
Зведена відомість проведених лісогосподарських заходів за 2017 рік 

№ п.п Назва інформації Зміст Примітка 

1             

Обсяги усіх видів 

заготовленої лісової 

продукції             

1.Обсяги заготівлі деревини по видах 

рубок за 2017 рік 
  

всього: 129090 м3,ліквідної деревини 

112365 м3, на площі 2063 га; із них : 
  

рубки головного користування -43886 

м3,ліквідної 39236 м3 на площі 151 га; 
  

рубки формування і оздоровлення 

лісів -84400 м3, ліквідної 72392 м3 на 

площі 1907 га; 

  

в т. ч. - рубки догляду -10175 м3, 

ліквідної 6653 на площі 434 га; 
  

- вибіркові санрубки -50033 м3, 

ліквідної 44115 на площі 1388 га; 
  

- суцільні санрубки -23341 м3, 

ліквідної 20990 на площі 74 га; 
  

- лісовідновні рубки - 0  м3;  Не проводилось 

інші не лісогосподарські рубки -804 

м3, ліквідної 737 на площі 5 га; 
  

2.Обсяги заготівлі побічної продукції 

: 
  

2.1 Заготівля новорічних ялинок – 1,5 

тис. шт; 
  

2.2 Заготівля ягід чорниці - 0 т;  Не проводилось 

2.3 Заготівля білих грибів - 0 т; 
Не проводилось 

2.3 Заготівля сіна - 0 т. 
Не проводилось 

2 

Площі 

лісовідновлення і 

лісорозведення    

А.Площа посадки лісових культур за 

2017 рік - 237 га 
  

Б.Площа природного відновлення за 
2017 рік - 40 га 

  

В.Всього лісовідновлення за 2017 рік - 

277 га 
  

Г.Площа лісорозведення за 2017 рік - 

не проводилось 
 Не проводилось 

3           
Дані про стан 

лісів           

А.Загальна площа лісгоспу на 

01.01.2018 року – 24034,3 га 
  

Б.Лісова площа – 23144,4 га   

В.Покрита лісом площа – 20980,7 га   

Г. Розподіл по категоріях захисності 

лісових ділянок : 
  

Ліси природоохоронного, 

наукового,історико-культурного 

призначення 522,2 га; Рекреаційно-
оздоровчі ліси  3735,8 га; Захисні ліси 

1557,6 га; Експлуатаційні ліси 17328,8 

га. 

  

Д.Розподіл по вікових категоріях :   

Молодняки 5082,6 га   



Середньовікові 7165,7 га 

Пристигаючі 5776,5 га  
Стиглі і перестійні 2955,9 га 

Д.Розподіл по господарствах :   

Хвойні 13316,9 га  

Твердолистяні 4461,2 га  

М’яколистяні 3201,6 га  

Інші 1 га   

  

Е.Загальна середня зміна запасу : 

104,903 тис.м3 
  

Є.Середній вік : 53 років   

4 

Результати 

екологічних та 

соціальних наслідків 

лісозаготівель та 

інших господарських 

заходів 

При формуванні виробничо 

фінансового плану по лісовому і 

мисливському господарстві та охороні 

навколишнього природного 

середовища на 2018 рік, результати 

екологічних та соціальних наслідків 

лісозаготівель враховані. 

 Додатки №1, 

№2 (бланки 

FSC 

Моніторинг) 

5 

Витрати, 

продуктивність і 
ефективність ведення 

лісового 

господарства 

Обсяг реалізації продукції без ПДВ за 
2017 рік становить 98220 т. грн., 

чистий прибуток - 4138 т.грн., 

продуктивність праці - 668163 грн. 

 

6 

Моніторинг стану 

ОЦЗЛ та 

ефективності 

проведених у них 

заходів 

Зведена відомість моніторингу ОЦЗЛ 
 

 


