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Місце розташування ОЦЗЛ 
(лісництво,квартал,виділ) 

Характеристика ОЦЗЛ Результати моніторингу стану 
ОЦЗЛ у порівнянні з 
минулорічними показниками 

1 
 

 
Городецьке лісництво кв.31 
вид. 29 кв.40 вид.4-6 кв. 41 

вид. 2 
 

 ОЦЗЛ 1. Лісові території, 
що мають в масштабі 
країни, регіону або району 
високий рівень 
біорізноманіття, 
включаючи ендемічні або 
зникаючі види, місця їх 
проживання  

Санітарний стан насадження на 
частині території  
незадовільний. В лісовому 
масиві проходить ослаблення і 
всихання сосни звичайної, 
заселення верхівковим 
короїдом. Заходи не 
проводяться у зв’язку із 
режимом  заповідності. 

 
 

Городецьке лісництво кв.29 
вид. 1 

 

ОЦЗЛ 3. Лісові території, які 
входять до складу 
унікальних рідкісних або 
знаходяться під загрозою 
зникнення екосистем або в 
межах яких зустрічаються 
такі екосистеми 

Проходить захаращення 
об’єкта, всихання окремих 
дерев. У 2018 році листопаді-
грудні планується проведення 
оздоровчих заходів в об’єкті.   

2 Ташківське кв.53 вид. (14-17, 
47-48), кв.55 вид. (13-36), 
кв.56 вид. (2,4,6-10), кв.57 
вид. (1-6), кв.58 вид. (1-17), 
кв. 60 вид. (1-42,47), кв. 61 
вид. (33-60,62-68,70-73), кв. 
65 вид. (1-3), кв. 67 вид. 
(17,28-28).  

ОЦЗЛ 4. Лісові території, що 
виконують основні 
природоохоронні функції у 
вразливих ландшафтах 
(наприклад, водоохоронна, 
протиерозійна та ін.) 

 

 
 
 
 

Стан задовільний 
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Славутське кв.21 вид.30 

ОЦЗЛ 1. Лісові території, 
що мають в масштабі 
країни, регіону або району 
високий рівень 
біорізноманіття, 
включаючи ендемічні або 
зникаючі види, місця їх 
проживання 

 
 
 

Стан насадження не змінився 
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Романінське  «Підсніжник 
звичайний» кв.35 вид. 13,14 

ОЦЗЛ 3. Лісові території, які 
входять до складу 
унікальних рідкісних або 
знаходяться під загрозою 
зникнення екосистем або в 
межах яких зустрічаються 
такі екосистеми 

 
За останній рік змін в лісовій 

екосистемі не відбулось, 
санітарний стан насадження не 

змінився. 

Романінське «Меморіальний 
пам’ятник сім’ї Юрчук 
загинувшим під час ВВВ» 
Кв. 25 вид. 8.1 

 
ОЦЗЛ 6. Місця екологічного, 
культурного, релігійного 
значення, визначені за 
участю місцевого населення 

 

29.07.2018р. пройшов 
вітролом, є вітровальні та 

пошкоджені дерева, згідно акту 
лісопатологічного обстеження 
на даній ділянці призначено 

СРВ. 

 
Романінське кв. 45     вид. 
17.1 

 
Стан насадження не змінився 



5 Партизанське 
«Меморіальний пам’ятник 
воїнам ВВВ» кв. 21 вид. 19 

ОЦЗЛ 6. Місця екологічного, 
культурного, релігійного 
значення, визначені за 
участю місцевого населення 
 

Стан насадження не змінився 

Партизанське 
Кв.29 вид. 1-5 

ОЦЗЛ 5. Лісові території, 
особливо важливі для 
задоволення основних 

потреб місцевого населення 
(наприклад, полювання, 
рибальство, збирання грибів 
та ягід, інших недеревних 
продуктів) 

Відбувається поодиноке та 
куртинне всихання сосни 
звичайної. 

6 Голицьке Кв. 32 вид. 1-6 ОЦЗЛ 5. Лісові території, 
особливо важливі для 
задоволення основних 
потреб місцевого населення 
(наприклад, полювання, 
рибальство, збирання грибів 
та ягід, інших недеревних 
продуктів) 

Відбувається поодиноке та 
куртинне всихання сосни 
звичайної, планується 
проведення санітарно 
оздоровчих заходів СРВ у 2018 
році, згідно акту 
лісопатологічного обстеження. 

Голицьке Кв. 72 вид. 1-4 

Голицьке Кв. 73 вид. 1-9 

7 Крупецьке Кв.30 вид. 1-22 ОЦЗЛ 4. Захисні ліси: ліси 
уздовж берегів річки Горинь 
на території проростають 
чисті сосняки на піщаних і 
супіщаних грунтах 

В лісових масивах проходить 
куртинне ослаблення і 
всихання сосни звичайної, стан 
насадження поліпшується 
шляхом СРВ, стан задовільний. 

Крупецьке Кв.31 вид. 1-30 ОЦЗЛ 4. Захисні ліси: ліси 
уздовж берегів річки Горинь 
на території проростають 
соснові, листяні і мішані ліси  

В лісових масивах проходить 
куртинне ослаблення і 
всихання сосни звичайної, стан 
насадження поліпшується 
шляхом СРВ і СРС згідно актів 
лісопатологічного обстеження. 

 


