волоках поверхневого стоку з сусідніх ділянок, 

вони стають чинником, що сприяє пришвидшенню добігання схилового стоку до русла. 

Територія планованої діяльності  має переважно рівнинний характер через що водна ерозія 

грунтів не виникає.   

     Основним видом можливого впливу планованої діяльності на водні об'єкти є забруднення 

водотоків  відходами виробництва,  порушенням гідрологічного режиму водних об’єктів.  
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     По території ДП «Баранівське ЛМГ» протікають річки Случ, Хомора, Гнилушка, Явенка, 

Тня, Нивна, Дорогань, Сестробіль, Церем, Немилянка та інші малі річки - перелік річок та їх 

довжина наведено в таблиці 5.2.  

     При лісозаготівельних роботах що виконуються ДП «Баранівське ЛМГ» негативний вплив 

на водні ресурси зведено до мінімуму внаслідок обмеження проведення рубок головного 

користування поблизу водних об’єктів. Лісові ділянки вздовж водних об’єктів віднесено до 

категорії захисних лісів об'єктів (Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок поділу лісів 

на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»  від 16 травня 2007р. №733). ДП 

«Баранівське ЛМГ»  не буде проводити суцільні рубки в межах захисних лісів вздовж водних 

об’єктів. Нормативна ширина  лісових ділянок (смуг лісів) уздовж берегів річок  (водотоків) 

наведена в таблиці 5.2.  Ширина  лісових  ділянок  (смуг  лісів) визначається за нормативами 

від урізу води (у меженний період),  а якщо русло річки розчленоване на протоки - від  берега  

зовнішньої протоки.  

                                                                                                                                     Таблиця 5.2 

Лісництво   Річки,  які  протікають  
через  лісництво 

 

Довжина 
річки, км 

Нормативна 
ширина  
лісових ділянок 
(смуг лісів) 
уздовж берегів 
річок, м 

Баранівське Р.Случ 

Р.Хомора 

Р.Гнилушка 

Р.Явенка 

451  

114  

15   

7   

500 

400 

150 

150 

Биківське Р.Тня 

Р.Нивна 

76  

27 

 300 

150 

Довбиське Р.Дорогань 

Р.Сестробіль 

23   

7,6  

150 

150 

Зеремлянське р.Церем 

струмок Свинобичанка 

58  300 

Камянобрідське Р.Случ 

Р.Немилянка 

451  

24  

500 

150 

Адамівське Р.Немилянка 24  150 

Явненське струмок  Дорогань 23  150 

 Р.Сестробіль 7,6  150 

 Р.Нивна 27 150 

 

     Лісові  ділянки  (смуги  лісів)  виділяються  уздовж річок завдовжки 10 і більше кілометрів 

у гірських умовах,  25  і  більше  кілометрів  у рівнинних умовах,  а також навколо озер та 
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водоймищ, що мають площу 100 і більше гектарів.   Лісові ділянки (смуги лісів)  уздовж  берегів  

у  верхів'ї річки   виділяються   радіусом,  що  дорівнює  ширині  смуги,  яка визначається 

уздовж берегів такої річки. Ширина  лісових  ділянок  (смуг  лісів)  навколо  озер  та водоймищ  

визначається  від урізу води,  що відповідає нормальному підпертому рівню водойми і 

дорівнює ширині виділених  смуг  уздовж річок, які впадають до них або витікають з них. 

Уздовж берегів річок завдовжки менш як 10 і 25 кілометрів,  а також  навколо  озер  і  водоймищ  

площею  від  5  до  99 гектарів виділяються берегозахисні лісові  ділянки  (смуги  лісів),  ширина 

яких визначається згідно з нормативами виділення особливо захисних лісових ділянок.   

     Водним Кодексом України для  мінімізації негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, в процесі ведення господарської діяльності,  обмежена господарська діяльність в 

прибережній захисній смузі водних об’єктів, в тому числі: заборонено розміщення відходів,  

будівництво тимчасових настилів через водотоки при переправі лісозаготівельної техніки; 

трелювання і вивезення  лісопродукції через водотоки.    

     Ліс має високі водоохоронні та водорегулювальні функції. Він сприяє зменшенню 

поверхневого стоку, підтриманню рівня водності рік, запобігає замулюванню їх продуктами 

ерозії, поліпшує якість води, захищає водні джерела від виснаження і забруднення, ліси 

зменшують піки паводків і схиловий стік під час водопілля, збільшують водність рік протягом 

сезону межені. Це зумовлене значною сумарною випаровуваністю лісів і затриманням вологи 

в грунтовому шарі. Із збільшенням лісистості річкових басейнів на 10% їх водний стік 

підвищується на 10-15 мм у рік і поліпшує обводненість річок. Вирубування лісів на 

водозбірній площі викликає різке обміління річок, а іноді їх повне висихання. Розвиваючи 

дослідження лісової гідрології, дослідники встановлюють, що найбільше лісистість впливає на 

схиловий поверхневий стік. Так, під впливом заліснення він в цілому скорочується на 30-50%. 

На нього також впливають породний і віковий склад лісу: буково-ялинові і букові ліси краще 

затримують поверхневий стік, ніж чисті ялинові; стиглі деревостани у віці 35-70 років  

забезпечують стабілізацію стоку і послаблюють бурхливий прояв повеней. Експериментальні 

дослідження дозволили отримати кількісні показники 

залежності ступеня лісистості водозборів і річкового стоку. З’ясовано, що максимальні модулі 

стоку з лісистих водозборів у 1,5–5 разів менші, ніж із безлісих.  Іншими словами, суцільна 

вирубка лісу призводить до збільшення сумарного стоку у 2,5 рази, максимального модуля 

стоку – у 3 рази. В середньому у перший рік після вирубки стік збільшується приблизно на 

12%, а за 3 роки – на 7%. Експериментальні дослідження у Японії, США, Німеччині, Швейцарії 
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підтверджують ці висновки. Найсприятливішим є гідрологічний режим на водозборах рік і 

струмків з лісистістю понад 65-70% і незадовільним – у басейнах з лісистістю менше 30-35%. 

Розрахунки показують, що збільшення площі водозборів від 0,60 км2 (середня площа 

елементарного басейну) до 1000 км2 (пересічна площа басейну головної ріки) викликає 

зменшення модуля максимального стоку в 1,5 рази. При цьому він досить різко спадає при 

наростанні площі водозбору до 20-30 км2, дещо менше – при збільшенні площі до 100 км2, а 

при подальшому її зростанні його спад ослаблюється. Збільшення лісистості басейнів від 0 до 

100 % зменшує цей стік у чотири рази. Найбільш різко він спадає при зростанні лісистості до 

30-35 %, менше – при збільшенні її до 65-70%, а при вищій лісистості його спад 

уповільнюється. Отже, чим менший порядок ріки, тим більший вплив на стік незначний. 

      Від стану лісових насаджень, якості, характеру розміщення залежить гідрологічний режим 

територій, а також рівень приросту річкового стоку. Атмосферні опади затримуються кронами 

і стовбурами дерев. Волога поступово надходить під полог і вбирається невеликими обсягами 

в мох,  лісову підстилку і  грунт, які утримують її, поступово віддаючи в річкову систему. 

Ґрунт у лісі, не пошкоджений механізмами і рекреаційними навантаженнями, зберігає високу 

фільтраційну здатність. Ступінь впливу лісових насаджень на поліпшення водного балансу 

території досить значний. Завдяки їм обсяг накопичення вологи і переходу поверхневого стоку 

у внутрішньогрунтовий перевищує величину сумарного випаровування вологи в порівнянні з 

відкритими просторами. Лісові насадження зменшують поверхневий стік і пов’язані з ним 

повені, що має важливе значення для поступового рівномірного живлення рік та інших 

водоймищ весняними талими водами. Сумарний стік у лісі значно менший, ніж на відкритій 

місцевості, а в багатьох випадках він взагалі не проявляється. При правильному розміщенні 

лісів на водозборі поліпшується водний режим будь-якої річки. Лісова рослинність шляхом 

фізичного випаровування і транспірації  повертає в атмосферу значну кількість вологи, яка 

переноситься повітрям на сусідні території.  

     Чим більше охоплення площі водозбору суцільними рубками та чим інтенсивніша вирубка 

дерев при несуцільних рубках, тим сильніше зростає сумарний стік води, особливо його 

схиловий складник. Проведення суцільних рубок на домінуючій площі водозбору змінює його 

гідрологічний режим в зв’язку із інтенсифікацією схилового стоку води майже в 10 раз більше, 

ніж після вибіркової рубки і в 2,5 рази більше порівняно із поступовою. Поряд із вибірковими 

рубками слабко впливають на стік води і невеликі за площею суцільні рубки із збереженням 
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лісового покриву на переважаючій частині водозбору. Деревостани в горах здатні до чотирьох 

разів зменшити піки паводків, порівняно з безлісною місцевістю.   

     Відновлення водного режиму після суцільних рубок у зв’язку із формуванням нового 

покоління лісу - довготривале і неоднакове в різних лісорослинних умовах. Його відновлення 

після суцільних і поступових рубок наступає при віці молодняків 15-20 років, а повноцінне – 

при досягненні ними 25-40 років. Чим більше атмосферне зволоження, тим довше триває 

процес відновлення стокорегулювальних властивостей лісу. Суцільні вирубки та молодняки 

створені на їх місці не забезпечують водоохоронні функції, акумулювати вологу насадження 

починають після досягнення 40 річного віку. 

     На річковий стік впливає не тільки лісистість водозборів, а й інші якісні та кількісні 

властивості лісу. Це породний склад, вік лісу, його продуктивність та інші структурні 

особливості. Не менш важливе значення з точки зору середовищетвірної ролі лісу, зокрема 

його гідрологічних функцій, мають способи та режими ведення лісового господарства.  

Води, утворені навесні внаслідок сніготанення відіграють важливу роль у підтримці 

гідрологічного балансу на території певного водозбору та забезпечення водними ресурсами 

протягом весняно-літнього періоду. За даними науковців Національного лісотехнічного 

університету України, процеси формування стоку при сніготаненні насамперед залежать від 

характеру снігонагромадження та швидкості сніготанення. При цьому, визначне місце 

належить лісовому покриву і таким особливостям рельєфу, як крутизна та експозиція схилів. 

У лісі ґрунт промерзає значно менше, ніж у полі, а іноді може протягом зими залишатися у не 

промерзлому стані. Часто ґрунт у лісі розмерзається до зникнення снігового покриву, завдяки 

чому він вбирає талу воду значно краще, ніж у полі. Дослідження проведенні протягом 

тривалого періоду, показують, що крім кліматичних умов на формування зимових паводків та 

весняних водопіль істотно впливає лісовий покрив. Внаслідок затінення ґрунту кронами дерев 

процес сніготанення у лісі триває довше, ніж на відкритій місцевості, що по-своєму сприяє 

зменшенню максимальних витрат зимових паводків та весняних водопіль.   

Відмова від суцільних рубок та використання сучасних природозберігаючих методів 

лісосічних і трелювальних робіт дозволить поєднати необхідність задоволення потреб у 

деревині та виконання лісом водоохоронних функцій.  

     При забезпеченні виконання ДП «Баранівське ЛМГ» вимог чинного законодавства при 

реалізації планованої діяльності з рубок головного користування,  гідрологічний стан річок 
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Нивна, Явенка, Сестробіль, Дорогань через проведення рубок головного користування не 

порушиться. 

     При реалізації планованої діяльності кумулятивний вплив відсутній.  

     При реалізації планованої діяльності транскордонний вплив не передбачається. 

 

5.2. Використанням у процесі провадження планованої діяльності природних ресурсів, 

зокрема земель, ґрунтів, води та біорізноманіття      

     Площа лісгоспу становить 44113,6 га.  Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів, 

господарськими частинами, господарськими секціями і панівними породами в га наведено  в 

розділі 1.4 (таблиця 1.13). 

     Розрахункова лісосіка по лісгоспу наведена в таблиці 5.3. 

 

 

   Таблиця 5.3 

 

Господарство, 
господарська  секція 

   Прийнята щорічна  розрахункова  лісосіка, тис  куб м 

Рекреаційно-

оздоровчі  
ліси 

Захисні  
ліси 

Експлуатацій
ні  ліси 

Разом 

Хвойне господарство 4,63 1,02 39,14 44,79 

Соснова госпсекція 4,63 1,02 36,25 41,9 

Ялинова похідна госпсекція   2,89 2,89 

     

Твердолистяне 
господарство 

0,46 0,47 6,05 6,98 

Дубова  високостовбурна 
госпсекція 

0,21 0,47 5,33 6,01 

Грабова госпсекція 0,25  0,53 0,78 

Ясенева госпсекція   0,19 0,19 

     

Мягколистяне 
господарство 

3,0 0,45 23,05 26,5 

Березова госпсекція 1,89 0,26 14,19 16,34 

Осикова госпсекція   0,95 0,95 

Вільхова госпсекція 1,11 0,19 7,91 9,21 

     

РАЗОМ 8,09 1,94 68,24 78,27 

 

 

     Проведення планової діяльності проводитиметься відповідно до переліків ділянок 

запроектованих в рубку.  Згідно постанови КМУ від 23 травня 2007 р. N 761 «Про 
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врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» (пункт 11), під   час   

проведення   рубок   головного   користування забезпечується   збереження  життєздатного  

підросту і молодняку господарсько  цінних  порід,   не   дозволяється   вирубування   і 

пошкодження   цінних   і  рідкісних  видів  дерев та чагарників, занесених до Червоної книги 

України, насінників і плюсових дерев.  

     Згідно наказу Державного комітету лісового господарства України 23.12.2009  N 364  (пункт 

2.2), унаслідок проведення  добровільно-вибіркових  рубок   повинна зберігатись або  

формуватись   різновікова   складна   структура, зростати стійкість деревостану та повинні 

створюватись  умови  для природного лісовідновлення господарсько цінних порід. В умовах 

діяльності підприємства природне лісовідновлення господарсько цінних порід проходить  не в 

повній мірі, тому основним способом лісовідновлення є штучне створення лісових культур - 

відповідно до чинних «Правил рубок головного користування), у разі відсутності  природного  

лісовідновлення  господарсько цінних  порід  у  деревостанах  з повнотою 0,5 здійснюються 

заходи щодо сприяння природному лісовідновленню або штучному  відтворенню лісів.  

     Заходи з поліпшення санітарного стану лісів, в тому числі санітарні рубки на території 

лісгоспу будуть виконуватися відповідно до вимог постанови КМУ від 27 липня 1995 р.  № 

555 «САНІТАРНІ ПРАВИЛА В ЛІСАХ УКРАЇНИ».    

     Відповідно до Лісового Кодексу України, з метою охорони та збереження пралісів, 

квазіпралісів та природних лісів у них забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, 

рубки формування і оздоровлення лісів (крім догляду за лінійними об’єктами та вирубування 

окремих дерев під час гасіння пожежі), будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та 

інших об’єктів транспорту і зв’язку, випасання худоби, промислова заготівля недеревинних 

лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби 

лісової охорони). Суцільні рубки головного користування та суцільні санітарні рубки в 

деревостанах старше 130 років що відносяться до експлуатаційних лісів (четверта категорія) 

як правило проектуються, так як в переважній більшості ці насадження виключені з розрахунку 

рубок головного користування, окремі ділянки включені в  фонд рубок, являють собою 

насадження, які втрачають свої захисні функції і потребують проведення господарських 

заходів.   

     Згідно постанови КМУ від 23 травня 2007 р. N 761 «Про врегулювання питань щодо 

спеціального використання лісових ресурсів» пункт 11. Під   час   проведення   рубок   

головного   користування забезпечується   збереження  життєздатного  підросту і молодняку 
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господарсько  цінних  порід,   не   дозволяється   вирубування   і пошкодження   цінних   і  

рідкісних  видів  дерев та чагарників, занесених до Червоної книги України, насінників і 

плюсових дерев. 

     Планована діяльність буде негативно впливати на стан грунтів в місцях прокладення 

волоків для трелювання деревини. При трелюванні можуть змінюватися фізичні властивості 

ґрунту: ущільнення грунту колесами тракторів; зменшення товщини родючого шару через 

здирання верхнього шару грунту деревиною що транспортується. На волоках може 

знижуватись водопроникність грунтів через що на пагорбах можлива водна ерозія грунтів.     

     Для зменшання негативного впливу на грунти будуть запровадженні відповідні заходи: 

місця проїзду машин укладаються порубковими рештками; для трелювання деревини 

використовуються колісні трактори; для трелювання використовується схема трелювання 

дерев і стовбурів у півнавантаженому стані (півволоком) - коли один кінець пачки, що 

трелюється, навантажений на трелювальну машину, а інший волочиться по землі або снігу.  

     Після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, придатний для 

використання за призначенням, у разі потреби здійснюють протиерозійні заходи,   проводять 

очищення русел водотоків від порубкових решток, ремонтують пошкоджені під'їзні дороги.   

     При реалізації планованої діяльності вода використовується лише для питних потреб (1,5 

л/добу на чоловіка), для технологічних потреб вода не використовується. Стоки при 

проведенні планованої діяльності не утворюються. 

     При провадженні планованої діяльності біорізноманіття не використовується. Планована 

діяльність з проведення рубок головного користуванння опосередковано здійснює вплив на 

біорізноманіття. Рубки головного користування можуть призвести до втрат біорізноманіття 

через втрату місць існування, знищення та трансформацію природних екосистем, 

фрагментацію екосистем, поширення видів-інтродуцентів. Для попередження негативного 

впливу рубок головного користування на біорізноманіття, підприємство буде проводити 

заходи з  відновлення лісів.      

     Оптимізація норм лісокористування, обмеження лісосік по площі, розосередження по 

території лісгоспу місць суцільних рубок, дотримання термінів примикання лісосік, заборона 

та обмеження рубок, а також виділення при відводах і таксації лісових ключових біотопів і 

об'єктів дозволяє підтримувати оптимальну вікову і породну структуру лісів, зберігати 

місцезнаходження червонокнижних видів і звести негативний вплив до мінімуму.       
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Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на розмноження і міграцію 

тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні шляхи міграції тварин, віддаляючи 

місця їх знаходження від місць живлення і водопою, порушуючи екологічний баланс. Шум при 

лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи потомства у тварин. Тому у 

весняний період знижуються шумові навантаження на тварин шляхом  не проведення 

лісогосподарських робіт в місцях гніздування і проживання тварин та біля них. При проведенні 

руок головного користування слід звертати увагу на біотопи для тварин. Характерні біотопи 

для основних видів мисливських тварин наведено в таблиці 5.4. 

 

                                                                                                                                  Таблиця 5.4 

Вид 

 

Біотоп 

Лось Лісові угіддя, заболочені ділянки лісу, вербові зарослі, соснові і листяні 
молодняки, ліси з багатим підростом і підліском із листяних порід і ялівцю 

Козуля Широколистяні ліси з полянами, галявинами з добрим поновленням, 
травостій з різних трав. Поблизу лісових масивів наявність посівів озимини 

Кабан Різноманітні лісові угіддя, заболочені ділянки до очеретяних заростей. 
Обов'язкова наявність води. Зарослі молодняків, чагарників, високих 
трав'яних рослин 

Заєць Відкритті угіддя (польові),  балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні 
ділянки лісу, смуги лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь 

Білка Найрізноманітніші типи лісу, крім молодих насаджень 

Бобер Лісові річки, озера зарослі по берегах деревно-чагарниковою рослинністю 

Тхір лісовий Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і 
чагарником, заплавах річок, озер, боліт з заростями. Його можна зустріти в 
садах і селах 

Куниця 
лісова 

В  старих високостовбурних насадженнях, перевагу надає мішаним де є 
дуплисті та суховершинні дерева. 

Лисиця На всій території 
 

     Для попередження впливу на рідкісні види рослин і тварин занесених до Червоної книги 

України  підприємством: складаються списки рідких і зникаючих  видів, потенційно 

проживаючих та зростаючих на території лісництв; виявляються потенційні місця проживання 

та зростання цих видів; визначаються заходи по їх захисту.   Список постійно уточнюється і 

оновлюється. 
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5.3. Викидами та скидами забруднюючих речовин, шумовим, вібраційним, світловим, 

тепловим та радіаційним забрудненням, випроміненням та іншими факторами впливу, а 

також здійсненням операцій у сфері поводження з відходами 

     Основними компонентами забруднюючих речовин, які виділяються в атмосферне повітря в 

процесі реалізації планованої діяльності є викиди при роботі ДВЗ: діоксид азоту, оксид азоту, 

оксид вуглецю, сажа, ангідрид сірчаний. 

Оксиди азоту (NOx) – виникають в процесі горіння при високій температурі шляхом окислення 

частини азоту, що знаходиться в атмосферному повітрі. Під загальною формулою NOx 

звичайно мають на увазі суму NO і NO2. Діоксид азоту (NO2) - газ жовтого кольору, що надає 

повітрю коричнюватий відтінок. Отруйна дія починається з легкого кашлю, при підвищені 

концентрації кашель посилюється, починається головний біль, виникає блювота. При контакті 

NOx із водяними парами, поверхнею слизової оболонки утворюються кислоти НNO3 і НNO2. 

Тривалість перебування NO2 в атмосфері близько 3 діб. Оксид вуглецю (СО) – отруйний газ 

без кольору, без смаку, зі слабким запахом. Отруйна дія оксиду вуглецю відома під назвою 

чаду, пояснюється тим, що він легко з’єднуються з гемоглобіном крові і робить його нездатним 

переносити кисень від легень до тканин. При потраплянні свіжого повітря, гемоглобін 

відновлює здатність поглинати кисень. Якщо вдихаються невеликі концентрації, приблизно до 

1 мг/л, то проявляється (деколи зразу) відчуття важкості голови, здавлення чола ніби 

«лещатами», потім сильний головний біль, мерехтіння перед очима і пульсація у скронях. Сажа 

– високодисперсний порошок. Сажа викликає важкі хронічні захворювання шлунково-

кишкового тракту, хронічний гепатит. Вона може викликати пневмоконікоз, антракоз: 

втомлюваність, кашель, біль в грудях, задуху, бронхіт і в наслідок цього - розвивається 

емфізема, зміни у роботі серця. Ангідрид сірчистий (SO2) – газ без кольору з різким запахом. 

Загальний характер дії виявляється у захворюванні дихальних шляхів, викликає спазми 

бронхів. Вуглеводні (CmHn) – пари нафтопродуктів. Їх питома вага складає більше 50% від 

загального обсягу викидів. З вуглеводнів у атмосферному повітрі найбільш часто зустрічається 

метан, що є наслідком його низької реакційної спроможності. Вуглеводні мають наркотичну 

дію, викликають головний біль і запаморочення. При вдиханні протягом 8 годин парів бензину 

з концентрацією більш 600 мг/м3 виникають головні болі, кашель, неприємні відчуття у горлі.  

Вплив на довкілля, а саме атмосферний воздух, при виконанні робіт прямий, 

короткостроковий, тимчасовий – протягом проведення рубок, початок з моменту робіт на 

лісосіці.  Джерела викидів позначені у  розділі 1.5. 
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     Масштаби, інтенсивність та тривалість впливу забруднюючих речовин, які викидаються в 

атмосферу характеризують наступні показники: відсутність стаціонарних джерел викидів 

забруднюючих речовин; вид джерел викиду – двигуни внутришнього згоряння пересувних 

джерел забруднення. Показники впливу - вплив періодичний, короткостроковий. Розрахункова 

загальна кількість забруднюючих речовин що надходить в повітря при реалізації планованої 

діяльності (валовий викид) становить 0,68 т на одну лісосіку. 

       Інтенсивність впливу та рівень забруднення атмосферного повітря не спричинить 

негативного впливу на населення, довкілля – вплив допустимий, в межах нормативного 

(викиди техніки нормовані - регульовані ДВЗ). Вклад джерел викидів забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря при реалізації планованої діяльності не зробить значного впливу на 

забруднення атмосферного повітря в прилеглих населених пунктах через незначний викид 

(двигуни внутрішнього згоряння та пиління), через короткочасовий вплив.  

     Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках, а саме на межі житлової 

забудови нижче нормованих показників: розрахунковий сумарний рівень звуку на відстані 500 

м від місця виконання робіт складає 28,24 дБА. Відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «ЗАХИСТ 

ТЕРИТОРІЙ, БУДИНКІВ І СПОРУД ВІД ШУМУ», максимальний рівень звуку в житлових 

приміщеннях квартир денний - 55 дБА, нічний - 45 дБА, на території що прилягає до житлових 

будинків відповідно денний 70 дБА, нічний 60 дБА. Шумовий вплив при реалізації планованої 

діяльності в межах нормативного. Розрахунок шумового впливу наведено в розділі 1.5 Звіту. 

Шумовий вплив при реалізації планованої діяльності короткостроковий, тимчасовий. 

Планована діяльність не спричиняє транскордонного та кумулятивного впливу на 

атмосферний воздух.  

     Скиди забруднюючих речовин (забруднені стічні води) при реалізації планованої діяльності 

відсутні. Забруднення вод через надходження до водних об'єктів забруднюючих речовин не 

відбувається. 

     Світлове забруднення - різновид фізичного забруднення, порушення інтенсивності і 

ритміки природної освітленості певної території в результаті дії штучних джерел світла, що 

викликають аномалії в житті рослин і тварин. Світлове забруднення впливає на усталену 

екосистему та має численні наслідки. Штучне освітлення навколишнього середовища впливає 

на цикл росту багатьох рослин. Поширені джерела білого світла зі значною питомою вагою 

блакитного світла у спектрі заважають орієнтації багатьох видів комах, які ведуть нічний 

спосіб життя, а також збивають зі шляху перелітних птахів. Збільшення періоду фотосинтезу, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
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викликаного застосуванням штучного світла, веде до надприродного зростання рослин, 

зміщення фази цвітіння і частоти фотосинтезу. Штучне світло в нічний час повністю змінює 

середовище проживання всіх нічних істот і веде до загибелі птахів, земноводних, комах і 

ссавців. В лісгоспі  передбачається провадження планованої діяльності пов'язаної з 

проведенням рубок головного користування лише в світлу пору доби. Враховуючи зазначене, 

світлове забруднення не передбачається.  

     Джерела теплового забруднення що можуть вплинути на стан довкілля відсутні.  

    Відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.10.2005 № 573 

"Про затвердження Державного гігієнічного нормативу «Гігієнічний норматив питомої 

активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та продукції з деревини» зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 року за № 1384/11664 уся деревина та 

продукція із деревини   буде проходити радіаційний контроль і супроводжуватися протоколом 

радіаційного дослідження на вміст у ній радіонуклідів штучного походження з рекомендаціями 

щодо можливості використання її за радіаційним фактором. Визначення питомої активності 

радіонуклідів (137)Cs і (90)Sr в деревині і продукції з деревини буде проводиться згідно з 

відповідними методиками виконання вимірювань. Антропоекологічний ризик на території 

планованої діяльності за сумарною щільністю радіаційної забрудненості території (умовні 

одиниці) оцінюється як мінімальний (від 5,1* 10-5 до 1*10-4). Сертифікат радіаційного 

забруднення деревини наведено в додатку 8. 

     Шумові, світлові, теплові фактори впливу при реалізації планованої діяльності відсутні - 

наведено в розділі 1.5. 

     При реалізації планованої діяльності утворюються відходи. Перелік відходів, кількість 

відходів та поводження з відходами наведені в розділі 1.5 дійсного Звіту. Вплив від утворення 

відходів опосередкований (при утилізації та знешкодженні). Підприємство буде забезпечувати 

біологічну утилізацію відходів деревини на лісосіці, перероблення відходів деревини на 

альтернативне паливо на території лісгоспу. 

5.4. Ризиками для здоров’я людей, об’єктів культурної спадщини та довкілля, у тому 

числі через можливість виникнення надзвичайних ситуацій 

     Вплив планованої діяльності носить локальний характер – в межах району лісосіки.  Викиди 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря при 

реалізації планованої діяльності відсутні. Відповідно до вимог чинного законодавства, оцінка 
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ризиків планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря 

здійснюється для стаціонарних джерел викидів.  Пересувні джерела забруднення атмосфери 

(автотранспорт та  техніка) не відносяться до нерухомих об'єктів що  зберігають  свої  

просторові  координати протягом певного часу та здійснюють викиди забруднюючих речовин 

в атмосферу, тому розрахунок розсіювання забруднюючих  речовин  для пересувних джерел 

на ПЭОМ не виконується  (для розрахунку необхідно задати координати джерела забруднення 

повітря), через що не розраховується середньорічна концентрація і-ої речовини на межі 

житлової забудови.      

     Вплив планованої діяльності носить локальний короткостроковий характер – при розробці 

лісосіки. Викиди автотранспорту що використовується  при роботі нормовані – відповідно до 

встановлених стандартами. Вплив забруднюючих речовин короткотривалий. Після 

завершення робіт вплив відсутній – ризик відсутній. На підставі розрахованого валового 

викиду пересувних джерел викиду та фактичної відстані до житлових будинків, можна зробити 

висновок що ризик  малий. 

     Оцінка ризику впливу планованої діяльності на здоров’я населення. 

    Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря проводиться за розрахунками ризику неканцерогенних і канцерогенних ефектів 

відповідно до методичних рекомендацій МР 2.2.12-142-2007 «Оцінка ризику для здоров’я 

населення від забруднення атмосферного повітря». Затвержено Наказом МОЗ України від 

13.04.07 № 184, Київ, 2007». 

     Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення 

атмосферного повітря пересувними джерелами викиду (автотранспортом) не проводиться. 

Пересувне джерело забруднення атмосфери не відноситься до нерухомих об'єктів що 

зберігають свої просторові координати протягом певного часу та здійснюють викиди  

забруднюючих речовин в атмосферу, тому розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовинам для пересувних джерел на ПЭОМ не виконується (для розрахунку необхідно 

задати координати джерела забруднення повітря) – не розраховується середньорічна 

концентрація і-ої речовини на межі житлової забудови, мг/м3 для пересувних джерел 

забруднення. 

При відсутності середньорічної концентрації і-ої речовини на межі житлової забудови. 
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 Ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів. 

Канцерогенний ризик – IСRi для пересувних джерел викиду не розраховується. Забруднюючи 

речовини що виникають при реалізації планованої діяльності, а також і виробничі процеси не 

входять до ГН 1.1.2.123-2006  «Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових 

та природних факторів, канцерогенних для людини». Бензапирен що викидається пересувними 

джерелами забруднення не може бути врахований при розрахунку  IСRi  через неможливість 

розрахунку середньорічної концентрації і-ої речовини на межі житлової забудови (мг/м3) для 

пересувних джерел забруднення. Розрахунок розсіювання виконується для стаціонарних 

джерел забруднення що зберігають свої  просторові  координати протягом певного часу і 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу.  

    Оцінка ризику планованої діяльності на здоров’я населення від забруднення атмосферного 

повітря пересувними джерелами викиду (бензапирену) не проводиться.  

     Пересувне джерело забруднення атмосфери не відноситься до нерухомих об'єктів що  

зберігають  свої  просторові  координати протягом певного часу та здійснюють викиди 

забруднюючих речовин в атмосферу, тому розрахунок розсіювання забруднюючих  речовин  

для пересувних джерел на ПЭОМ не виконується  (для розрахунку необхідно задати 

координати джерела забруднення повітря) – не розраховується середньорічна концентрація і-

ої речовини на межі житлової забудови, мг/м3 для автотранспорту, в тому числі для 

бензапирену.  

     При відсутності середньорічної концентрації і-ої речовини на межі житлової забудови, 

розрахунок  ризику планованої діяльності для пересувних джерел викиду виконати неможливо. 

В той же час, на підставі розрахованого валового викиду та фактичної відстані до житлових 

будинків, можна зробити висновок що ризик  малий. 

     Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності 

Планована діяльність здійснюється на території Житомирської області, найбільший вплив 

планована діяльність має на м. Баранівка  (населення -  11 900  осіб, площа 22,34 км², густота 

населення 526,6 осіб/км²). 

     Соціальний ризик планованої діяльності визначається як ризик для групи людей, на яку 

може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності підприємства, з урахуванням 

особливостей природно-техногенної системи.  

     Оціночне значення соціального ризику (Rs) визначається за формулою: 

                 Rs = CRa х Vu х N/T х (1-Np),  
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де Rs - соціальний ризик, чол./рік; 

CRa - канцерогенний ризик комбінованої дії декількох канцерогенних речовин, забруднюючих 

атмосферу, який приймаємо CRa =1 *10-6; 

Vu- уразливість території від прояву забруднення атмосферного повітря (приймається площа 

лісосіки - 1 га), що визначається відношенням площі, віднесеної під об'єкт господарської 

діяльності, до площі об'єкта з санітарно-захисною зоною (нормативна СЗЗ для планованої 

діяльності не встановлюється, приймається як мінімальна можлива відстань від лісосік до 

житла що більше 500 м), частки одиниці 

 Vu = 0,0088;     

 N - чисельність населення, що визначається: 

-за даними мікрорайону розміщення об'єкта, якщо такі є у населеному пункті; 

-за даними усього населеного пункту, якщо немає мікрорайонів або об'єкт має місто 

утворююче значення; 

-за даними населених пунктів, що знаходяться в зоні впливу об'єкта проектування, якщо він 

розташований за їх межами, чол.; 

N  = 11 900;  

T - середня тривалість життя (визначається для даного регіону або приймається 70 років), 

чол./рік; 

Np - коефіцієнт, для діючого підприємства (без зміни кількості робочих місць) становть 0.   

     Оцінка рівня соціального ризику планованої діяльності здійснюється відповідно до 

класифікації рівнів соціального ризику наведених в таблиці 5.5. 

 

                                                                                                                                Таблиця 5.5 

  

 Рівень ризику 

 

Ризик протягом життя 

Неприйнятний для професійних 
контингентів і населення 

Більший ніж 10-3 

Прийнятний для професійних контингентів і 
неприйнятний для населення 

10-3 - 10-4 

Умовно прийнятний 10-4 - 10-6 

Прийнятний Менший ніж 10-6 

 

     Розрахунок значень соціального ризику для м. Баранівка  наведено в таблиці 5.6 
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                                                                                                                          Таблиця 5.6 

So Sс Vu N T ΔNp Nm Np 

10 000 1130973 0,0088  11 900   70   0 

для нового об’єкта       

Rs= 1,5 *10-6       

 

 

     Рівень соціального ризику впродовж життя для м.Баранівка складає 1,5 *10-6чол./рік, рівень 

соціального ризику умовно прийнятий.   

Фактори ризику - негативні чинники, що  провокують  або збільшують ризик розвитку певних 

ефектів (захворювань) людей при реалізації планованої діяльності відсутні.  

     Як показують розрахунки ризики для здоров’я людей під час реалізації планованої 

діяльності відсутні або допустимі. 

     Рівень шумового впливу під час реалізації планованої діяльності знаходиться нижче 

допустимого нормативного рівня шуму та не спричинить ризику для здоров’я людей.   

     Для планованої діяльності нормативна санітарно-захисна зона не встановлюється, 

приймається відстань до житла більше 500 м. Реалізація планованої діяльності буде 

проводитись за межами населених пунктів - на відстані що перевищує 500м.    

     При реалізації планованої діяльності до надзвичайної ситуації що може призвести до 

виникнення ризиків для довкілля та здоров’я людей є порушення техніки безпеки при 

експлуатації техніки та автотранспорту, виникнення пожару. Виникнення аварійної ситуації 

при реалізації планованої діяльності яка може призвести до травмування людей та виникненю 

пожару можливо при незадовільному стані техніки, порушенні вимог техніки безпеки та 

пожарної безпеки. Для попередження виникнення вище описаної ситуації буде регулярно 

проводитися технічне обслуговування техніки, серед персоналу регулярно буде проводитися 

інструктаж з техніки безпеки на робочому місці та протипожежної безпеки, на підприємстві 

буде розроблено відповідні заходи. Вплив та ризики для довкілля та здоров’я людей, через 

можливість виникнення аварійних ситуацій  характеризуються як зневажливо малі.    

     Ризик для стану археологічних пам’яток при реалізації планованої діяльності, за умови 

дотримання вимог чииного законодавства,  відсутній. Для попередження впливу планованої 

діяльності на стан археологічних пам’яток, заборонено проводити  діяльність біля 

археологічних пам’яток та їх охоронних меж (визначено охоронними знаками та охоронним 
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договором). Реалізація планованої діяльності повинна відбуватися  за межами археологічних 

пам’яток. 

5.5. Кумулятивним впливом інших наявних об’єктів, планованої діяльності та об’єктів, 

щодо яких отримано рішення про провадження планованої діяльності, з урахуванням 

усіх існуючих екологічних проблем, пов’язаних з територіями, які мають особливе 

природоохоронне значення, на які може поширитися вплив або на яких може 

здійснюватися використання природних ресурсів 

     У відповідності до вимог статті 43 Лісового кодексу України заготівля деревини в порядку 

рубок головного користування буде здійснюватись лісгоспом  на підставі та в межах науково-

обгрунтованої та затвердженої розрахункової лісосіки. Пропозиції та відповідні обґрунтування 

щодо розрахункової лісосіки будуть підготовлені спеціалізованою лісовпорядною 

організацією, виходячи з принципів безперервності та невиснажливості використання лісових 

ресурсів. 

     Рубки формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, лісовідновні, переформування, 

пов'язані з реконструкцією, ландшафтні) будуть проводитись лісгоспом з додержанням вимог 

«Правил поліпшення якісного складу лісів» затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 травня 2007 року № 724.  Підставою для рубок формування і оздоровлення лісів 

будуть матеріали лісовпорядкування та обстежень, які проводитимуться лісгоспом.  

     Проведення санітарних рубок буде здійснюватись відповідно до вимог «Санітарних правил 

в лісах України” затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 року 

№ 555. 

     Враховуючи зазначене, за умови дотримання вимог чинного природоохоронного 

законодавства кумулятивний вплив під час провадження планованої діяльності вважатиметься 

допустимим. 

На території  лісництв наявні об’єкти ПЗФ. Для охорони та збереження об’єктів ПЗФ 

лісгоспом, відповідно до вимог чинного законодавства, на кожний об’єкт ПЗФ отримано 

Охоронні забовязання. Рубки головного користування на об’єктах ПЗФ не проводяться. 

     Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за межами ПЗФ, вплив на території що 

мають природоохоронне значення при реалізації планованої діяльності відсутній.  

     Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися за межами прибережних захисних 

смуг водних об’єктів. 
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     Кумулятивний ефект це розвиток шкідливого ефекту внаслідок одночасного надходження 

в організм усіма можливими шляхами хімічних речовин, що мають схожий механізм дії, або 

посилення інших негативних впливів на довкілля та стан здоров’я людей що виникають від 

взаїмодії кількох сусідніх джерел. 

     На території планованої діяльності відсутні: 

- промислові або інші об’єкти що призводять до забруднення атмосферного повітря; 

-об’єкти що впливають на гідрологічний стан водних об’єктів; 

-об’єкти що є джерелами підвищеного шуму.      

     При реалізації планованої діяльності не застосовуються технології, машини та обладнання 

що можуть створити значний вплив на атмосферне повітря. Відсутні джерела що можуть 

створити кумулятивний вплив. При реалізації планованої діяльності кумулятивний вплив на 

атмосферне повітря відсутній. 

     При реалізації планованої діяльності кумулятивний вплив через шумове навантаження 

відсутній – відсутні джерела що можуть створити кумулятивний вплив.   

      Кумулятивний вплив на водні об’єкти  відсутній через відсутність поряд з річками прямих 

джерел впливу на гідрологічний стан річок, відсутність прямого впливу на гідрологічний стан 

річок планованої діяльності. Опосередкований (непямий) вплив планованої діяльності  

незначний - через заборону проведення рубок в прибережній зоні водних об’єктів. 

 

5.6. Вливом планованої діяльності на клімат, у тому числі характер і масштаби викидів 

парникових газів, та чутливістю діяльності до зміни клімату 

     Основними факторами впливу на клімат є: хімічне забруднення атмосфери, особливо 

парниковими газами; теплове забруднення повітряного басейну; зміна водного режиму 

території. Багато газів, які знаходяться в атмосфері - вуглекислий газ, метан, окисли азоту та 

інші - прозорі для видимих променів, але активно поглинають інфрачервоні, утримаючи тим 

самим в атмосфері частину тепла. Затримуючи тепло в атмосфері Землі, ці гази створюють 

парниковий ефект – парникові гази (ПГ). В Україні згідно за рекомендаціями МГЕЗК 

враховуються три ПГ прямої дії: вуглекислий газ СО2, метан СН4, закис азоту N2O та ПГ 

непрямої дії: моноксид вуглецю СО, оксиди азоту NOx, леткі неметанові органічні сполуки. 

Парникові гази непрямої дії безпосередньо не є парниковими газами, але опосередковано 

впливають на парниковий ефект в результаті хімічних реакцій в атмосфері.   
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     При реалізації планованої діяльності  в атмосферне повітря протягом короткострокового 

терміну проведення робіт на лісосікі надходять парникові гази. Всього викид парникових газів 

при реалізації планованої діяльності   становить 0,62т. Незначна кількість парникових газів, 

короткостроковий вплив парникових газів при реалізації планованої діяльності не вплинуть на 

клімат не призведут до змін клімату. 

     Зменшення кількості лісів шо вирубуються компенсується кількістю лісів що вирощуються 

при лісовідновленні та лісорозведенні. Завдяки балансу вплив на клімат відсутній.  

     Климатичні особливості території планованої діяльності не призводять до зростання 

інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 

Вплив хімічних факторів забруднення атмосфери при реалізації планованої діяльності в межах 

нормативного (допустимий) та не призведе до змін клімату. 

     Теплове забруднення повітряного басейну не передбачається.   

     Зміна водного режиму яка може вплинути на клімат не передбачається. 

     Реалізація планованої діяльності не матиме вплив на клімат. 

5.7. Технологією і речовинами, що використовуються 

     При реалізації планованої діяльності буде використано сертифіковане обладнання, 

сировина, матеріали, комплектуючі що відповідають діючим санітарним та екологічним 

нормативам. 

     При виконанні робіт будуть використані звичайні поширені технології та обладнання, які 

відповідають чинним нормативам та правилам. 

     Вплив на довкілля обумовлений технологією та матеріалами, що 

використовуються при реалізації планованої діяльності можна охарактеризувати як відсутній, 

або зневажливо малий. 

6. Опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу на довкілля 

     Для оцінки впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності  основними 

методами прогнозування стану навколишнього середовища що використовувалися   були:  

метод системного підходу (екологічне та техніко-економічне обґрунтування запланованої 

діяльності);  розрахунково-аналітичний метод (оцінка впливу запланованої діяльності на 

навколишнє середовище); системно-аналоговий метод (зіставлення еколого-економічних 

взаємозв'язків запланованої діяльності об'єкта з типовими об'єктами-аналогами).  
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Оцінка позитивних і негативних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище по 

зазначеними методами проводилася на підставі та з урахуванням:  техніко-економічних даних 

запланованої діяльності, за умови її здійснення в нормальному (плановому) режимі 

експлуатації; фізико-географічної та кліматичної характеристик району, в якому знаходиться 

об'єкт запроектованої діяльності.        

     Методи визначення впливу планованої діяльності  на навколишнє середовище спираються 

на натуральні показники. Це концентрація шкідливих домішок у середовищах і маси 

шкідливих речовин, які потрапляють в навколишнє природне середовище. Оцінюється ступінь 

їхньої відповідності нормам (ГДК, ГДВ, ГДС та ін.).   

     Крім натуральних показників впливу на навколишнє природне середовище враховувався 

рівень безпеки реалізації планованої діяльності що характеризується: імовірністю виникнення 

техногенних аварій, катастроф  що можуть призвести  до винекнення екологічної катасторфи; 

ступенем негативного впливу на людину та навколишнє середовище техногенних  процесів 

при реалізації планованої діяльності;  імовірністю переростання екологічної обстановки в 

районі реалізації планованої діяльності в кризову та катастрофічну.   

     Прогнозування стану довкілля при реалізації планованої діяльності здійснювалося на 

підставі розрахунків наведених в Звіті з оцінки впливу на довкілля,  інформації наведеної на 

сайті Управління екології та природних ресурсів Житомирської  ОДА, данних лісгоспу, данних 

інтернет мереж. При прогнозуванні брались до уваги припущення щодо можливих причин 

негативного впливу на стан довкілля, враховувалося що жоден з можливих ризиків які можуть 

виникнути в процесі провадження планованої діяльності не несуть істотної шкоди для довкілля 

та здоров’я людей. Використовувався короткостроковий (оперативний) прогноз.  

     З метою оцінки впливів на довкілля використано дані аналогічних об’єктів, а також 

використано наступні методики: Розрахунок ризиків планової діяльності (МР 2.2.12-142-2007 

«Оцінка ризику для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря»,  ДБН А.2.2-1-

2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при 

проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»); «Інструкція з впорядкування 

лісового фонду України» (проект).    

     Звіт виконано відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23 

травня 2017 року № 2059-VIII.  
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7. Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, 

зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за 

можливості) компенсаційних заходів. 

     Для запобігання негативного техногенного впливу на довкілля в лісгоспі буде 

запроваджено: заправка техніки  та автотранспорту на автозаправках; установка піддонів під 

ємності на площадках при заправки бензопил на лісосіках;  регулювання викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДВЗ техніки та автотранспорту; забезпечення 

технічного стану техніки та автотранспорту. 

     Для уникнення впливу  на об’єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, 

укладено охоронні договіри № 3552, 3473 (додаток 8). Якщо під час проведення робіт буде 

виявлено необліковану знахідку археологічної  або культурної спадщини, роботи буде 

призупинено, будуть прийняті заходи передбачені законами України  «Про охорону культурної 

спадщини», «Про охорону археологічної спадщини». 

     Для зниження впливу на  об'єкти рослинного світу лісгоспом буде передбачено: 

-проведення комплексу лісосічних робіт (включаючи підготовку лісосік) способами, які 

виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення; 

-проведення рубок із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, 

що залишаються; 

-переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки  відповідно до технологічних карт за 

наміченими маршрутами і підготовленими волоками з урахуванням збереження життєздатного 

підросту; 

-розроблення лісосік за наявністю життєздатного підросту та лісосік, що проектуються для 

паросткового поновлення, який забезпечує лісовідновлення переважно з 1 жовтня по 1 квітня. 

-заходи з очищення місць рубок для створення сприятливих умов для відновлення лісу;    

-збереження життєздатного підросту господарсько цінних порід. Кількість збереженого 

життєздатного підросту буде становити не менш як 75 відсотків загальної площі ділянки з 

життєздатним підростом господарсько цінних порід, що підлягала збереженню. Після рубки в 

зимовий період на схилах стрімкістю до 10 градусів буде збережено не менш як 70 відсотків 

кількості підросту, зазначеної в лісорубному квитку, а на схилах стрімкістю більш як 10 

градусів - не менш як 60 відсотків. Після рубки у весняно- літній та осінній періоди буде 

збережено відповідно не менш як 60 і 50 відсотків підросту. Якщо на ділянках після першого 

прийому поступових і добровільно-вибіркових рубок відсутня достатня кількість 
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життєздатного підросту, будуть здійснені заходи щодо сприяння природному поновленню. 

Зруби, не забезпечені природним поновленням господарсько цінних порід дерев будуть 

своєчасно закультивовані. 

     Для зниження впливу на  об'єкти тваринного світу лісгоспом буде передбачено:  

-збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані 

природної волі; 

-недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження 

диких тварин; 

-збереження цілісності природних угруповань диких тварин; 

-запобігання загибелі тварин під час здійснення лісогосподарських, лісозаготівельних та інших 

робіт; 

-надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха 

і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; 

-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 

-недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу; 

-розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції 

тварин; 

-охорону нор, хаток, лігв, мурашників, бобрових загат та інших житл і споруд тварин, місць 

токування, линьки, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових скупчень тварин, 

нерестовищ, інших територій, що є середовищем їх існування та шляхів міграції.  

-у період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня буде заборонено 

проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (пальба, 

проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, проведення ралі та інших 

змагань на транспортних засобах). 

     Для попередження впливу на водні об’єкти: 

-не буде здійснюватися прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів 

від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них; 

-не будуть проводитися рубки головного користування у деревостанах, що віднесені до 

захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів;   

-не буде проводитися лісосплав по водних об'єктах; 

-буде запроваджено очищення водотоків та водойм від деревини. 

      Для попередження можливого впливу на здоров’я населення, лісгоспом запроваджено 
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радіаційний контроль деревини  відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 31.10.2005 № 573 "Про затвердження Державного гігієнічного нормативу 

«Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів (137)Cs та (90)Sr у деревині та 

продукції з деревини» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2005 року 

за № 1384/11664. 

     Для зменшення впливу планованої діяльності на стан довкілля діяльність лісгоспа буде 

спрямована на:  

-застосування екологічно безпечних технологій заготівлі деревини, у т.ч. вибіркових та 

поступових систем рубок, екологічно ощадливого технічного забезпечення в рамках заготівлі 

та трелювання деревини; 

-забезпечення життєздатності та стійкості лісів до негативного впливу факторів довкілля на 

основі застосування системи господарських заходів в рамках різних циклів лісогосподарського 

виробництва (лісовідновлення, догляд за лісовими насадженнями тощо);  

-забезпечення ефективної взаємодії із зацікавленою громадськістю;  

-моніторинг стану лісів;   

-збереження лісової рослинності у буферній зоні уздовж берегів водойм; 

-укріплення трелювальних волоків та навантажувальних пощадок порубковими рештками в 

процесі робіт, рівномірне розкидання подрібнених порубкових решток на лісосіці, 

застосування заходів для сприяння природному поновленню грунтів; 

-захист біорізноманіття. Збереження біологічного різноманіття на основі створення системи 

захисту рідкісних й таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і 

тваринного світу, збереження ключових елементів біорізноманіття лісових екосистем під час 

господарської діяльності; 

-очищення водотоків та водних об’єктів від порубкових решт, впалих дерев тощо. 

Згідно Конвенції про охорону біологічного різноманіття, лісове біорізноманіття - це 

різноманітність живих організмів в лісових екосистемах, включаючи різноманіття між та серед 

видів, а також між та серед компонентів лісових екосистем. Збереження біорізноманіття 

розглядається як необхідний дієвий елемент збалансованого ведення лісового господарства 

(Резолюція першої Міністерської конференції із захисту лісів Європи в Гельсінкі, 1992). 

Основні національні нормативно-правові документи, які регулюють біорізноманіття в лісах: 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про 
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екологічну мережу», Закон України «Про Загальнодержавну програму формування 

національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки, Державна цільова програма «Ліси 

України» на 2010-2015 роки, Концепція загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття на 2005-2025 роки,Червона та Зелена книги України.   Згідно статті 85 Лісового 

кодексу, для забезпечення збереження біорізноманіття в лісах, підприємство буде 

здійснювати:  

1) збереження на найбільш цінних лісових ділянках територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, розвиток екологічної мережі. На території лісництв створено території та 

об’єкти природно-заповідного фонду. Значну роль в збереженні біорізноманіття на 

підприємстві відіграє виділення  особливо захисних лісових ділянок; 

2) виділення, створення і збереження об’єктів цінного генетичного фонду лісових порід 

(генетичних резерватів, плюсових деревостанів і дерев, колекційних лісових ділянок, 

лісонасінних ділянок і плантацій, дослідних та випробних культур тощо). На 

підприємстві  створено достатньо потужну лісонасіннєву базу; 

3) недопущення генетичного забруднення генофондів аборигенних порід та інвазій 

інтродукованих видів у природні екосистеми. Інвазійні деревні породи – чужорідні види дерев, 

які в певних лісорослинних умовах можуть витісняти з насаджень господарсько- цінні місцеві 

види. Для запобігання інвазіям інтродукованих видів на підприємстві запроваджено контроль 

видового складу лісових культур та природного поновлення; 

4) застосування екологічно орієнтованих способів відтворення лісів та використання лісових 

ресурсів. Основний потенціал майбутнього видового рослинного біорізноманіття на 

підприємстві закладається проектом лісових культур. Під час проведення лісовпорядкування 

проектування лісовідновлення і лісорозведення головних порід проводиться господарсько-

цінними деревними породами згідно чинних нормативних документів відповідно до типів лісу, 

лісорослинних зон.  Впровадження нових технологій рубок та розробка нових схем 

відтворення лісів, орієнтованих на природне поновлення деревостанів, а також сприяння 

поновленню корінних порід - це сучасні загальноєвропейські вимоги до лісогосподарської 

практики.  Лісовпорядкування орієнтується на перспективу проектування наближеного до 

природи лісівництва, яке поєднує принципи безперервного в часі існування лісового покриву, 

збереження біотичного різноманіття, застосування природоохоронних технологій заготівлі 

деревини. Важливим для збереження біорізноманіття є проектування і проведення рубок 
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догляду, переформування, лісовідновних, реконструктивних та інших рубок, які б формували 

корінні, різновікові, багатоярусні, змішані деревостани, які властиві для певних типів лісу, 

територій і природних зон. Чинні правила рубок включають все більше екологічних обмежень 

та вимог щодо збереження біорізноманіття, зокрема  проектування вибіркових лісовідновних 

рубок, проведення рубок переформування лісів замість суцільних рубок головного 

користування.  Поступові та і вибіркові системи рубок сприяють формуванню та підвищенню 

стійкості природних лісів; 

5) забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, пралісів, інших цінних природних 

комплексів відповідно до природоохоронного законодавства. В процесі виконання 

лісотаксаційних робіт, керуючись положеннями Червоної книги України та Зеленої книги 

України, наказом Мінприроди від 16.10.2009 № 545 «Про затвердження переліку рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення та типових природних рослинних угрупувань, 

які підлягають охороні і занесені до Зеленої книги України», буде забезпечуватися виявлення 

типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення рідкісних, та таких, 

що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають 

заповіданню. Роботи  відбуваються на основі натурного огляду лісових ділянок, попередньої 

інформації лісогосподарських підприємств, даних територіальних органів Мінприроди, 

громадських організацій екологічного напрямку та інших джерел.  Відповідно до процедури, 

польові роботи з таксації лісів проводяться з врахуванням попередньо зібраної інформації, 

результатів опитування чи інших джерел. При виявленні рідкісних і таких що знаходяться під 

загрозою зникнення представників рослинного і тваринного світу, їх описи заносяться в 

таксаційні бази даних згідно існуючої структури відображення інформації. Для ділянок, що не 

занесені до реєстрів природно-заповідного фонду, встановлюється обмежений режим 

господарської діяльності з виділенням їх в особливо-захисні лісові ділянки. 

     Керуючись положеннями статті 46 Лісового кодексу, лісовпорядкування передбачає ряд 

заходів, проведення яких пов’язане із збереження біорізноманіття: 

-інвентаризація лісового фонду з визначенням породного та вікового складу деревостанів, їх 

стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів; 

-обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій; 
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-ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження 

лісових природних комплексів; 

-виявлення типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення 

рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного 

світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі; 

-виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів; 

-обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів; 

-визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, інших лісогосподарських 

заходів, а також порядку і способів їх проведення. 

     Основний потенціал майбутнього видового рослинного біорізноманіття закладається 

проектом лісових культур. Під час проведення лісовпорядкування проектування 

лісовідновлення і лісорозведення головних порід проводиться господарсько-цінними 

деревними породами згідно чинних нормативних документів відповідно до типів лісу, 

лісорослинних зон.   

     З метою зменшення негативного впливу на лісові грунти лісозаготівельної та лісовозної 

техніки проводиться наступне: 

-проводиться натурне обстеження всіх лісосік і в карточці обстеження для кожної лісосіки 

спеціалістами встановлюється сезон розробки з урахуванням грунтово-гідрологічних умов; 

-в технологічних картах розробки лісосік вказуються місця розташування біотопів, водотоків 

тощо;  

-контролюються установлені терміни розробки лісосік в процесі лісозаготівельних робіт 

ведеться поточний контроль стану погоди і грунту під час проведення лісосічних робіт.  

     Для захисту лісових земель і грунтів від пошкодження технікою на підприємстві 

передбачається: 

-проведення натурного обстеження  лісосік для встановлення сезону розробки з урахуванням 

грунтово - гідрологічних умов;  

-виявлення та визначення в технологічних картах розробки лісосік місць розташування 

біотопів, водотоків тощо;  

-контроль установлених термінів розробки лісосік, контроль стану погоди та грунту під час 

проведення лісосічних робіт;  

-оптимізація кількості волоків і погрузочних площадок на лісосіці; 

-трелювання лісопродукції тракторами з низьким тиском на грунт; 
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-розробка лісосік із сирими і мокрими грунтами в зимовий період; 

-призупинення трелювання деревини при сильному перезволоженні грунтів (особливо весною 

і восени); 

-додержання вимог Закону України «Про охорону земель». 

     В зв'язку з тим, що рельєф на території розташування лісництв рівнинний, ерозійні процеси 

не виражені - заходи з боротьби з водною ерозією на плануються. 

     Окрім прямого впливу на грунт  колесами техніки, при роботі двигунів транспортних 

засобів утворюються викиди із аерозольних і пиловидних частинок що опосередковано можуть 

впливати на грунт.  Викиди забруднюючих речовин незначні, короткострокові. Для зменшення 

викидів, часть автотранспорту замість дизпалива використовує газ пропан.  

     Внаслідок реалізації планованої діяльності можливий вплив на просторове, видове, 

популяційне та ценотичне різноманіття об'єктів рослинного світу. На підприємстві буде 

забезпечено виконання «Плану виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів 

рослин» -  таблиця 7.1. 

       Таблиця 7.1 

 

№ 
п/п 

Назва заходу щодо виявлення та взяття під 
охорону рідкісних і зникаючих видів 

Заходи щодо 
охорони рідкісних і 

зникаючих видів 

 

Хто проводить 

1 Проведення обстеження земельних лісових 
ділянок при відводах і таксації лісосік рубок 
головного користування. 
При обстеженні виділяються ключові біотопи 
і об'єкти рослинного світу 

Збереження 
ключових біотопів і 

об'єктів. При 
виявленні 

виділяється 
охоронна зона 

 

Спеціалісти 
лісгоспу, лісничі, 

зацікавлені сторони 

2 Виявлення рідкісних і зникаючих видів 
флори та їх моніторинг. 
Охорона 

Створення 
охоронних зон 

 

 

 

 

Спеціалісти 
лісгоспу, зацікавлені 
сторони, Волонтери 

3 Нанесення на карти місць зростання 
популяцій рідкісних та 

зникаючих видів флори для забезпечення їх 
збереження при здійсненні господарської 
діяльності 
 

На картах-схемах по 
лісництвах 
наносяться 

рідкісні та зникаючі 
види і біотопи 

 

 

Лісничі, помічники 
лісництв 
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4 Залучення зацікавлених сторін та науковців 
до виявлення рідкісних та зникаючих видів 
рослин 

 

  

Адміністрація 
лісгоспу 

 

 

 
 

     Лісовпорядкуванням проектуються заходи з охорони і створення сприятливих умов для 

тваринного світу в тому числі мисливської фауни, виходячи з того, що лісогосподарська 

діяльність і лісокористування повинні забезпечувати раціональне поєднання інтересів 

мисливського та лісового господарства без нанесення шкоди останньому. Під час 

проектування лісогосподарських заходів передбачається: 

- виділення особливо захисних лісових ділянок лісу навколо токовищ глухарів; 

-не проектується створення лісових культур на частині зрубів з численним порослевим 

поновленням осики та інших порід; 

-обладнання штучних гнізд (шпаківні), огороджування мурашників; 

-підгодівля в зимовий період (і не тільки мисливської фауни); 

-в густих молодняках виділяються захисні ремізи, які виключаються з фонду рубок догляду;  

-проектування (рекомендації)  проведення рубок в ділянках з наявністю цінних рослин в 

зимовий (сніжний) період; 

-рекомендації щодо залишення дерев з дуплами; 

-залишення біогалявин як середовища мешкання та харчування окремих тварин; 

-підсів нектароносів, садіння чагарників для приваблення ентомофагів; 

-обмеження або заборона хімічних препаратів під час проведення заходів з лісозахисту і 

відтворення лісів та надання переваги біологічним препаратам; 

-опосередковано важливе значення має проектування протипожежних заходів; 

-проектування штучних водойм для водопою; 

-регулювання чисельності окремих представників фауни (наприклад, вовка, єнотовидної 

собаки тощо); 

-огороджування окремих ділянок з особливо цінними представниками рослинного і 

тваринного світу; 

-важливе значення мають профілактичні заходи (аншлаги, вітрини, ЗМІ, телебачення  тощо), 

направлені на бережливе відношення до природи. 

     План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів тварин наведено в таблиці 

7.2. 
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Таблиця 7.2 

 

№ 
пп 

Назва заходу щодо виявлення та взяття під 
охорону рідкісних і зникаючих видів 

Заходи щодо 
охорони рідкісних і 

зникаючих видів 

 

Хто проводить 

1 Проведення обстеження земельних лісових 
ділянок при відводах і таксації лісосік рубок 
головного користування. 
При обстеженні виділяються ключові біотопи і 
об'єкти. 

Збереження 
ключових біотопів і 

об'єктів. При 
виявленні 

виділяється 
охоронна зона 

Спеціалісти 
лісгоспу, лісничі, 

зацікавлені 
сторони 

2 Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни та 
їх моніторинг (лелека чорний, голуб-синяк, сови 
і інші птахи). 
Охорона. 

Створення 
охоронних зон 
навколо гнізд. 
Заходи, які є 

джерелом шуму не 
проводити. 

Спеціалісти 
лісгоспу, 

зацікавлені 
сторони, 

Волонтери 

3 Нанесення на карти місця мешкання популяцій 
рідкісних та зникаючих видів фауни для 
забезпечення їх збереження при здійсненні 
господарської діяльності 

На картах-схемах по 
лісництвах 

наносяться рідкісні 
та зникаючі види і 

біотопи 

 

Лісничі, 
помічники 
лісництв 

4 Виготовлення і розвішування штучних 
гніздівель для рідкісних і зникаючих видів 
птахів, моніторинг заселення гніздівель 

Виготовлення і 
розвішування 

Спеціалісти 
лісгоспу, 

зацікавлені 
сторони, 

Волонтери 

5 

 

 

 

Залучення зацікавлених сторін та науковців до 
виявлення рідкісних та зникаючих видів тварин 

 

 

 Адміністрація 
лісгоспу 

 

  

     

 

    Для оздоровлення та посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і 

пошкодженню проводяться (на підставі матеріалів лісовпорядкування, санітарного або 

лісопатологічного обстеження) санітарні рубки. Санітарні рубки проводяться у відповідності з 

чинними „Санітарними правилами в лісах України”, затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 жовтня 2016 року №756, та „Правилами поліпшення якісного складу 

лісів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724 

зі змінами та доповненнями до них. 

     Компенсаційними заходами, які будуть проведені лісгоспом є заходи, пов'язані з 
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відновленням та відтворенням лісу.   Відповідно до Лісового кодексу України відтворення лісів 

здійснюється шляхом їх відновлення та лісорозведення (у пралісах, квазіпралісах та природних 

лісах не проводяться заходи з їх відновлення). Відновлення лісів здійснюється на лісових 

ділянках, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища тощо). Зруби і згарища 

підлягають залісенню протягом не більше двох років. На лісових ділянках, зайнятих 

чагарниками, низькопродуктивними і малоцінними деревостанами, відновлення більш цінних 

та високопродуктивних деревостанів здійснюється шляхом реконструкції та проведення 

лісокультурних робіт. Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів 

землях, не вкритих лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для 

використання в сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях 

сільськогосподарського призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та 

інших захисних насаджень. Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення 

визначаються на підставі матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з 

урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що підлягають 

залісенню. Відновлення лісів проводиться способами, що забезпечують створення 

високопродуктивних лісів з господарсько цінних деревних і чагарникових порід.  

Лісорозведення проводиться способами, що забезпечують створення продуктивних 

деревостанів з високими захисними властивостями.  

     Заходи з відновлення та відтворення лісу виконуються відповідно до «Правил рубок 

головного користування» затверджених наказом Державного комітету лісового господарства 

України від 23.12.2009 № 364, зокрема спосіб відновлення лісу на лісосіці, а у разі потреби на 

окремій її частині визначається під час підготовки лісосіки до рубки з урахуванням 

лісорослинних умов та біологічних особливостей деревних порід. Спосіб лісовідновлення 

може бути також змінений під час огляду місць рубок. 

     У відповідності до вимог «Правил відтворення лісів» затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 303, відтворення лісів буде здійснюватися з 

урахуванням екологічних, соціально-економічних та природно-кліматичних умов регіону з 

відповідним цільовим вирощуванням. 

     Відтворення лісів здійснюватиметься на лісотипологічній основі відповідно до потенційних 

лісорослинних умов. Проектування об'єктів, на яких передбачається відтворення лісів буде 

проводиться на основі актів огляду місць рубок, передачі земель під захисне лісорозведення, 

матеріалів обстеження ділянок лісокультурного фонду з урахуванням наукових рекомендацій 
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та передового досвіду. 

     Відповідно до вимог законів України «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство 

та полювання» на території лісгоспу створено відтворювальні ділянки. Наказ про створення 

відтворювальних ділянок наведено в додатку 10. Розміщення відтворювальних ділянок на 

території лісгоспу наведено в додатку 11. 

    До природоохоронних заходів вдноситься виділення захисних лісів та охоронних ділянок 

наведених в  «КЛОПОТАННЯ щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність 

до „Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” по 

 ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО» Житомирського обласного управління лісового  та мисливського 

господарства» (додаток 12). 

     До компенсаційних заходів відноситься сплата відповідно до вимог Податкового кодексу 

України: з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;  екологічного податку.  

 

8. Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого 

вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій, заходів запобігання чи 

пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходів реагування на 

надзвичайні ситуації 

     Відповідно до Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», надзвичайна 

екологічна ситуація - надзвичайна  ситуація,  при якій на окремій місцевості сталися негативні 

зміни в навколишньому природному середовищі,  що  потребують  застосування  надзвичайних 

заходів з боку держави.  

     Негативні зміни  в  навколишньому  природному середовищі - це втрата,  виснаження чи 

знищення окремих  природних  комплексів  та ресурсів внаслідок надмірного забруднення 

навколишнього природного середовища,  руйнівного впливу  стихійних  сил  природи  та  

інших факторів,  що  обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та 

провадження господарської діяльності в цих умовах.  

     При реалізації планованої діяльності в штатному режимі, значний негативний вплив на 

довкілля не очікується: викиди в атмосферне повітря нормативні; скиди забруднюючих 

речовин в водні об’єкти відсутні; кількість відходів що тимчасово зберігається на территорії 

підприємства незначна, забезпечується їх тимчасове зберігання та утилізація відповідно до 

вимог чинного законодавства 
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     Реалізація планованої діяльності не призведе до значних негативних змін  в  навколишньому  

природному середовищі та  виникненню надзвичайних ситуацій.       

     Через підпали, небезпечне поводження з вогнем, природні явища - блискавки (що не 

відносяться до планованої діяльності)  можливі лісові пожежі які можуть призвести до 

виникнення надзвичайних ситуацій. Для попередження виникнення лісових пожеж:   

заборонено розведення вогнищ на території лісу; заборонено спалювання порубкових решт; 

здійснюється регулярний контроль за станом лісу.  

     У разі виникнення стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій, які загрожують 

існуванню тварин, лісгосп відповідно до вимог Закону України "Про зону надзвичайної 

екологічної ситуації", Закону України «Про тваринний світ» та інших нормативно-правових 

актів надасть допомогу диким тваринам і негайно інформує про це центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. 

 

9. Визначення усіх труднощів (технічних недоліків, відсутності достатніх технічних 

засобів або знань), виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 

     В процесі підготовки та написанні звіту з оцінки впливу на довкілля  труднощів не виявлено.  

 

10. Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та 

рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 

довкілля (додається таблиця з інформацією про повне врахування, часткове врахування 

чи обґрунтоване відхилення суб’єктом господарювання зауважень і пропозицій 

громадськості, наданих у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 

деталізації інформації).   

     Зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності наведені в листі  

Міністерства екології та природних ресурсів України  №10/7/5211-19 від 03.09.2019  (додаток 

13).  

     Зауваження та пропозиції громадськості враховані. Інформація про врахування зауваженнь 

та пропозицій громадськості наведена в таблиці 10.1. 
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                                                                                                                         Таблиця 10.1 

№ 

з/п 
Зауваження та пропозиції Статус 

Інформація про 
врахування, часткове 
врахування чи 
обґрунтоване відхилення 
рекомендації 
 

                              Микита Гладков, м. Київ, вул. Хмельницька, 2 

 

1 оцінити вплив суцільних рубок на 
рівень води в р. Нивна та її 
притоках, а також на естетичну 
привабливість лісів навколо даної 
водойми. 
 

Враховано При лісозаготівельних 
роботах що виконуються 
лісовим господарством 
негативний вплив на водні 
ресурси зведено до мінімуму 
внаслідок обмеження 
проведення рубок головного 
користування поблизу 
водних об’єктів. Лісові 
ділянки вздовж водних 
об’єктів віднесено до 
категорії захисних лісів 
об'єктів (Постанова Кабінету 
Міністрів України «Порядок 
поділу лісів на категорії та 
виділення особливо 
захисних лісових ділянок»  
від 16 травня 2007р. №733). 
лісове господарство не буде 
проводити суцільні рубки в 
межах захисних лісів вздовж 
водних об’єктів.  
Не буде здійснюватися 
прокладення трелювальних 
волоків на відстані ближче 
ніж 20 метрів від постійних 
водотоків, у місцях витоків 
річок та навколо них. 
Вплив планованої діяльності 
на стан водних об’єктів 
наведено в розділах 1.1; 1.5; 
4; 5.1 Звіту 

2 оцінити вплив суцільних рубок на 
рівень води в р. Явенка та її 
притоках, а також на естетичну 
привабливість лісів навколо даної 
водойми. 
 

Враховано При лісозаготівельних 
роботах що виконуються 
лісовим господарством 
негативний вплив на водні 
ресурси зведено до мінімуму 
внаслідок обмеження 
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проведення рубок головного 
користування поблизу 
водних об’єктів. Лісові 
ділянки вздовж водних 
об’єктів віднесено до 
категорії захисних лісів 
об'єктів (Постанова Кабінету 
Міністрів України «Порядок 
поділу лісів на категорії та 
виділення особливо 
захисних лісових ділянок»  
від 16 травня 2007р. №733). 
лісове господарство не буде 
проводити суцільні рубки в 
межах захисних лісів вздовж 
водних об’єктів.  
Не буде здійснюватися 
прокладення трелювальних 
волоків на відстані ближче 
ніж 20 метрів від постійних 
водотоків, у місцях витоків 
річок та навколо них. 
Вплив планованої діяльності 
на стан водних об’єктів 
наведено в розділах 1.1; 1.5; 
4; 5.1 Звіту 

3 оцінити вплив суцільних рубок на 
рівень води в р. Сестробель та її 
притоках, а також на естетичну 
привабливість лісів навколо даної 
водойми 

Враховано При лісозаготівельних 
роботах що виконуються 
лісовим господарством 
негативний вплив на водні 
ресурси зведено до мінімуму 
внаслідок обмеження 
проведення рубок головного 
користування поблизу 
водних об’єктів. Лісові 
ділянки вздовж водних 
об’єктів віднесено до 
категорії захисних лісів 
об'єктів (Постанова Кабінету 
Міністрів України «Порядок 
поділу лісів на категорії та 
виділення особливо 
захисних лісових ділянок»  
від 16 травня 2007р. №733). 
лісове господарство не буде 
проводити суцільні рубки в 
межах захисних лісів вздовж 
водних об’єктів.  
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Не буде здійснюватися 
прокладення трелювальних 
волоків на відстані ближче 
ніж 20 метрів від постійних 
водотоків, у місцях витоків 
річок та навколо них. 
Вплив планованої діяльності 
на стан водних об’єктів 
наведено в розділах 1.1; 1.5; 
4; 5.1 Звіту 

4 оцінити вплив суцільних рубок на 
рівень води в р. Дорогань та її 
притоках, а також на естетичну 
привабливість лісів навколо даної 
водойми. 
 

Враховано При лісозаготівельних 
роботах що виконуються 
лісовим господарством 
негативний вплив на водні 
ресурси зведено до мінімуму 
внаслідок обмеження 
проведення рубок головного 
користування поблизу 
водних об’єктів. Лісові 
ділянки вздовж водних 
об’єктів віднесено до 
категорії захисних лісів 
об'єктів (Постанова Кабінету 
Міністрів України «Порядок 
поділу лісів на категорії та 
виділення особливо 
захисних лісових ділянок»  
від 16 травня 2007р. №733). 
лісове господарство не буде 
проводити суцільні рубки в 
межах захисних лісів вздовж 
водних об’єктів.  
Не буде здійснюватися 
прокладення трелювальних 
волоків на відстані ближче 
ніж 20 метрів від постійних 
водотоків, у місцях витоків 
річок та навколо них. 
Вплив планованої діяльності 
на стан водних об’єктів 
наведено в розділах 1.1; 1.5; 
4; 5.1 Звіту 
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11. Стислий зміст програм моніторингу та контролю щодо впливу на довкілля під час 
провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів після проектного 
моніторингу 

     Антропогенні зміни навколишнього природного середовища – забруднення атмосфери, 

деструкція озону в атмосфері і його накопичення в тропосфері, зміна клімату та інші 

несприятливі фактори приводять до погіршення стану лісів, що негативно впливає на їх  

ресурсний потенціал та захисні властивості. Для сталого управління лісами в таких умовах 

потрібна регулярна, об’єктивна і своєчасна інформація щодо динаміки стану лісових об’єктів 

та прогнозу розвитку ситуації яка може бути отримана при проведенні моніторингу лісів. 

Здійснення моніторингу лісів передбачене Лісовим кодексом України. 

     Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки 

кількісного і якісного стану лісів. Моніторинг лісів проводиться шляхом збирання, 

передавання, збереження та аналізу інформації про стан лісів, прогнозування змін у лісах і 

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління лісами, прийняття рішень щодо запобігання негативним змінам стану 

лісів, дотримання вимог екологічної безпеки та принципів ведення лісового господарства на 

засадах сталого розвитку. 

     В Україні створено державну систему моніторингу довкілля, в тому числі і в лісовому 

господарстві. Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу 

навколишнього природного середовища відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.03.98 р. № 391.  

     Моніторинг лісів проводиться як спільна діяльність виробничих та наукових установ 

Держлісагентства. У рамках такої діяльності польові дослідження (обстеження ділянок) 

виконують спеціалісти лісогосподарських підприємств, Українське державне проектне 

лісовпорядне виробниче об'єднання ВО «Укрдержліспроект» відповідає за формування баз 

даних моніторингу, а Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації виконує 

функції національного координаційного центру моніторингу лісів.      

     При моніторингу лісів щорічно визначають: 

-якість грунтів земель   лісового   фонду (радіологічні    визначення,   залишкова   кількість   

пестицидів, агрохімікатів   і  важких  металів) шляхом лабораторних досліджень та 

інструментальних вимірів;   
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-якість лісової  рослинності  (стан, продуктивність,  пошкодження  біотичними та абіотичними 

чинниками, біорізноманіття,   радіологічні   визначення) шляхом лабораторних досліджень та 

інструментальних вимірів, візуальним обстеженням;   

-стан мисливської  фауни (видові,  кількісні та просторові характеристики) шляхом візуальних 

обстежень. 

     Для  забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового 

господарства, охорони, захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та 

ресурсного потенціалу лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної 

і всебічної інформації про лісовий фонд України підприємство буде регулярно проводити: 

-інвентаризацію лісового фонду України з визначенням породного та вікового складу 

деревостанів, їх стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів; 

-виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів; 

-визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, охорони лісів від пожеж, 

захисту від шкідників і хвороб, інших лісогосподарських заходів, а також порядку і способів 

їх проведення; 

-ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження 

лісових природних комплексів; 

-виявлення пралісів, квазіпралісів, природних лісів, типових та унікальних природних 

комплексів, місць зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до 

екологічної мережі; 

-моніторинг лісової рослинності. Здійснюється оцінка біомаси, пошкодження її біотичними та 

абіотичними чинниками;  

-моніторинг мисливської фауни, біорізноманіття;  

-радіологічні визначення. 

     Підприємство при веденні лісового господарства регулярно буде забезпечувати: 

-моніторинг рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного 

світу, занесених до Червоної книги України; 

-моніторинг рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного 

світу, занесених до Червоної книги України. 

     Підприємство при здійсненні спеціального використання   лісових  ресурсів  -  заготівлі  

деревини  під  час проведення  рубок  головного  користування  буде проводити: 
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-огляд місць заготівлі деревини,  після  закінчення  робіт  з метою виявлення повноти та 

правильності розробки лісосік, заготівлі другорядних  лісових  матеріалів,  здійснення   

побічних   лісових користувань; 

-виявлення залишених недорубів,  невивезеної деревини та другорядних лісових матеріалів.  

     Для попередження забруднення навколишнього природного середовища при здійсненні 

господарської діяльності та веденні лісового господарства підприємство буде здійснювати 

локальний екологічний моніторинг:      

-за станом місць сладування відходів. Контроль візуальний, щодня; 

-за відповідністю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря автотранспортними 

засобами. Контроль інструментальний, щорічний; 

-контроль наявності в водотоках та водних об'єктах порубкових решт, повалених дерев тощо. 

Контроль візуальний, щотижневий; 

-контроль за станом доріг та волоків щодо наявності водної ерозії грунтів. Контроль 

візуальний, щомісячний та після опадів. 

 

12. Резюме нетехнічного характеру інформації   

    Планована діяльність - спеціальне використання ДП «Баранівське ЛМГ» лісових ресурсів в 

порядку проведення рубок головного користування. Рубки головного 

користування  проводяться з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових 

насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого 

і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення 

високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей. 

    Державне підприємство «Баранівське ЛМГ» розташовано в західній частині Житомирської 

області на території чотирьох адміністративних районів - Баранівського, Романівського, 

Новоград-Волинського, Пулинського.    

     До складу Баранівського лісгоспу входять: Адамівське лісництво;   Баранівське лісництво; 

Биківське лісництво; Довбиське лісництво; Камянобрідське лісництво; Зеремлянське 

лісництво Явненське лісництво.         

   Розрахункова лісосіка по лісгоспу складає    782700 куб м   на  10  річний  період, або  78270 

куб м  щорічно. 

     На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс 

робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Склад бригади 4 чоловіка. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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В середньому бригада заготовлює до 20 м3/добу деревини. Роботи на площі до 1 га 

виконуються на протязі до 10 діб.  Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім 

того майстер веде облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух 

лісопродукції. 

     Розробка лісосік при проведенні головних рубок здійснюється механізованим способом з 

застосуванням бензомоторних пил. Бензопили використовуються при звалюванні дерев, 

обрізуванні сучків та розкряжуванні стовбурів на сортименти При виконанні робіт з валки лісу: 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при роботі бензопил (пил деревини;  

викиди від двигуна внутрішнього згоряння); утворення відходів деревини.       

     Трелювання лісу здійснюється тракторами. Трактори з трелювальними пристроями 

використовуються при збиранні та транспортуванні деревини.  

     При виконанні робіт з трелювання лісу: викиди в атмосферне повітря від двигунів 

внутрішнього згоряння тракторів. 

     Розміщення рубок головного користування проведено з урахуванням наявного 

експлуатаційного фонду по лісництвах, стану насаджень і схеми існуючої дорожньої мережі.     

Рубки головного користування проводяться згідно з технологічними картами на ділянках з 

попередньо підготовленою мережею технологічних коридорів (трелювальних волоків) та доріг 

для пересування транспорту тощо.  

    Планована діяльність з рубок головного користування здійснюється почергово на території 

лісосік. При реалізації планованої діяльності з проведення рубок головного користування 

відходи утворюються на території лісосік -  відходи деревини.  Протягом доби на одній лісосіці 

заготовляється до 20 м3 деревини, кількість відходів що утворюється становить до 2 м3/добу 

або до 20м3 (10 т) на одній лісосіці. Кількість лісосік протягом року до 300 одиниць. Щорічно 

на лісосіках виникає до 3000 т відходів деревини. Відходи IV клас небезпеки. Відходи 

тимчасово розміщаються на території лісосік. Відходи частково утилізуються на лісосіці 

(біологічний метод), частково вивозяться для утилізації на спеціалізовані підприємства.   

      При проведенні робіт на лісосіках негативний вплив на водні об’єкти відсутній, 

забруднення та засмічення водних ресурсів не відбувається, не відбувається виснаження 

водних ресурсів або погіршення якості вод, надходження у водне середовище забруднюючих 

речовин не відбувається; порушення гідродинамічного режиму поверхневих та підземних вод 

не відбувається;вплив на гідрологічний та гідрохімічний стан поверхневих водойм відсутній.  
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     Лісові насадження здійснюють важливу роль в відновленні водних ресурсів. Під 

водоохоронно-захисною роллю лісу розуміється весь комплекс його впливу на ланки 

вологообміну, водні ресурси, режим стоку води та захист ґрунту від ерозії. Її основною 

складовою є гідрологічна роль, яка формується в результаті регулювання вологи системою 

«насадження - ґрунт» (водорегулювальні властивості), позитивними наслідками якої є 

збільшення ресурсів ґрунтових вод (водоохоронна роль) та зменшення схилового стоку води і 

рівномірна віддача вологи у руслову мережу (стокорегулювальне значення).  

     На території лісництв розташовані водні об’єкти. Для попередження негативного впливу на 

стан водних об’єктів,  лісові ділянки (смуги лісів)  уздовж берегів річок, навколо озер, 

водоймищ та інших водних об'єктів виведено з категорії експлуатаційних лісів за нормативами 

згідно з додатком 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку поділу 

лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 року № 

733 та віднесені до категорії захисних лісів. В разі проведення рубок у деревостанах, що 

віднесені до захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших 

водних об'єктів  -  будуть призначатися лише вузьколісосічні рубки.      

     При реалізації планованої діяльності з проведення рубок головного користування 

відбувається вплив на стан атмосферного повітря. Вплив на атмосферне повітря будє 

здійснювати техніка та автотранспорт, бензопили – викиди забруднюючих речовин двигунів 

внутришнього згоряння, запилювання атмосфери, шум від будівельних машин та бензопил. 

Планована діяльність з рубок головного користування проводиться на лісосіках. Джерелами 

забруднення на лісосіці є: бензопила - 1 од; трактор колісний - 1 од.; лісовоз - 1 од. 

Загальний щорічний викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від рубок головного 

користування на одну лісосіку становить 0,68 т, в тому числі парникові гази 0,62 т.       

      Проведення рубок головного користування, а саме технології та машини що 

використовуються для транспортування деревини може негативно вплинути на стан грунтів.  

     На лісосіках суцільних рубок вже в перший рік після рубки можуть різко змінюватись 

фізичні властивості ґрунту - водопроникність грунту, механічні пошкодження грунту пов’язані 

з   роботою транспорту (переущільнення  шару грунту).   Щільний грунт у сухому стані чинить 

суттєвий опір розвитку кореневої системи рослин, погано фільтрує воду, для обробки потребує 

додаткових витрат. Змішування грунту верхніх горизонтів може призвести до зменшення 

запасу гумусу у кореневмісному шарі.   При значній зволоженості грунтів  виникає деградація 

грунтів, процес руйнування грунтів   під впливом тимчасових водних потоків призводить до 
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водної ерозії грунтів. Тимчасові водні потоки виникають при затоплені лісів паводковими або 

зливовими водами.   

     Планована діяльність ймовірно може вплинути на стан наступних факторів довкілля та 

здоров’я населення: 

-стан здоров’я населення.  Планована діяльність не вплине на стан здоров'я населення через 

короткотривалий термін на лісосіці робіт (10 діб на лісосіку), незначні викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря від двигунів внутрішнього згоряння – вплив допустимий. Ризик 

виникнення шкідливих ефектів для населення від впливу шкідливих речовин вважається 

допустимим.  При реалізації планованої діяльності відсутні значні чинники що можуть 

вплинути на здоров’я населення, а саме: відсутні стаціонарні джерела впливу  (організовані 

джерела викиду) що діють на протязі тривалого періоду часу та можуть вплинути на стан 

здоров’я; відсутні джерела забруднення водних об’єктів; 

планована діяльність реалізується на значній відстані від житлової забудови.  Шум в межах 

нормативного. Вплив на здоров’я неселення вважається допустимим;  

-стан флори (рослинний світ). Рубка стиглого лісу - активна форма впливу на ліс, яка помітно 

змінює його природу, що, насамперед, порушує нормальний хід поновлювальних процесів, бо 

змінюється навколишнє середовище внаслідок зміни світлового і теплового режимів, режиму 

зволоження ґрунту тощо. У свою чергу, все це впливає на надґрунтовий покрив, гідрологічні 

умови і, у цілому, на водоохоронні, ґрунтозахісні та інші функції лісу. Особливо глибокі такі 

зміни при суцільному вирубуванні дерев на лісовій площі. Внаслідок реалізації планованої 

діяльності можливий вплив на просторове, видове, популяційне та ценотичне різноманіття 

об'єктів рослинного світу. Зазначений вплив також буде проявлятись у вигляді вирубування 

стиглих та перестійні лісів, які зокрема є місцями проживання багатьох видів рослин та грибів. 

Зазначене вимагає від лісівників розробляти певну систему рубок, яка б зменшувала їх 

негативний вплив на ліс. Заготівля деревини під час рубок головного користування 

здійснюється в порядку, що встановлюється Лісовим кодексом України. Рубки головного 

користування призводять до: зникнення масивів лісу або їх порідшання; сильному порушенні 

лісової підстилки і підліску на багатьох ділянках. Пошкодження підросту (підліску)   будуть 

тим більші, чим вищий підріст. Низькорослий підріст пошкоджується менше під час зимової 

рубки за наявності глибокого снігового покриву. Високорослий підріст більше пошкоджується 

при проведенні робіт у сильні морози, коли деревця стають крихкими. Значно більше впливає 

на підріст залишок деревостану.  При проведенні трелювання влітку трактори ламають підріст 
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і молодняк.  Найбільші пошкодження підросту спостерігаються при безсистемному звалюванні 

й трелюванні дерев. У цьому випадку  завдаються великі збитки лісові, лісовому господарству.   

     Охорона рослинного світу передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

збереження просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності і цілісності 

об'єктів рослинного світу, охорону умов їх місцезростання, збереження від знищення, 

пошкодження, захист від шкідників і хвороб, а також невиснажливе використання. 

     Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА, 

в районі планованої діяльності знаходяться рослини що занесені до Червоної книги України та 

Зеленої книги України. При виявленні безпосередньо на території планованої діяльності 

(лісосіках) об'єктів рослинного світу занесених до Червоної книги України та Зеленої книги 

України, підприємство  забезпечить їх охорону та відтворення відповідно до вимог чинного 

законодавства в тому числі вимог Закону України «Про Червону книгу України»,  «Положення 

про Зелену книгу України»  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

серпня 2002 р. № 1286. Підприємством буде розроблено та затверджено відповідний план 

виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин.  

     Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть проведені при їх 

виявленні в ході спеціальних обстежень, або при відводі та таксації лісосік. Місця 

розташування видів позначатимуться на місцевості, будуть позначені на картах-схемах 

лісництва і технологічних картах розробки лісосік для збереження видів.  При забезпеченні 

виконання вимог чинного законодавства,  вплив на стан рослинного світу  вважається 

допустимим;  

-стан фауни (тваринний світ). Дерева виконують величезну кількість функцій, в тому  є 

місцем розмноження тварин, забезпечують життєві потреби великої кількості тварин та 

рослин. Видалення дерев при рубках головного користування знижує площі для забезпечення 

життєвих потреб тварин. Робота машин та механізмів, наявність людей  є фактором 

подразнення для тварин. Джерела підвищеного шуму внаслідок проведення рубок головного 

користування можуть спричинити  вплив (фактори тривоги) на середовища перебування, 

умови розмноження і шляхи міграції тварин. 

Для зниження впливу на тваринний світ, відповідно до вимог Закону України «Про тваринний 

світ» підприємство буде призупиняти з 1 квітня до 15 червня проведення рубок в лісових 

насадженнях.    
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     Відповідно до інформації Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА,  

з видів Червоної книги України в регіоні є поселення лелеки чорного. У 2006 році 

зареєстровано 5 гнізд в околицях м. Баранівка та у 2008 році відмічено 5 гнізд в Баранівському 

і 2 в Заремлянському лісництвах. У межиріччі річок Случ і Нивна (кв.14 Баранівського 

лісництва виявлено гніздову пару та гніздо підорлика малого. В межах ключової території 

регіонального рівня у гніздовий період зустрічається журавель сірий. Зокрема територіальні 

пари відмічені в Явненському (кв. 15) лісництві. 

     При виявленні на території планованої діяльності (лісосіках)  рідкісних та зникаючих видів 

тварин, які підлягають особливій охороні та представників тваринного світу занесених до 

Червоної книги України,  підприємство забезпечить їх охорону відповідно до вимог чинного 

законодавства, в тому числі   відповідно до вимог Закону України «Про Червону книгу 

України».    

     Заходи по збереженню рідкісних та зникаючих видів безпосередньо будуть проведені при 

їх виявленні в ході спеціальних обстежень, або при відводі і таксації лісосік. Місця 

розташування видів (гніздо, нора, місце проживання тощо) позначатимуться на місцевості, 

будуть позначені на картах-схемах лісництва і технологічних картах розробки лісосік. В ході 

розробки лісосіки буде забезпечено місце збереження середовища проживання виду. При 

провадженні планованої діяльності підприємством буде розроблено та затверджено 

відповідний план виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів тварин. При 

виконанні вимог чинного законодавства вплив на стан тваринного світу  вважається 

допустимим;  

-стан земель, грунтів.  Землі на яких реалізується планована діяльність відносяться до земель 

лісового фонду - землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового 

господарства. Площа земель вкритих лісом  в лісгоспу становить 44113,6 га. На землях лісгоспу 

створено  об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 2216,6га.      

     Планована діяльність буде провадитися на лісосіках.  На лісосіках суцільних рубок вже в 

перший рік після рубки можуть різко змінюватись фізичні властивості ґрунту. На волоках 

глибиною 10 см порівняно з ґрунтом непошкоджених ділянок у 3-6 разів може знижуватись 

водопроникність. Стан поверхні ґрунту на суцільних лісосіках, як правило, значно гірший, ніж 

при поступових рубках, і погіршується в результаті нераціональних способів трелювання 

деревини. 
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     Значно  впливає на ґрунт - трелювання зрубаних дерев. При проведенні цієї операції влітку 

трактори значною мірою порушують поверхневий шар ґрунту. Фізичні властивості глинистих 

ґрунтів погіршуються за рахунок ущільнення, на сирих ґрунтах можуть утворюватися вибоїни, 

в яких потім з'являється вода і починається процес заболочування. Негативні зміни бувають 

дещо меншими на супіщаних ґрунтах. На пагорбах вибоїни викликають ерозію ґрунту. 

Особливо сильно ґрунт пошкоджується у місцях крутих розворотів тракторів. Найбільші 

пошкодження ґрунтів спостерігаються при безсистемному звалюванні й трелюванні дерев.  

     Враховуючи зазначене та з метою зменшення негативного впливу на грунти будуть 

проводитись наступні заходи: під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, 

машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; для попередження 

загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних лісових машин укладаються 

порубковими рештками;   після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, 

придатний для використання за призначенням, у разі потреби 

-стан земель, грунтів.  Землі на яких реалізується планована діяльність відносяться до земель 

лісового фонду - землі, вкриті лісом, а також не вкриті лісом, але надані для потреб лісового 

господарства. Площа земель вкритих лісом  в лісгоспу становить 44113,6 га. На землях лісгоспу 

створено  об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 2216,6га.      

     Планована діяльність буде провадитися на лісосіках.  На лісосіках суцільних рубок вже в 

перший рік після рубки можуть різко змінюватись фізичні властивості ґрунту. На волоках 

глибиною 10 см порівняно з ґрунтом непошкоджених ділянок у 3-6 разів може знижуватись 

водопроникність. Стан поверхні ґрунту на суцільних лісосіках, як правило, значно гірший, ніж 

при поступових рубках, і погіршується в результаті нераціональних способів трелювання 

деревини. 

     Значно  впливає на ґрунт - трелювання зрубаних дерев. При проведенні цієї операції влітку 

трактори значною мірою порушують поверхневий шар ґрунту. Фізичні властивості глинистих 

ґрунтів погіршуються за рахунок ущільнення, на сирих ґрунтах можуть утворюватися вибоїни, 

в яких потім з'являється вода і починається процес заболочування. Негативні зміни бувають 

дещо меншими на супіщаних ґрунтах. На пагорбах вибоїни викликають ерозію ґрунту. 

Особливо сильно ґрунт пошкоджується у місцях крутих розворотів тракторів. Найбільші 

пошкодження ґрунтів спостерігаються при безсистемному звалюванні й трелюванні дерев.  

     Враховуючи зазначене та з метою зменшення негативного впливу на грунти будуть 
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проводитись наступні заходи: під час заготівлі деревини застосовуватимуться технології, 

машини і механізми, що забезпечують найменше пошкодження ґрунтів; для попередження 

загрози виникнення ерозійних процесів місця проїзду агрегатних лісових машин укладаються 

порубковими рештками;   після закінчення лісозаготівель приводять лісові ділянки у стан, 

придатний для використання за призначенням, у разі потреби 

здійснюють протиерозійні заходи (влаштування фашин і плетених загорож, земляних валів, 

водовідводів, вирівнювання заглиблень на волоках), а також проводять очищення русел 

водотоків від порубкових решток, ремонтують пошкоджені під'їзні дороги. При забезпеченні 

вимог вимог чинного законодавства вплив на грунти вважається допустимим; 

-стан вод (поверхневих та підземних). При реалізації планованої діяльності скиди в поверхневі 

водні об’єкти відсутні. Негативний вплив на якість водних об’єктів відсутній. Планована 

діяльність може вплинути на гідрологічний стан поверхневих вод через забруднення водотоків 

порубочними рештками. Для попередження впливу на гідрологічний стан поверхневих вод, 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16 травня 2007 

року № 733,  лісові ділянки лісництв уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших 

водних об'єктів виділені з категорії експлуатаційних лісів та віднесені до категорії захисних 

лісів. При реалізації планованої діяльності вплив на водні об’єкти (поверхневі та підземні води) 

в межах нормативного, забруднення та засмічення водних ресурсів не відбувається, не 

відбувається виснаження водних ресурсів або погіршення якості вод. Вплив на грунтові води 

відсутній. Планована діяльність не призведе до зміни гідрологічного та гідрохімічного стану 

поверхневих та підземних вод при забезпеченні виконання вимог чинного законодавства;      

-стан повітря. Вплив на стан повітря при реалізації планованої діяльності в межах діючих 

нормативів. При реалізації планованої діяльності головні забруднюючі речовини виділяються: 

при роботі двигунів внутрішнього згоряння техніки та автотранспорту (вуглецю оксид, 

вуглеводні, азота диоксид, сажа, сірчаний ангидрид, бенз/а/пирен); незначне пилоутворення. 

Викиди автотранспорту нормовані - будуть відповідати нормативам вмісту забруднюючих 

речовин  у  відпрацьованих  газах  автотранспорту: ДСТУ 4276:2004  «Норми і методи 

вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів 

з дизелями або газодизелями», викиди пилу деревини незначні через його підвищену вологу.  

Вплив на довкілля вважається допустимим.  
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     Для запобігання негативного техногенного впливу на довкілля в лісгоспі буде 

запроваджено: заправка техніки  та автотранспорту на автозаправках; установка піддонів під 

ємності на площадках при заправки бензопил на лісосіках;  регулювання викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря ДВЗ техніки та автотранспорту; забезпечення 

технічного стану техніки та автотранспорту. 

          Для зниження впливу на  об'єкти рослинного світу лісгоспом буде передбачено: 

-проведення комплексу лісосічних робіт (включаючи підготовку лісосік) способами, які 

виключають або обмежують негативний вплив на стан лісів та їх відтворення; 

-проведення рубок із застосуванням технологій, які забезпечують збереження дерев і підросту, 

що залишаються; 

-переміщення лісозаготівельної та допоміжної техніки  відповідно до технологічних карт за 

наміченими маршрутами і підготовленими волоками з урахуванням збереження життєздатного 

підросту; 

-розроблення лісосік за наявністю життєздатного підросту та лісосік, що проектуються для 

паросткового поновлення, який забезпечує лісовідновлення переважно з 1 жовтня по 1 квітня. 

-заходи з очищення місць рубок для створення сприятливих умов для відновлення лісу;    

-збереження життєздатного підросту господарсько цінних порід. Кількість збереженого 

життєздатного підросту буде становити не менш як 75 відсотків загальної площі ділянки з 

життєздатним підростом господарсько цінних порід, що підлягала збереженню. Після рубки в 

зимовий період на схилах стрімкістю до 10 градусів буде збережено не менш як 70 відсотків 

кількості підросту, зазначеної в лісорубному квитку, а на схилах стрімкістю більш як 10 

градусів - не менш як 60 відсотків. Після рубки у весняно- літній та осінній періоди буде 

збережено відповідно не менш як 60 і 50 відсотків підросту. Якщо на ділянках після першого 

прийому поступових і добровільно-вибіркових рубок відсутня достатня кількість 

життєздатного підросту, будуть здійснені заходи щодо сприяння природному поновленню. 

Зруби, не забезпечені природним поновленням господарсько цінних порід дерев будуть 

своєчасно закультивовані.      

     Для попередження впливу на водні об’єкти: 

-не буде здійснюватися прокладення трелювальних волоків на відстані ближче ніж 20 метрів 

від постійних водотоків, у місцях витоків річок та навколо них; 

-не будуть проводитися рубки головного користування у деревостанах, що віднесені до 

захисних смуг лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів;   
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-не буде проводитися лісосплав по водних об'єктах; 

-буде запроваджено очищення водотоків та водойм від деревини. 

           Для зменшення впливу планованої діяльності на стан довкілля діяльність лісгоспа буде 

спрямована на:  

-застосування екологічно безпечних технологій заготівлі деревини, у т.ч. вибіркових та 

поступових систем рубок, екологічно ощадливого технічного забезпечення в рамках заготівлі 

та трелювання деревини; 

-забезпечення життєздатності та стійкості лісів до негативного впливу факторів довкілля на 

основі застосування системи господарських заходів в рамках різних циклів лісогосподарського 

виробництва (лісовідновлення, догляд за лісовими насадженнями тощо);  

-забезпечення ефективної взаємодії із зацікавленою громадськістю;  

-моніторинг стану лісів;   

-збереження лісової рослинності у буферній зоні уздовж берегів водойм; 

-укріплення трелювальних волоків та навантажувальних пощадок порубковими рештками в 

процесі робіт, рівномірне розкидання подрібнених порубкових решток на лісосіці, 

застосування заходів для сприяння природному поновленню грунтів; 

-захист біорізноманіття. Збереження біологічного різноманіття на основі створення системи 

захисту рідкісних й таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного і 

тваринного світу, збереження ключових елементів біорізноманіття лісових екосистем під час 

господарської діяльності; 

-очищення водотоків та водних об’єктів від порубкових решт, впалих дерев тощо. 

     Керуючись положеннями статті 46 Лісового кодексу, лісовпорядкування передбачає ряд 

заходів, проведення яких пов’язане із збереження біорізноманіття: 

-інвентаризація лісового фонду з визначенням породного та вікового складу деревостанів, їх 

стану, якісних і кількісних характеристик лісових ресурсів; 

-обґрунтування поділу лісів на категорії залежно від основних виконуваних ними функцій; 

-ландшафтні, ґрунтові, лісотипологічні, лісобіологічні та інші обстеження і дослідження 

лісових природних комплексів; 

-виявлення типових та унікальних природних комплексів, місць зростання та оселення 

рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного 

світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі; 
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-виявлення деревостанів, що потребують рубок, з метою поліпшення якісного складу лісів; 

-обчислення розрахункової лісосіки, обсягів використання інших видів лісових ресурсів; 

-визначення обсягів робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення, інших лісогосподарських 

заходів, а також порядку і способів їх проведення. 

    Основний потенціал майбутнього видового рослинного біорізноманіття закладається 

проектом лісових культур. Під час проведення лісовпорядкування проектування 

лісовідновлення і лісорозведення головних порід проводиться господарсько-цінними 

деревними породами згідно чинних нормативних документів відповідно до типів лісу, 

лісорослинних зон.   

     З метою зменшення негативного впливу на лісові грунти лісозаготівельної та лісовозної 

техніки проводиться наступне: 

-проводиться натурне обстеження всіх лісосік і в карточці обстеження для кожної лісосіки 

спеціалістами встановлюється сезон розробки з урахуванням грунтово-гідрологічних умов; 

-в технологічних картах розробки лісосік вказуються місця розташування біотопів, водотоків 

тощо;  

-контролюються установлені терміни розробки лісосік в процесі лісозаготівельних робіт 

ведеться поточний контроль стану погоди і грунту під час проведення лісосічних робіт.  

     Для захисту лісових земель і грунтів від пошкодження технікою на підприємстві 

передбачається: 

-проведення натурного обстеження  лісосік для встановлення сезону розробки з урахуванням 

грунтово - гідрологічних умов;  

-виявлення та визначення в технологічних картах розробки лісосік місць розташування 

біотопів, водотоків тощо;  

-контроль установлених термінів розробки лісосік, контроль стану погоди та грунту під час 

проведення лісосічних робіт;  

-оптимізація кількості волоків і погрузочних площадок на лісосіці; 

-трелювання лісопродукції тракторами з низьким тиском на грунт; 

-розробка лісосік із сирими і мокрими грунтами в зимовий період; 

-призупинення трелювання деревини при сильному перезволоженні грунтів (особливо весною 

і восени); 

-додержання вимог Закону України «Про охорону земель». 
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     В зв'язку з тим, що рельєф на території розташування лісництв рівнинний, ерозійні процеси 

не виражені - заходи з боротьби з водною ерозією на плануються. 

     Окрім прямого впливу на грунт  колесами техніки, при роботі двигунів транспортних 

засобів утворюються викиди із аерозольних і пиловидних частинок що опосередковано можуть 

впливати на грунт.  Викиди забруднюючих речовин незначні, короткострокові. Для зменшення 

викидів, часть автотранспорту замість дизпалива використовує газ пропан.       

     Лісовпорядкуванням проектуються заходи з охорони і створення сприятливих умов для 

тваринного світу в тому числі мисливської фауни, виходячи з того, що лісогосподарська 

діяльність і лісокористування повинні забезпечувати раціональне поєднання інтересів 

мисливського та лісового господарства без нанесення шкоди останньому. Під час 

проектування лісогосподарських заходів передбачається: 

- виділення особливо захисних лісових ділянок лісу навколо токовищ глухарів; 

-не проектується створення лісових культур на частині зрубів з численним порослевим 

поновленням осики та інших порід; 

-обладнання штучних гнізд (шпаківні), огороджування мурашників; 

-підгодівля в зимовий період (і не тільки мисливської фауни); 

-в густих молодняках виділяються захисні ремізи, які виключаються з фонду рубок догляду;  

-проектування (рекомендації)  проведення рубок в ділянках з наявністю цінних рослин в 

зимовий (сніжний) період; 

-рекомендації щодо залишення дерев з дуплами; 

-залишення біогалявин як середовища мешкання та харчування окремих тварин; 

-підсів нектароносів, садіння чагарників для приваблення ентомофагів; 

-обмеження або заборона хімічних препаратів під час проведення заходів з лісозахисту і 

відтворення лісів та надання переваги біологічним препаратам; 

-опосередковано важливе значення має проектування протипожежних заходів; 

-проектування штучних водойм для водопою; 

-регулювання чисельності окремих представників фауни (наприклад, вовка, єнотовидної 

собаки тощо); 

-огороджування окремих ділянок з особливо цінними представниками рослинного і 

тваринного світу; 

-важливе значення мають профілактичні заходи (аншлаги, вітрини, ЗМІ, телебачення  тощо), 

направлені на бережливе відношення до природи. 
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XIV;  Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 
під загрозою зникнення (Вашингтон, 1973 рік), Закон України про приєднання від 
14.05.1999, № 662-XIV - Угода про збереження кажанів в Європі (Брістоль, 1995 рік), 
Закон України про приєднання до Угоди від 14.05.1999, № 663 – XIV; Картахенський 
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протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття (Монреаль, 2000 рік), 
Закон про приєднання до протоколу від 12.09.2002, № 152-IV;  Рамкова конвенція про 
охорону та сталий розвиток Карпат (Київ, 2003 рік), Закон України про ратифікацію 
Рамкової конвенції від 07.04.2004, № 1672-IV Ратифіковані ILO конвенції. 
44. СУЧАСНИЙ СТАН ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. Х. 
П. Замула 

45. Гідротехнічні меліорації лісових земель. Юхновський В.Ю. 
46. Довідник майстра лісу. Ковбенко А.О. 
47. Екологічне лісознавство. Плугатар Ю.В. 
48. Лісовідновлення та лісорозведення. Бровко М.Ф., Таран Н.Ю., Бровко О.Ф., 
Войцехівська О.В 

49. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення. Коваленко І.М. 
50. Машини і обладнання для лісового господарства. За ред. Кравчука В.І. 
Мельника Ю.Ф. 
51. Проблеми управління лісовими водозборами. В.І. Парпан 

52. Врублевська О.В., Кульчицький-Жигайло І.Є.Кількісне та економічне 
оцінювання продуктивності водоохоронної функції лісу 

53. Генсірук С.А. Антропогенні зміни в лісах Українських Карпат та їх наслідки   

54. Калуцький І.Ф., Олійник В.С. Стихійні явища в гірсько – лісових умовах 
Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту).  
55. Кульчицький-Жигайло І.Є. Вплив лісоексплуатаційних заходів на стік води та 
наносів у притоках річки Головчанка  

56. Кульчицький-Жигайло І.Є.Вплив лісу на формування зимових паводків в 
Бескидах 

57. ЗМІНИ РУСЕЛ МАЛИХ РІК В КОНТЕКСТІ ЗМІН ЛІСИСТОСТІ ЇХНІХ 
БАСЕЙНІВ. Галина Байрак 

58. Олійник В. С. Стокорегулювальне та водоохоронне значення лісу на річкових 

басейнах Карпат/ В. С. Олійник 

59. Олійник В. С. Дискусійні питання лісової гідрології/ В. С. Олійник // 
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 
60. Шпак И. С. Влияниелеса на водный баланс водосборов 

61. Ющенко Ю.С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. 
78. Офіційні списки видів, що знаходяться під загрозою зникнення в Україні 
 

 

Аконіт Бессера Aconitum besserianum Andrz. ex Trautv. 

Аконіт несправжньо-протиотруйний Aconitum pseudanthora Blocki ex Paez. 

Аконіт опушеноплодий Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Goyer 

Анемона розлога Anemone laxa Juz. 

Аспленій чорний Asplenium adiantumnigrum L. 

Астранція велика Astrantia major 

Багатоніжка звичайна Polypodium vulgare L. 

Багаторядник Брауна Polystichum braunii 

Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum L. 

Баранець звичайний Huperzia selago (L.) Bemh. ex Schrank et Mart. 

Беладона звичайна Atropa belladonna L. 

Береза дніпровська Betula borysthenica Klokov 

Береза Клокова Betula klokovii Zaver. 
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Береза низька Betula humilis Schrank 

Білоцвіт весняний Leucojum vernum L. 

Білоцвіт літній Leucojum aestivum L. 

Бруслина карликова Euonymus папа M.Bieb. 

Бузок східно-карпатський Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb. 

Булатка великоквіткова Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 

Булатка довголиста Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

Булатка червона Cephalanthera rubra (L.) Rich. 

Верба Старке Salix starkeana Willd. 

Відкасник осотовидний Carlina cirsioides 

Вільха сіра Alnus incana (L.) Moench 

Вовчі ягоди пахучі, боровик Daphne cneorum L. 

В'язіль увінчаний Coronilla coronate L. 

Глід український Crataegus ucrainica Pojark. 

Гніздівка звичайна Neottia nidus-avis (L.) Rich. 

Горянка багатороздільна Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 

Гронянка віргінська Botrychium virginianum (L.) Sw 

Гронянка півмісяцева Botrychium lunaria (L.) Sw. 

Гронянка ромашко листа Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Doll) W.D.J.Koch 

Грушанка круглолиста Pyrola rotyndifolia L. 

Грушанка мала Pyrola minor 

Гудайєра повзуча Goodyera repens (L.) R. Br. 

Дельфіній високий Delphinium elatum L. 

Дельфіній Сергія Delphinium sergii Wissjul. 

Дзвоники карпатські Campanula carpatica Jacq. 

Діфазіаструм сплющений Diphasiastrum complanatum 

Дуб скельний Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. 

Егоиіхон фіолетовий - голубий Aegonichon purpureo - caeruleum (L.) Holub. 

Еритроній собачий зуб Erythronium dens-canis L. 

Жеруха ніжна Cardamine tenera S.G.Gmelin ex C.A. Meyer 

Живокіст серцевидний Symphytum cordatum 

Жостір фарбувальний Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit. 

Зіновать біла Chamaecytisus al bus (Hacq.) Rotlim. 

Зіновать Рошеля Chamaecytisus rochelii (Wierzb.) Rothm. 

Зірочки чохлуваті Gagea spathacea (Hayne) Salisb. 

Змієголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 
Зозулинець пурпуровий Orchis purpurea Huds. 

Зозулині сльози серцелисті Listera cordata (L.) R.Br. 

Зозулині сльози яйцеподібні Listera ovata (L.) R.Br. 

Зозулині черевички справжні Cypripedium calceolus L. 

Кадило сарматське Mel litis sarmatica Klok. 

Кизил справжній Comus mas L. 

Клокичка пірчаста Staphylea pinnata L. 

Клопогін європейський Cimicifuga europaea Schipcz. (C. foetida auct non L ). 

Комперія кримська Comperia comperiana (Steven) Asch, et Graebn. 

Коральковець тричінадрізаний Corallorhiza trifida Chatel. 

Коручка ельбська Epipactis albensis Novokovoet Rydlo 

Коручка дрібнолиста Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. 
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Коручка пурпурова Epipactis purpurata Smith 

Коручка темно-червона Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bemh.) Besser 

Коручка чемерпикоподібна Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Лілія лісова Lilium martagon L. 

Лімодор недорозвинений Limodorum abortivum (L.) Sw. 

Лунарія оживаюча Lunaria rediviva 

Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich. 

Любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. 

Малаксис однолйстий Malaxis monophyllos 

Модрина польська Larix polonica Racib. 

Молочай волосистий Euphorbia villosa s.l. 

Молочай густоволохатоплодий Euphorbia valdevillosocarpa Arvat et Nyar. 

Надбородник безлистий Epipogium aphyllum Sw. 

Нарцис вузьколистий Narcissus angustifolius Curtis 

Нектароскордій болгарський Nectaroscordunr bulgaricum Janka 

Неотіанта каптуру вата Neottianthe cue ill lata (L.) Schlechter 

Орлики звичайні Aquilegia vulgaris 

Орлики чорніючі Aquilegia nigricans Baumg. 

Осока затінкова Carex umbrosa Host 

Осока збіднена Carex depauperata Curt, ex With. 

Пальчатокорінник Фукса Dactylorhiza fuchsii 
Пальчатокорінник римський Dactylorhiza romana 

Півники борові Iris pineticola Klokov 

Півники злаколисті Iris graminea L. 

Півонія кримська Paeonia daurica Andrews 

Підсніжник білосніжний Galanthus nivalis L. 

Підсніжник Ельвеза Galanthus elwesii Hook.f. 

Підсніжник складчастий Galanthus plicatus M.Bieb. 

Плаун річний Lycopodium annotinum L. 

Плаунчик швейцарський Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze 

Плющ звичайний Hedera helix L 

Ранник весняний Scrophularia vemalis L. 

Ремнепелюстник козячий Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) K.Koch 

Рускус під'язиковий Ruscus hypoglossum L. 

Рябчик гірський Fritillaria montana Hoppe 

Рябчик шаховий Frittilaria meleagris L. 

Секуригера тонка Securigera elegans (Pancic) Lassen. 

Скополія карніолійська Scopolia carniolica Jacq. 

Смілка зелено квіткова Silene viridiflora L. 

Сосна кедрова європейська Pinus cembra L. 

Сосна піцундська Pinus brutia Ten. var. pityusa (Steven) Silba 

Сугайник угорський Doronicum hungaricum Rchb.f. 

Суничник дрібноплодий Arbutus andrachne 

Таволга польська Spiraea polonica Blocki 

Тис ягідний Taxus baccata L. 

Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz 
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Фіалка біла Viola alba Besser 

Фіалка Джоя Viola jooi Janka 

Фісташка туполиста Pistacia mutica Fisch, et C.A.Mey. 

Фітеума колосиста Phyteuma spicatum 

Хамедафна чашечкова Chamaedaphne calyculata (L.) Moench 

Цибуля ведмежа Allium ursinum L. 

Цикламен коський Cyclamen coum Mill. s.l. 

Чина ряба Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 

Чист кримський Cistus tauricus J.Presl et C.PresI 

Шафран банатський Crocus banaticus J. Gay 

Шафран Гейфелів Crocus heuffelianus Herb. 

Щитник гребенястий Dryopteris cristata 

Ялівець високий Junipcrus excelsa M.Bicb. 

Ялівець смердючий Juniperus foetidissima Willd. 

Ясен білоцвітий Fraxinus omus L. 

Гриби 

Гельвела монашка Helvella monachella (Scop.) Fr. 

Зморшок товстоногий Morchella crassipes (Vent.) Pers 

Зморшок степовий Morchella steppicola Zerova 

Трюфель літній Tuber aestivum Vitt 

Герицій коралоподібний Hericium coralloides (Fr.) Gray 

Грифола листувата Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray 

Грифола зонтична Grifola umbelata 

Спарасис кучерявий Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 

Клаваріадельф товкачиків Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 

Сітконоска Dictvophora duplicate (Bose) 

Мутин собачий Mutinus caninus (Huds.) Fr. 

Квітохвосник веретеновидний Anthurus archeri (Berk.) Fischer 

Клатрус червоний Clathrus ruber 

Стробіломіцес стовбур часто-лускатий Strobilomyces floccopus (Vahl). 

Боровик бронзовий Boletus aereus Bull 

Боровик королівський Boletus regius Kronibh 

Тилопіл солодкий Tylopilus alutarius (Fr.) Henn. 

Катателазма царська Catathelasma itnperiale (Fr.) Sing. 

Рядовка опенькоподібна Trichoioma focale (Fr.) Ricken 

Печериця Романьєзі Agaricus romagnesii Wasser 

Печериця таблитчаста Agaricus tabularis Peck 

Леукоагарик довгастокореневий Leucoagaricus macrorhizus Locq. Ex Horak 

Гриб-зонтик дівочий Leucoagaricus puellaris 

Феолепіота золотиста Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 

Галеропсис пустельний Galeropsis desertorum Velen. et Dvor 

Мухомор Цезаря Amanita caesarea (Scop.) Pers. 

Мухомор щетинистий Amanita solitaria (Bull.) Fr. 

Хрящ-молочник золотисто-жовтий Lactarius chrysorrheus Fr. 

Рижик червоний Lactarius sanguifluus 

Сироїжка синювата Russula turci Bres. 

Гельвела монашка Helvella monachella (Scop.) Fr. 
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Зморшок товстоногий Morchella crassipes (Vent.) Pers 

Зморшок степовий Morchella steppicola Zerova 

Трюфель літній Tuber aestivum Vitt 

Герицій коралоподібний Hericium coralloides(Fr.) Gray 

Грифола листувата Grifola frondosa (Dicks.: Fr.)Gray 

Г рифола зонтична Grifola umbelata 

Спарасис кучерявий Sparassis crispa (Wulfen) Fr. 

Клаваріадельф товкачиків Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 

Сітконоска Dictyophora duplicata (Bose) 

Мутин собачий Mutinus caninus (Huds.) Fr. 

Квітохвосник веретеновидний Anthurus archeri (Berk.) Fischer 

Клатрус червоний Clathrus ruber 

Стробіломіцес стовбур часто-лускатий Strobilomyces floccopus (Vahl). 

Боровик бронзовий Boletus aereus Bull 

Боровик королівський Boletus regius Krombh 

Тилопіл солодкий Tylopilus alutarius (Fr.) Henn. 

Катателазма царська Catathelasma imperiale (Fr.) Sing. 

Рядовка опенькоподібна Trichoioma focale (Fr.) Ricken 

Печериця Романьєзі Agaricus romagnesii Wasser 

Печериця таблитчаста Agaricus tabularis Peck 

Леукоагарик довгастокореневий Leucoagaricus macrorhizus Locq. Ex Horak 

Гриб-зонтик дівочий Leucoagaricus puellaris 

Феолепіота золотиста Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 

Галеропсис пустельнийСаІегор5І5 desertorum Velen. et Dvor 

Мухомор Цезаря Amanita caesarea (Scop.) Pers. 

Мухомор щетинистий Amanita solitaria (Bull.) Fr. 

Хрящ-молочник золотисто-жовтий Lactarius chrysorrheus Fr. 

Рижик червоний Lactarius sanguifluus 

Сироїжка синювата Russula turci Bres. 

Гомф булавоподібний Gomphus clavatus (Pers: Fr.) Gray 

1 Іорхавка болотяна Bovista paludosa Lav. 

Міріостома шийкова Myriostoma coliforme (With.: Pers.) Corda 

Модринофомес лікарський Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. et Pouzar 

Безхребетні: 
Rosalia alpina Вусач альпійський 

Cerambyx cergo Вусач великий дубовий 

Aromia moschata Вусач мускусний 

Lucanus cervus cervus Жук-олень, рогач звичайний 

Osmoderma barnabita Жук-самітник 

Alaus paneyssi Ковалик 1 Іаррейса 

Calosonta sycophanta Красотіл пахучий 

Carabus intricatus L Турун зморшкуватий 

Carabus scabrosus tauricus Bonelli Турун кримський 

Pericallia matronula Ведмедиця велика 

Calliinorpha quadripunctaria Ведмедиця Гера 

Callimorpha dominula Ведмедиця-господиня 

Endromis versicolora Ендроміс березовий 
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Libvthea celtis Носатка-листовидка 

Apatura iris Райдужниця велика 

Eudia pavonia Сатурнія мала 

Aglia tau Сатурнія руда 

Eudia spini Сатурнія середня 

Limenitis populi Стрічкарка тополева 

Catocala fraxini Стрічкарка блакитна 

Megarhyssa superba Мегариса рогохвостова 

Formica rufa L Мурашка руда 

Urocerus augur Рогохвіст авгур 

Птахи: 
Platalea leucorodia Косар 

Plegadis lalcinellus Коровайка 

Ciconia nigra Лелека чорний 

Bucephala clangula Гоголь 

Pandion haliaetus Скопа 

Pemis apivorus Осоїд 

Milvus milvus Шуліка рудий 

Milvus migrans Шуліка чорний 

Accipiter brevipes Яструб коротконогий 

Buteo rufinus Канюк степовий 

Circaetus gallicus Змієїд 

Hieraaetus pennatus Орел-карлик 

Aquila clanga Підорлик великий 

Aquila pomarina Підорлик малий 

Aquila heliaca Могильник 

Aquila chrysaetos Беркут 

Haliaeetus albicilla Орлан-білохвіст 

Aegypius monachus Гриф чорний 

Falco cherrug Балабан 

Falco peregrinus Сапсан 

Falco subbuteo Підсоколик великий 

Falco vespertinus Кібчик 

Falco naumanni Боривітер степовий 

Lyrurus tetrix Тетерук 

Tetrao urogallus Глушець 

Tetrastes bonasia Орябок 

Grus grus Журавель сірий 

Columba oenas Голуб-синяк 

Bubo bubo Пугач 

Otus scops Совка 

Aegolius funereus Сич волохатий 

Glaucidium passerinum Сичик-горобець 

Strix uralensis Сова довгохвоста 

Strix nebulosa Сова бородата 

Scolopax rusticola Слуква 

Caprimulgus europaeus Дрімлюга 
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Coracias garrulus Сиворакша 

Picus viridis Жовна зелена 

Picus canus Жовна сива 

Dryocopus martius Жовна чорна 

Dendrocopos medius Дятел середній 

Dendrocopos leucotos Дятел білостінний 

Picoides tridactylus Дятел трипалий 

Ficedula parva Мухоловка мала 

           Амфібії, рептилії, ссавці: 
Райка деревна Hyla arborea L 

Саламандра плямиста Salamandra salamandra 

Тритон гребенястий Triturus cristatus 

Тритон карпатський Lissotriton montandoni 

Веретільниця ламка Anguis fragilis 

 

Гадюка звичайна Viperaberus 

Мідянка звичайна Coronella austriaca 

Полоз лісовий Zamenis longissimus 

Болотна черепаха європейська Ernys orbicularis 

Ящірка живородна Zootoca vivipara 

Мідиця альпійська Sorex alpinus 

Мідиця кавказька Sorex volnuchini 

Вихухіль звичайна Desmana moschata L. 

Вечірниця велика Nyctalus lasiopterus 

Вечірниця мата Nyctalus leisleri 

Вечірниця руда Nyctalus noctula 

Вухань звичайний Plecotus auritus 

Нетопир лісовий Pipistrellus nathusii 

Нетопир пігмей Pipistrellus pygmaeus 

Нічниця війчаста Myotis nattered Kuhl 

Нічниця довговуха Myotis bechsteini 

Нічниця ставкова Myotis dasycneme Boie 

Широковух звичайний Barbastella barbastellus 

Борсук європейський Meles meles 

Ведмідь бурий Ursusarctos 

Горностай Mustela erminea L. 

Кіт лісовий Felis silvestris 

Куниця лісова Martes martes 

Норка європейська Mustela lutreola 

Рись звичайна Lynx lynx L. 

Заєць білий Lepus timidus 

Бобер європейський Castor fiber 

Вивірка звичайна Sciurus vulgaris 

Вовчок ліскулька Muscardinus Каир 

Вовчок сірий Glis glis 

Мишівка лісова Sicista betulina Pallas 

Сіра нориця Microtus Schrank 

Соня садова Eliomys quercinus 
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Бізон європейський Bison bonasus 

Лось звичайний Alces alces 

Благородний олень Cervus elaphus 
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                                                                                                                                      Додаток 3 

 

Інформація по деяким малим річкам що протікають по території ДП «Баранівське 
ЛГМ» 

 

Загальна характеристика річок наведена в листі управління водного господарства 

 
     Малі річки в районі реалізації планованої діяльності відносяться до рівнинних. Наявна 
незначна розораність оточуючих земель,  великі промислові та промислово-видобувні об’єкти 
на берегах річок в районі планованої діяльності відсутні.  Річки замулені, зарослі очеретом та 
водною рослинністю. Догляд та моніторинг за станом малих річок відсутній. 
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     Існуючий  екологічний стан масиву поверхневих вод, а саме малих річок Житомирської 
області, та зокрема малих річок в районі реалізації планованої діяльності, можна 
характеризувати як поганий.  
1.  Річка Дорогань. Ширина русла річки становить  3-4 м. Русло замулено. Пойма річки 
заболочена. Русло річки зросло водною рослинністю та очеретом, в деяких місцях русло майже 
не проглядається. Ліси вздовж річки віднесено до категорії захисних. Лісгоспом суцільні рубки 
в межах захисних лісів не проводяться. З врахуванням зазначеного вплив від рубок головного 
користування на гідрологічний стан річки вважається допустимим. 
 

 
 

 

 

2. Річка Нивна. Ширина русла річки становить 3-4 м. Русло замулено. Русло річки зросло 
водною рослинністю, кущами, в деяких місцях русло майже не проглядається. Ліси вздовж 
річки віднесено до категорії захисних. Лісгоспом суцільні рубки в межах захисних лісів не 
проводяться. З врахуванням зазначеного вплив від рубок головного користування на 
гідрологічний стан річки вважається допустимим. 
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3. Річка Сестробіль  в найширших місцях  русло становить 4м, середня ширина русла 1,5-2м. 

Русло замулено. Русло річки зросло водною рослинністю, кущами, в деяких місцях русло 
майже не проглядається. Ліси вздовж річки віднесено до категорії захисних. Лісгоспом 
суцільні рубки в межах захисних лісів не проводяться. З врахуванням зазначеного вплив від 
рубок головного користування на гідрологічний стан річки вважається допустимим. 
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4. Річка Явенка. Ширина русла річки становить 1,5-3м. Русло замулено. Русло річки зросло 
водною рослинністю, кущами, в деяких місцях русло майже не проглядається. Ліси вздовж 
річки віднесено до категорії захисних. Лісгоспом суцільні рубки в межах захисних лісів не 
проводяться. З врахуванням зазначеного вплив від рубок головного користування на 
гідрологічний стан річки вважається допустимим. 
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Карти захисних лісів вздовж водотоків (річок) ДП Баранівське ЛМГ» наведено нижче 
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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПРОЕКТНЕ ЛІСОВПОРЯДНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ’ЄДНАННЯ  

УКРАЇНСЬКА ЛІСОВПОРЯДНА ЕКСПЕДИЦІЯ 

ПОГОДЖЕНО: 
         Житомирське обласне 

управління лісового та мисливського  
                   господарства 

_____________ 20 ___ року 

М. П. ___________________ 

(підпис) 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Житомирська обласна 

державна адміністрація 

______________ 20___року 

 

М.П.____________________ 

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 
ДП «Баранівське ЛМГ » 

_____________ 20___ року 

 

М. П. ___________________ 

(підпис) 

ПОГОДЖЕНО: 
Житомирська обласна рада 

народних депутатів 

____________ 20___ року 

М. П. __________________ 

(підпис 

КЛОПОТАННЯ  

щодо приведення існуючого поділу лісів у відповідність 

до „Порядку поділу лісів на категорії  
та виділення особливо захисних лісових ділянок” по 

 ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ  
«БАРАНІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 

Житомирського обласне управління лісового 

 та мисливського господарства 

 

 

 

                                                           Поштова адреса: 12702 

                м. Баранівка, вул.Вербова, 3 

                Житомирська область 

 Код 04144,факс: 42048,  

                                                    e-mail: les@br.zt.ukrtel.net 

 
 

 

Начальник експедиції      А.О.Колб 
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Обґрунтування поділу лісів на категорії 

Існуючий поділ лісів на категорії ДП «БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ» затверджений 
наказом Державного комітету лісового господарства України № 303 від 
10.11.2009 р.   «Про віднесення до відповідних категорій лісів Житомирської 
області, що знаходяться в постійному користуванні Держкомлісгоспу». 

В зв’язку  з постановою КМ України від 16 вересня 2015 року № 712 «Про 
затвердження переліку автомобільних доріг загального користування 
державного значення» та у зв’язку із  зміною загальної площі ДП « БАРАНІВСЬКЕ 
ЛМГ», що збільшилась на     25,3 га та виділення природно-заповідного фонду на 
площі 1119,0 га в існуючий поділ лісів на категорії внесені  зміни,  які потребують 
перегляду існуючого поділу лісів на категорії. 

На основі статей 39-41 Лісового кодексу України (2006 р.), керуючись 
Постановою КМ України № 733 від 16 травня 2007 року „Порядок поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок” (далі - Порядок), під 
час проведення базового лісовпорядкування у 2018-2019 рр.  здійснене 



 

318 

 

приведення існуючого поділу лісів                ДП „ БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ ” у 
відповідності до згаданого Порядку.  

До категорії лісів природоохоронного, наукового, історико-

культурного призначення віднесені лісові ділянки, що виконують 
природоохоронну, естетичну функцію, і розташовані в межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 2216,6  га, що на 
1119,0 га більше раніше виділених із них:  

- це раніше  виділені заказники місцевого значення  на площі 1097,6 га і 
додатково виділений загально-зоологічний заказник місцевого значення 
«Сестробиль»  площею 832,0 га в Явненському лісництві та ботанічний заказник 
місцевого значення «Підсніжник» на площі 287,0 га виділений в Зеремлянському 
лісництві. 

До категорії рекреаційно-оздоровчі ліси віднесені лісові ділянки, що 
виконують рекреаційні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції загальною 
площею 5717,5 га, із них: 

- ліси у межах населених пунктів на площі – 52,7  із них 2,5 га знаходяться в 
межах      м.Баранівка контора підприємства;  1,8 га в межах смт.Довбиш;  9,7 га 
в межах с.Зеремля;   35,8 га  в межах смт. Кам’яний Брід; 2,9 га в межах с.Явне  
контора Явненського лісництва згідно виданих  державних  актів на право 
постійного користування земельними ділянками; 

- лісогосподарська частина лісів зелених зон на площі 5664,0 га, раніше 
виділена лісогосподарська частина лісів зеленої зони навколо м.Баранівка, 
смт.Першотравенськ, смт.Полянки, смт.Мар’янівка, Кам’яний Брід, Биківка, 
смт.Довбиш загальною площею 5652,0 га. Збільшення площі на 12,0 га 
відбулося в зв’язку з збільшенням площі підприємства. 

До категорії захисні ліси віднесені лісові ділянки, що виконують функцію 
захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу 
природних та антропоген-них факторів загальною площею   1242,5 га, що на 
855,5 га більше раніше виділеної із них: 

-  раніше виділені лісові ділянки, які прилягають до смуг відведення 
залізниць площею 197,0  га; 

- лісові ділянки, які прилягають до смуг відведення автомобільних доріг на 
площі   920,5 га виділені згідно постанови Кабінету Міністрів від 16 вересня 2015 
року № 712            ( автомобільні дороги територіального значення) , що на 855,5 
га більше раніше виділеної; 

-  раніше виділені ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та 
інших водних об’єктів - 125,0 га.  
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До категорії експлуатаційні ліси віднесені лісові ділянки, призначені для 
задоволення потреб національної економіки в деревині загальною площею 

34937,0 га, що на 1968,1 га менше від раніше виділеної такі  зміни відбулися за 
рахунок виділення природо-заповідного фонду на площі 1119,0 га та виділення 
підкатегорії ліси уздовж смуг відведення автомобільних доріг на площі 855,5 га, 
а також за рахунок інших змін на площі 6,4 га. 

Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському 
призначенню, природним та економічним умовам району розташування 
підприємства. 

Територіальне розміщення існуючого поділу лісів на категорії показано на 
карті-схемі. 
                                                                                                                                           

Додаток 2 

                                       

ВІДОМОСТІ  РОЗРАХУНКОВОЇ  ЛІСОСІКИ 

 

 

Групи порід, 
господарські секції 

деревних порід 

Розрахункова  лісосіка 

діюча після  зміни 

вік 
стиг-
лості 
дере

-

вост
а-нів 

площ
а, 

гекта-

рів 

запас, 
тис.куб. 

вік 
стиг-
лості 
дере

-

вост
а-нів 

площ
а, 

гекта-

рів 

запас, 
тис.куб. 

усьог
о 

в 
тому 
числі

: 

лікві
д-

ний 

усьог
о 

в 
тому 
числі

: 

лікві
д-

ний 

Господарська частина –рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим 
режимом користування             на рівнині 

Суцільні рубки 

Хвойні  24,4 6,03 5,43  17,7 4,63 3,52 

в тому числі :          

Соснова 101 24,4 6,03 5,43 101 17,7 4,63 3,52 

Твердолистяні   - - -  2,6 0,49 0,46 

в тому числі :          

Дубова 
високостовбурна 

 - - - 131 1,6 0,22 0,21 
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Грабова  - - - 61 1,0 0,27 0,25 

М’яколистяні  13,3 3,03 2,62  15,1 3,42 3,00 

в тому числі :         

Березова 61 9,7 2,11 1,83 61 10,1 2,13 1,89 

Вільхова 61 3,6 0,92 0,79 61 5,0 1,29 1,11 

Разом по 
господарській 
частині способу 
рубок 

 37,7 9,06 8,05  35,4 9,04 8,09 

Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом 
користування на рівнині 

Суцільні рубки 

Хвойні  - - -  3,5 1,14 1,02 

в тому числі :         

Соснова  - - - 101 3,5 1,14 1,02 

Твердолистяні      1,8 0,52 0,47 

в тому числі :          

Дубова 
низькостовбурна 

 - - - 131 1,8 0,52 0,47 

М’яколистяні  - - -  2,2 0,50 0,45 

в тому числі :         

Березова     61 1.3 0,29 0,26 

Вільхова  - - - 61 0,9 0,21 0,19 

Разом по 
господарській 
частині способу 
рубок 

 - - -  7,5 2,16 1,94 

Господарська частина – експлуатаційні ліси на рівнині 
Суцільні рубки 

Хвойні  137,5 41,5

7 

37,3

2 

 136,

5 

43,3

8 

39,1

4 

в тому числі :         

Соснова 81 133,2 39,92 35,84 81 127,3 40,19 36,25 

Ялинова похідна 51 4,3 1,65 1,48 51 9,2 3,19 2,89 

Твердолистяні  27,1 7,63 6,67  24,6 6,65 6,05 

в тому числі :          
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Дубова 
високостовбурна 

101 22,7 6,25 5,47 101 21,6 5,87 5,33 

Дубова 
низькостовбурна 

61 0,7 0,13 0,11  - - - 
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продовження 

 

Групи порід, 
господарські секції 

деревних порід 

Розрахункова  лісосіка 

діюча після  зміни 

вік 
стиг-
лості 
дере

-

вост
а-нів 

площ
а, 

гекта-

рів 

запас, 
тис.куб. 

вік 
стиг-
лості 
дере

-

вост
а-нів 

площ
а, 

гекта-

рів 

запас, 
тис.куб. 

усьог
о 

в 
тому 
числі

: 

лікві
д-

ний 

усьог
о 

в 
тому 
числі: 
ліквід
-ний 

Грабова  - - - 51 2,4 0,56 0,53 

Ясенева 71 3,7 1,25 1,09 71 0,8 0,22 0,19 

М’яколистяні  80,4 20,3

1 

17,8

1 

 107,

7 

26,0

2 

23,05 

в тому числі :         

Березова 61 51,7 12,32 10,92 61 67,9 15,87 14,19 

Вільхова 61 23,2 6,60 5Ю6
2 

61 35,8 9,14 7,91 

Осикова 41 5,5 1,39 1,27 41 4,0 1,01 0,95 

Разом по 
господарській 
частині способу 
рубок 

 245,0 69,5

1 

61,8

0 

 269,

0 

76,0

5 

68,24 

Усього по підприємству 

Хвойні  161,9 47,6

0 

42,7

5 

 157,

7 

49,6

5 

44,79 

в тому числі :          

Соснова  157,6 45,95 41,27  148,5 46,46 41,90 

Ялинова похідна  4,3 1,65 1,48  9,2 3,19 2,89 

Твердолистяні   27,1 7,63 6,67  29,2 7,66 6,98 

в тому числі :          

Дубова 
високостовбурна 

 23,4 6,38 5,58  25,0 6,61 6,01 

Дубова 
низькостовбурна 

 - - -  1,0 0,27 0,25 
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Грабова  - - -  3,4 0,83 0,78 

Ясенева  3,7 1,25 1,09  0,8 0,22 0,19 

М’яколистяні  93,7 23,3

4 

20,4

3 

 125,

0 

29,9

4 

26,50 

в тому числі :         

Березова  61,4 14,43 12,75  79,3 18,29 16,34 

Вільхова  26,8 7,52 6,41  41,7 10,64 9,21 

Осикова  5,5 1,39 1,27  4,0 1,01 0,95 

Усього  282,7 78,5

7 

69,8

5 

 311,

9 

87,2

5 

78,27 

 

 

Додаток 3 

 

ВІДОМОСТІ   
щодо площі лісів зелених зон 

 

 

 

 

Населені 
пункти, 

навколо яких 
виділяються 
ліси зелених 

зон 

 

Чисельність 
населення, 
тис.чоловік 

 

 

 

 

 

Лісоро
с-

линна 
зона 

 

 

 

Лісис-

тість 
район
у 
розта-

шуван
-ня 
насел
е-ного 
пункту 

Площа лісів 
зеленої зони 

на 1 
тис.чоловік, 
розрахована 

за 
нормативами, 

гектарів 

Площа лісів 
зеленої зони, 
розрахована 

за 
нормативами, 

гектарів 

Фактична 
площа 

існуючих лісів 
зеленої зони, 

гектарів 

Площа лісів 
зеленої зони, 

що 
передбачаєтьс
я додатково, 

гектарів 

на 
дату 
пере-

ве-

дення 

з 
ураху-

ванням 
зрос-

тання  
в май-

бут-

ньому 

 

усьог
о  

у 
тому 
числі: 
лісо-

парко
-ва 
части
-на 

 

усьог
о  

у 
тому 
числі: 
лісо-

парко
-ва 
части
-на 

 

усьог
о  

у 
тому 
числі: 
лісо-

парко
-ва 
части
-на 

 

усьог
о  

у 
тому 
числі: 
лісо-

парко
-ва 
части
-на 

м.Баранівка 

11,9

2 

13,1

1 

 
полісся 

35,

8 

55 7 

721,

1 

91,8 

1343,

1 

- - - 

смт.Биківка 

1,7

3 

1,90 

 

-*- 

 

 55 7 

104,

5 

13,3 

613,

0 

- - - 
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Додаток 4 

 

ВІДОМОСТІ   
щодо площі рекреаційно-оздоровчих лісів, 

що розташовані поза межами лісів зелених зон 

 

Лісів навколо лікувально-оздоровчих об’єктів, навколо нелінійних рекреаційних 
об’єктів 

                                         на території підприємства немає. 
 

                                                                                                          Додаток 5 

смт.Довбиш 

4,2

9 

4,72 

 

-*-  55 7 

259,

6 

33,0 

368,

0 

-   

смт.Мар’янівк

а 

1,4

9 

1,64 

 

-*- 

 

 55 7 90,2 11,5 

1136,

8 

-   

смт.Кам’яний 

Брід 

2,5

3 

2,78 

 

-*-  55 7 

152,

9 

19,5 

689,

8 

-   

смт.Першо-

травенськ 

3,4

5 

3,80 

 

-*- 

 

 55 7 

209,

0 

26,6 

866,

5 

-   

смт.Полянки 

1,6

7 

1,84 

 

-*-  55 7 

101,

2 

12,9 

647,

6 

-   

РАЗОМ: 

27,0

8 

29,7

9 

 

   

1638,

5 

208,

6 

5664,

8 

-   
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Відомості 

протиерозійних  лісів 

 

Лісові ділянки  з крутизною схилів 25 і більше градусів, а також розташовані у 
ярах, на зсувних берегах балок і річкових долин незалежно від крутизни їх 

схилів на території підприємства відсутні . 
 

 

                                                                                                             Додаток 
6 

 

 

 

ВІДОМОСТІ   
щодо  площі смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок,  

навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів 

 

 

Річки, 
озера, 

водоймищ
а та інші 

водні 
об’єкти, 
уздовж 
берегів 

яких 
виділяютьс

я смуги 
лісів 

Загальна 

довжина 

річки, 
кілометрі

в 

Ширина 

 смуг лісів за 
нормативам

и, метрів 

Площа смуг 
лісів, 

обчислена за 
нормативам
и, гектарів 

Фактичн
а площа 
існуючи
х смуг 
лісів, 

гектарів 

Площа 
смуг лісів, 

які 
виділяютьс

я 
додатково, 

гектарів 

р. Случ 451 500 125,0 125,0  

 

 

Додаток 7 
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ВІДОМОСТІ   
щодо площі захисних лісів, що розташовані на схилах і річкових долин, 

серед безлісної місцевості  
 

Байрачні та інші захисні ліси інші лісові ділянки, розташовані на схилах балок і 
річкових долинах з крутизною схилів до 25 градусів на території підприємства 
відсутні. 
 

 

 

 

 

Додаток 8 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
щодо площі особливо захисних лісових ділянок 

 

Найменування та ознаки 
особливо захисних лісових 

ділянок 

Нормативи  виділення 

Площа, 
обчислена за 
нормативами, 

гектарів 

Лісові ділянки уздовж 
берегів рі-чок, суднохідних і 
магістральних каналів, 
навколо озер та водоймищ 
(берегозахисні лісові 
ділянки) 

Лісові ділянки шириною 200 
м, але не більше ширини 
виділеної смуги лісів уздовж 
берегів річок, навколо озер, 
водоймищ та інших водних 
об’єктів, і шириною 150 м - 
де смуги лісів не виділено. 

 

1748,6 

Лісові ділянки, що 
прилягають 

до земель історико-

культурного 

призначення 

Лісові ділянки шириною 50 
м, що прилягають до 
територій на яких 

розташовані історико-

культурні заповідники, 
меморіальні парки 
поховання. 

 

2,0 

Лісові ділянки, що мають  
спеціальне господарське 
значення 

Лісонасінні, медоносні та 
інші лісові ділянки, що 

 

330,4 
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мають спеціальне 
господарське значення 

Лісові ділянки, що 
прилягають до забудованих 
земель 

Лісові ділянки шириною 50 

м у лісах, де дозволяється 
проведення рубок 
головного користування , 
уздовж межі забудованих 
земель 

 

180,9 

Лісові ділянки, що 
прилягають до залізниць , 
автомобільних доріг 
державного значення 

Лісові ділянки шириною 50 
м (у рівнинних лісах) , у лісах 
де дозволяється проведення 
рубок головного 
користування, уздовж смуг 
відведення залізниць, 
автомобільних доріг 
державного значення  

 

232,6 

Лісові ділянки  на особливо 
охоронних частинах 
заказників 

Лісові ділянки у межах  
особливо охоронних частин 
заказників, 
площа яких визначається 
згідно з положенням про 
заказник 

 

2070,0 

Лісові ділянки навколо 
оздоровчих та рекреаційних 
територій 

Лісові ділянки радіусом   0,5 
км  навколо рекреаційних 
територій  (пансіонатів) 

 

222,7 

РАЗОМ 4787,2 

 

Примітка: Загальна площа особливо захисних лісових ділянок  4787,2  га, із них 
не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки складають  142,6 га ,  в тому числі:  
40,8 га – зруби;            88,0 га – незімкнуті лісові культури; 8,3 га – загиблі 
насадження; 5,5 га – галявини. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА  ТАБЛИЦЯ 

динаміки експлуатаційних лісів 
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Назва 
лісогосподарських 

підприємств 

Загальна 
площа, га 

Існуюча площа 
експлуатаційних 

лісів, га 

Запроектовано 
віднести до 

експлуатаційних 
лісів, га 

ДП «БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ» 44113,6 36905,1  34937,0 

 

 

 

Зменшення площі на 1968,1 га відбулося за рахунок виділення природо-

заповідного фонду на площі 1119,0 га та підкатегорії – лісові ділянки, які 
прилягають до смуг відведення автомобільних доріг на площі 855,5 га, а також за 
рахунок інших змін на площі 6,4 га. 
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Додаток 13 
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Додаток 14 
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	LА = LWA – 20lgr + 10lgФ – 10lgΩ + (LАвідб - (LАпов - (LАєкр - (Азелl,
	2. Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків.


