
ДП Славутське лісове господарство» 

Історична довідка 

Перше лісовпорядкування було проведено у 1922 році, тоді ж було організовано 

Славутське лісництво. У 1930 році на базі Славутського лісництва було створено 

Славутський ліспромгосп «Українліс», який у 1936 році згідно з наказом за № 502 

тресту «Українліс» та об’єднаною інструкцією Наркомлісу Головного Управління з 

лісоохорони та лісонасаджень від 23 серпня 1936 року Славутський ліспромгосп 

«Українліс» реорганізовано у лісгосп. Відтоді й веде своє літочислення Славутський 

лісгосп. 

ДП “Славутське лісове господарство” – комплексне лісове підприємство, що 

здійснює лісогосподарську і лісоексплуатаційну діяльність.  

Основним напрямком ведення лісового господарства на підприємстві є 

вирощування лісу для задоволення потреб в деревині народного господарства, 

місцевих організацій та населення, своєчасне проведення лісовідновних заходів, 

охорона лісу від шкідників, пожеж та самовільних рубок, заготівля продукції 

побічного користування. 

Ведення лісового господарства базується на принципах безперервного і 

невиснажливого використання ресурсів лісу без шкоди, як для нього самого, так і для 

навколишнього середовища. 

 

Функції лісгоспу 

Підприємство створене з метою ведення лісового господарства, охорони і 

захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Основними напрямками 

діяльності ДП «Славутське лісове господарство» є проведення заходів з відновлення 

лісів, підвищення їх продуктивності, створення нових насаджень із швидкоростучих і 

технічно цінних лісових порід, та забезпечення  економічно,  екологічно  і соціально  

збалансованого  ведення  лісового  господарства 

Важливою функцією підприємства є охорона лісів від пожеж, незаконних рубок, 

захист лісів від хвороб та шкідників. 

Виконання принципів та критеріїв ЛОР 

 

 



Цілі і завдання ведення лісового господарства і лісокористування. 

Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:  

 використання, лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення; 

 використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не 

виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують 

щорічного приросту деревини;  

 ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;  

 удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;  

 забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;  

 нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;  

 розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів 

з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;  

 вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;  

 оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до 

науково обґрунтованого оптимального рівня;  

 розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових 

ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного 

вирубування деревини;  

 розширення та збереження типових і унікальних природних комплексів та 

об’єктів рослинного і тваринного світу;  

 здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької 

діяльності підприємницьких структур;  

 впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння 

покрашенню економічних показників діяльності підприємства;  

 зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення 

добробуту працівників лісгоспу;  

 сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем 

місцевих громад;  

 забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах 

масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими 

організаціями у формування лісової політики.  



Рівень досягнення поставлених цілей і задач буде оцінюватись через кількісні 

результати, тобто мова буде йти про очікувані економічні, соціальні та екологічні 

результати. Зрозуміло, що оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову 

точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства 

підприємства. 

 

Організація території 

ДП „Славутський лісгосп” розташований в північній частині Хмельницької 

області на території Славутського, Шепетівського та Ізяславського адміністративних 

районів. На північний захід він межує з Рівненською областю, на північний схід і схід 

– з ДП „Шепетівський лісгосп” , на півдні з ДП „ Ізяславський лісгосп”.  

Державне підприємство «Славутське лісове господарство» - 30000, Хмельницька 

обл.,  м.Славута, вул. Кузовкова, 1 тел. (03842)  2-23-74, факс 7-03-90. 

По лісорослинному районуванню територія розташування ДП „Славутський 

лісгосп” відноситься до Мало-Поліського лісового району зони змішаних лісів. 

Вся площа розділена на 18 лісництв. 

 

Організаційна структура 

№/п.п  

Назва лісництва 

 

Площа, га 

Відношення, 

до загальної 

площі, % 

1 Кривинське 1286 5% 

2 Комарівське 1543 6% 

3 Нетішинське 1592 7% 

4 Хоровицьке 1448 6% 

5 Голицьке 1238 5% 

6 Партизанське 1124 5% 

7 л-во «Теребіжі» 1145 5% 

8 Варварівське 1304 5% 

10 Стриганське 1158 5% 

11 Славутське 1557 7% 

12 Крупецьке 1301 5% 

13 Миньківське 1357 6% 

14 Ташківське 1270 5% 

15 Хутірське 1050 4% 

16 Романінське 1133 5% 

17 Городецьке 1131 5% 

18 л-во «Кряжова буда» 1164 5% 



 

СТАН ТА ДИНАМІКА ЛІСОВОГО ФОНДУ 

Категорії лісових ділянок 

За даними л/в 

2000 р. 

За даними л/в 

2011 р. 

Зміни за період За даними б/л/в 

2017 р. 

га % га % + га + % га % 

1. Загальна площа  земель лісо-

господарського призначення 

23050 100 24054,5 100 +1004,5 +4,4 24034,3 100 

2. Лісові ділянки – усього 21495,7 93,3 23124,2 96,1 +1628,5 +7,6 23144,4 
96,3 

    в тому числі:        
 

2.1.Вкриті лісовою рослинністю 

 лісові ділянки – усього 

20283,2 88,0 21195,6 88,1 +912,4 +4,5 20980,7 

87,3 

      в т.ч.: лісові культури 14544,5 63,1 15395,3 64,0 +850,8 +5,8 15315,9 
63,7 

2.2.Не вкриті лісовою рослин- 

      ністю лісові ділянки –  

усього 

1212,5 5,3 1928,6 8,0 +716,1 +59,1 2163,7 

9,0 

      в тому числі:        
 

-незімкнуті лісові культури 678,6 3,0 870,7 3,6 +192,1 +28,3 885,6 
3,7 

-лісові розсадники, плантації 48,3 0,2 46,5 0,2 -1,8 -3,7 53,9 
0,2 

–рідколісся - - 2,9 - +2,9 - 2,9 
0,0 

–згарища, загиблі насадження 0,8 - 2,1 - +1,3 +162,5 17,4 
0,1 

–зруби 194,9 0,8 628,4 2,6 +433,5 +222,4 804,2 
3,3 

–галявини, пустирі 19,4 0,1 93,3 0,4 +73,9 +380,9 114 
0,5 

-лісові шляхи, просіки, проти- 

      пожежні розриви 

270,5 1,2 284,7 1,2 +14,2 +5,2 285,7 

1,2 

3. Нелісові землі – усього 1554,3 6,7 930,3 3,9 -624,0 -40,1 889,9 
3,7 

     в тому числі: - - - - - - - 
- 

–рілля 166,2 0,7 40,8 0,2 -125,4 -75,5 30,9 
0,1 

–сіножаті 341,9 1,5 103,8 0,4 -238,1 -69,6 79,8 
0,3 

–пасовища 3,0 - - - -3,0 -100 - 
- 

–багаторічні насадження 3,4 - - - -3,4 -100 - 
- 

–води 107,4 0,5 119,1 0,5 +11,7 +10,9 115,9 
0,5 

–болота 223,0 1,0 216,2 0,9 -6,8 -3,1 216,4 
0,9 

–садиби, споруди 219,6 0,9 73,5 0,3 -146,1 -66,5 71,2 
0,3 

–траси 383,3 1,7 348,9 1,5 -34,4 -9,0 347,7 
1,4 

–інші нелісові  ділянки 106,5 0,4 28,0 0,1 -78,5 -73,7 28,0 
0,1 

 

 

 



Загальна характеристика та середні таксаційні показники 

Загальна площа лісового фонду, га________________________________24034,3                                           

    із загальної площі вкриті лісовою рослинністю, га ________________20980,7 

    в тому числі: з перевагою хвойних порід_________________________13316,9 

твердолистяних________________________________________________4461,2 

Не вкритих лісовою рослинністю_________________________________2163,7 

Нелісові землі_________________________________________________889,9 

Площа приписного мисливського господарства, га _________________16283 

Ліси з особливим режимом користування, га_______________________5500,3 

    із них можливі для експлуатації________________________________3724,5 

Усього лісів можливих для експлуатації, га____________________________18562,2  

Репрезентативні ділянки лісових екосистем________________________1073,2 

Особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ)_______________________1811 

Середній вік насаджень, років ___________________________________53 

Середній бонітет, одиниць ______________________________________1,1 

Середня повнота насаджень, одиниць _____________________________0,76 

Середній запас насаджень вкритих лісовою рослинністю, м. куб/га ____274 

     в тому числі: стиглих і перестійних ____________________________337 

Загальний запас насаджень вкритих лісовою рослинністю , тис. м. куб.-5760,5 

     в тому числі, стиглих і перестійних ____________________________998,5 

Загальна середня зміна запасу за рік, тис. м. куб ____________________105 

Середній приріст на 1 га вкритої лісом площі  

за рік, м. куб. __________________________________________________5,0 

 

Структура загальної площі лісового фонду 

 

96.3

3.7

А) загальна площа

Лісові ділянки 

Нелісові ділянки 



 

 

 

 

Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель за групами порід (%)  

 

63.7

23.7

0.2
0.5

3.7
1.2

3.3

Б)лісові ділянки від загальної площі

Насадження штучного 
походження - 63,7 %

Насадження природного 
походження - 23,7%

Лісові розсадники плантації -
0,2%

Галявини пустирі - 0,5%

Незімкнуті лісові культури -
3,7%

Лісові шляхи, просіки, п/п 
розриви - 1,2%

0.1

0.5

0.3

0.1

0.3

0.9

1.4

В)нелісові ділянки від загальної площі

Рілля - 0,1%

Води – 0,5%

Садиби, споруди – 0,3%

Інші нелісові ділянки – 0,1%

Сіножаті – 0,3%

Болота – 0,9%

Траси – 1,4%

63.4

21.3

15.3

відносно площі вкритих лісовою рослинністю

Хвойні - 63,4%

Твердолистяні – 21,3%

Мяколистяні – 15,3%



Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель за групами порід (%) 

 

 

 

Поділ за панівними породами (%), відносно площі вкритих лісовою 

рослинністю 

Сосна –72,4% 

Модрина європейська – 0,1% 

Ялина європейська – 1,6% 

Дуб звичайний – 20,5% 

Дуб червоний – 0,2% 

Ясен звичайний – 0,2% 

Граб звичайний – 0,3% 

Інші тв. – 0,1% 

Береза повисла – 6,7 

Вільха чорна – 8,1% 

Осика – 0,4% 

Інші мяколист. – 0,1% 

 

Поділ за панівними породами (%), відносно загального запасу деревостанів 

Сосна –72,5% - 4168 тис.куб.м 

Модрина євр.–0,1% - 1,4 тис.куб.м 

Ялина євр. – 1,4% - 79 тис.куб.м 

Дуб зв. – 15,5 % - 895,5 тис.куб.м 

Дуб черв. – 0,1% - 3,2 тис.куб.м 

Ясен звич. – 0,2% - 9,9 тис.куб.м 

Граб звич. – 0,2% - 9,7 тис.куб.м 

 

 

Береза пов. – 4,4% - 258 тис.куб.м 

Вільха чор. – 5,4% - 316 тис.куб.м 

Осика – 0,2% - 14 тис.куб.м 

 

 

 

  

74%

16%

10%

відносно загального запасу деревостанів

Хвойні - 74%

Твердолистяні – 16%

Мяколистяні – 10%



Розподіл площі вкритих лісовою рослинністю земель за групами віку 

 

Групи порід, групи віку 

Теперішнє 

лісовпорядкування 

Площа, га % 

3.2 Хвойні   

Молодняки 3196,7 24 

Середньовікові 4153,7 31,2 

Пристигаючі 4377,2 32,8 

Стиглі і перестійні 1589,3 12 

Разом 13316,9 100 

3.3 Твердолистяні   

Молодняки 1434,6 32 

Середньовікові 1964,6 44 

Пристигаючі 622,8 14 

Стиглі і перестійні 439,2 10 

Разом 4461,2 100 

3.4 М’яколистяні   

Молодняки 451,3 14,2 

Середньовікові 1047,4 32,7 

Пристигаючі 776,5 24,2 

Стиглі і перестійні 926,4 28,9 

Разом 3201,6 100 

3.1 Усього по підприємству:   

Молодняки 5082,6 24,2 

Середньовікові 7165,7 34,2 

Пристигаючі 5776,5 27,5 

Стиглі і перестійні 2955,9 14,1 

Разом 20980,7 100 

 

Поділ площі вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок(%) 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%
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s 
Ti
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e

повнота 
0,3

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

за повнотами 0.10% 0.30% 1.10% 5.20% 40% 39.40% 13.20% 0.70%

А) за повнотами



Б) за бонітетом 

Бонітет % 

1б і вище 5,8 

1а 36,7 

1 36,6 

2 18,3 

3 2,2 

4 0,4 

 

В) за класами віку 

Класи віку % 

1 5,1 

2 8,6 

3 5,6 

4 7,5 

5 13,4 

6 16,2 

7 16,6 

8 16,4 

9 6,5 

10 0,9 

11 0,6 

12 0,7 

13 0,9 

14 0,2 

15 і більше 0,8 

 

Землі природно-заповідного фонду 

Площа земель лісового фонду постійного користування ДП «Славутський 

лісгосп» складає 23144,4 га, в т.ч. площа земель природно-заповідного фонду вкладає 

3918,73 га (16,9%). 

Зокрема, площа Національного парку «Мале Полісся» складає 3507 га (15,2%). 

 

Система управління лісовими ресурсами. 

Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з 

урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями. 

Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс 

України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і 



відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і регулюються 

Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».  

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є 

Державне агентство лісових ресурсів України ( Держлісагенство України), діяльність 

якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

аграрної політики та продовольства України, входить до системи центральних  органів  

виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та 

мисливського господарства. Державне підприємство «Славутське лісове 

господарство» підпорядковане Хмельницькому обласному управлінню лісового та 

мисливського господарства.  

Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво. Лісництво 

очолює лісничий і помічник лісничого, вони є матеріально відповідальними особами. 

Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною 

базою і достатнім кадровим потенціалом, має сучасне комп’ютерне забезпечення, 

тобто все необхідне для ведення лісового господарства.  

Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської 

діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від 

реалізації лісової продукції. 

 

План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і 

тварин а також ЛВПЦ 

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних, 

економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на 

збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу. Основні 

вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст. 25, 

26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону 

України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни –ст. 11 

Закону України «Про Червону книгу України». Охоронні пріоритети задекларовані в 

основному національному документі, Червоній книзі України (ЧКУ). 

Рішенням п’ятої 4 сесії Хмельницької  обласної ради 5 скликання від 20 грудня  
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Хмельницької області , які потребують охорони. Охорона видів рослин і грибів, 

занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:  

установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх 

використання,  

рівня, врахування  вимог  щодо  їх охорони  під  час  розробки  нормативних  

актів,  

системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного 

спостереження за станом популяцій,  

пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних 

та інших об’єктів, що особливо охороняються,  

створення банків їх генофонду, розведення у спеціальних умовах (розсадниках, 

ботанічних садах, дендропарках тощо),  

урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних 

сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних 

ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної 

експертизи.  

Ведення Списку покладається на Державне управління охорони навколишнього 

середовища у Хмельницькій області. 

 

Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників 

лісового фонду. 

Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі 

проведення лісовпорядкування, при якому проводиться суцільна інвентаризація всіх 

лісових ділянок. Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного 

лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, 

які відбулися за поточний рік.  

При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз 

таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених 

заходів.  

В 2017 році зменшення обсягів всіх видів рубок не передбачається. 

 



Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та 

устаткування. 

 Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації 

деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.  

Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується 

як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних умов зростання на ділянці, де 

проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо 

лісовідновлення, планується застосовувати відповідну систему рубання.  

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 і 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 вимого до виконання робіт. 

Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему 

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

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

розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, 

навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки 

пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання 

ерозії ґрунтів, 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 (ОВНС). 

Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею 

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

радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, 

місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють усі намічені 

небезпечні дерева. Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, 

встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку. 

Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції. Всі 



лісосічні роботи виконуються лише відповідно з вимогами карти технологічного 

процесу розробки лісосік. 

 Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання 

наступні:  

 технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий 

чи сортиментний), 

 площа лісосіки,  

 об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,  

 розташування, ґрунти і рельєф,  

 відстань трелювання і вивезення деревини,  

 спосіб очищення лісосік від порубкових решток.  

На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі деревини, який 

дає змогу використовувати колісні трактори та машини. Звалювання дерев, 

обрізування сучків, розрізання стовбурів на сортименти  проводиться бензопилами 

Штіль. Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання 

тракторами різних модифікацій МТЗ –80 та МТЗ-82, МТЗ -892 «Беларусь», 

обладнаних кліщовим захватом. Тип тракторів – колісні універсальні класу 1,4. Марка 

двигуна тракторів МТЗ –80, МТЗ-82 –Д –240/ 243, МТЗ-892 - Д-245,5 двигуни дизельні 

чотирьох циліндрові чотирьох тактні з безпосереднім вприском і робочим об’ємом - 

4,75л. та номінальною частотою обертів 2200 об/хв. Потужність МТЗ-80, кВт (к.с.) –

59,25 (80), МТЗ –82, кВт (к.с.) –60 (81), МТЗ – 892, кВт (к.с.) – 66 (89).  

Застосування на лісозаготівлях швидкохідних колісних тракторів, які  оснащені 

різноманітним технологічним обладнанням, дає можливість трелювати і одночасно 

сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо. 

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до 

гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш 

комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій 

мірі впливають на ґрунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи 

ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших 

спостереженнях на лісосіках суцільних рубок із збереженням підросту збереженість 

підросту достатньо висока (до 50%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки 



дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні 

ґрунту.  

Рельєф лісосік в основному рівнинний. Переважають дерново-підзолисті сірі 

лісові, свіжі ґрунти, на яких багаторазовий прохід техніки по одному сліду (волоку) 

сильно впливає на прохідність і призводить до значного пошкодження ґрунту. Такі 

лісосіки можливо освоювати на протязі року, але вивезення лісопродукції планувати 

лише в суху погоду. В Акті обстеження лісосік для кожної лісосіки вказується сезон 

заготівлі. На основі Акту обстеження проводиться розподіл лісосічного фонду на зони 

літньої і зимової заготівлі і вивозки. На лісосічних роботах впроваджена бригадна 

форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки 

від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім 

того майстер веде електронний 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. В залежності від 

лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі способи очищення 

лісосік: 

 - збирання порубкових решток та використання на паливо , 

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

збирання, 

 - збирання порубкових решток у купи з наступним їх спалюванням. 

 Вивезення деревини з верхніх складів лісництв на нижній склад проводиться 

сортиментами, автомобілями: ЗІЛ-131, Урал-4320, перераховані лісовозні автомобілі 

обладнані гідроманіпуляторами для механічного навантаження і розвантаження 

деревини наступних моделей: We-6700, We-6300, ПЛ-70.02, ПЕ-10, SC-65, DL-70Z, 

Palms 400 A2B2C1. 

 


