
Результати моніторингу стану територій ОЦЗЛ по ДП «Славутський лісгосп» за 2020 рік 

№ з/п Лісництво, назва 

обєкта 

Квартал Виділ(и) Площа, 

га 

Заходи із 

збереження 

Зміни за річний період 

ОЦЗЛ 1. Лісові території, що мають в масштабі країни, регіону або району високий рівень 

біорізноманіття, включаючи ендемічні або зникаючі види, місця їх проживання 
 

 

1. 

«Теребіжі», 

«Теребіжі» 

64 1-33,39 101,1 Вести 

господарську 

діяльність, 

направлену на 

збереження 

виявлених цінних 

ознак, проводити 

щорічний 

моніторинг стану 

ОЦЗЛ 

Ділянка без змін 

 

2. 

 «Теребіжі», 

«Сосновий бір» 

33 2 20,8 Ділянка без змін 

3.  «Теребіжі»,«Дубовий 

гай» 

39 2 19,2 Ділянка без змін 

4. Нетішинське, 

«Праліс» 

15 5,10-13,17,20-

28,33,34,38,41 

39,4 В 2020 році   –  кв. 15 вид 10,24,28 проведена ВСР. 

У вид 12 спостерігається погіршення санітарного 

стану: ураження НДТ дерев дуба, всихання дерев 

вільхи, вітровал-вітролом 

5. Кривинське, 

«Вільшина» 

3,  

 

6 

2,11,16,17,22-

25,34-36,38,39 

1-4 

26,3 Поодинокий природній відав дерев вільхи, 

поодиноке всихання дерев сосни 

6. Нетішинське, 

«Дорогоща» 

26, 

27 

1-24 

12-15,18-21,23,31 

78,6 В 2020 році   – кв. 27 вид 14,18,20,21,23 проведена 

ВСР. У кв. 26 вид.10 спостерігається погіршення 

санітарного стану: ураження НДТ дерев дуба , , 

вітровал-вітролом кв. 27 вид.20 спостерігається 

погіршення санітарного стану: ураження 

верхівковим короїдом та подальшим  всиханням  

дерев породи сосна, вітровал-вітролом 

7. «Кряжова Буда», 

«Три дуба» 
20 14 2,0 Ділянка без змін 

8. Стриганське, 

«Голубе озеро» 

4, 

 

5 

1,6,9,15,17,26-28 

 

33,34 

28,5 Ділянка без змін 

9. Варварівське, 

«Голицький» 

58, 

68 

10-12,18,19,21,22 

17 

7,71 

 

 

Ділянка без змін 

10. Жуківське, 
«Мирутинський» 

23,25 ******** 144,6 У кв. 23 вид. 1-5,7, кв. 24 вид. 1-3,8 

спостерігається погіршення санітарного стану: 

ураження верхівковим короїдом та подальшим  

всиханням  дерев породи сосна, вітровал-вітролом 



11. Хутірське, 

«Дубове насадження» 

6 7 7,4 Ділянка без змін 

12. «Кряжова Буда», 

«Дуб черешчатий» 

43 41 0,1 Ділянка без змін 

13. Городецьке, 

«Хутірський» 

31 

40 

41 

29 

4-6 

2 

55,1  

В 2020 році   –  кв. 40 вид 6 проведена ВСР 

14. Хутірське 

«Дуби велетні» 

 

3 30 0,1 Ділянка без змін 

15 «Теребіжі», 

«Славутська діброва» 

34 12,19 2,9 Ділянка без змін 

16 «Теребіжі», 

«Голицька дача» 

34 6,12 2,7 Ділянка без змін 

17 «Кряжова Буда», 

«Витік р.Утка» 

32 8-10,22 22,6 В 2020 році   –   вид. 9,10 проведена ВСР 

ОЦЗЛ 3. Лісові території, які входять до складу унікальних рідкісних або знаходяться під загрозою 

зникнення екосистем або в межах яких зустрічаються такі екосистеми 
 

18. Романінське 

«Підсніжник 

звичайний» 

35 13,14 0,7 Вести 

господарську 

діяльність, 

направлену на 

збереження 

виявлених цінних 

ознак, проводити 

щорічний 

моніторинг стану 

ОЦЗЛ 

Ділянка без змін 

19. Городецьке 

«Колонія 

підсніжника» 

29 1 7,3 Ділянка без змін 

ОЦЗЛ 4. Лісові території, що виконують основні природоохоронні функції у вразливих ландшафтах 

(наприклад, водоохоронна, протиерозійна та ін.) 
 

20 Варварівське 68 1-12, 20,21 54,0 Вести 

господарську 

діяльність, 

направлену на 

збереження 

Виділ 2;10 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна 

21 Варварівське 70 1-15,19 64,0 Виділ 1.2;2.2 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена ВСР у звітному 



виявлених цінних 

ознак, проводити 

щорічний 

моніторинг стану 

ОЦЗЛ 

році. 

22 Варварівське 71 23-25,32,33 5,0 Ділянка без змін 

23 Ташківське 53 14-17,47, 48 10,0 Виділ 17 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена ВСР у звітному 

році. 

24 Ташківське 55 13-36 47,0 У виділі 27 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом 

25 Ташківське 56 2,4,6-10 21,0 У виділі 2;4 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом 

26 Ташківське 57 1-6 10,0 Виділ 1;2 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена ВСР у звітному 

році. 

27 Ташківське 58 1-17 53,0 Виділ 2 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена ВСР у звітному 

році. 

У виділі 4 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом 

28 Ташківське 60 1-42,47 73,2 Ділянка без змін 

29 Ташківське 61 33-60,62-68,70-73 49,0 У виділі 66 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом 

30 Ташківське 65 1-3 4,6 Виділ 2;3 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена ВСР у звітному 

році. 

31 Ташківське 67 17,25-28 8,7 У виділі 20 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом 

32 Партизанське 27 1-16 73,0 Виділ 1;2;5;6;10;12;14 спостерігається групове та 

поодиноке всихання дерев породи сосна 

33 Стриганське 12 1-33 82,0 Виділ 2;5 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 



короїдом 

34 Стриганське 6 1-11,  

21-22 

26,0 Виділ 5 спостерігається поодиноке всихання дерев 

породи сосна, ураження верхівковим короїдом 

35 Крупецьке 30 1-22 76,0 Виділ 6.1;8.1;17.2а 1,5га спостерігалося та 

поодиноке всихання дерев породи сосна, 

ураження верхівковим короїдом, проведена 

«Рубка небезпечних дерев» у звітному році. У 

виділі 14.1 спостерігалося групове,проведена ССР 

у 2020році.  

У виділі 11 спостерігається групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. 

36 Крупецьке 31 1-30 45,0 Виділ 6.1;6.2 спостерігалося групове всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом, проведена ССР у 2020році. 

37 Комарівське 45 1-24 32,0 У виділах 11;18;19.2 на площі 0,7 га;20 

спостерігалося групове та поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом. Проведена ВСР у звітному році. 

У виділах 9;15;16 спостерігається групове та 

поодиноке всихання дерев породи сосна, 

ураження верхівковим короїдом. 

38 Нетішинське 74 1-7 7,4 Ділянка без змін 

ОЦЗЛ 5. Лісові території, особливо важливі для задоволення основних потреб місцевого населення 

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

 Партизанське 29 1-5 20,0 Вести 

господарську 

діяльність, 

направлену на 

збереження 

виявлених цінних 

ознак, проводити 

щорічний 

моніторинг стану 

ОЦЗЛ 

Виділ 1;4 спостерігається поодиноке всихання 

дерев породи сосна 

 Голицьке 32 1-6 33,2 У виділі 1 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена на площі  ВСР у 

звітному році 

 «Теребіжі» 33 1,3-15 78,2 У виділі 11  спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена на площах  ВСР 

у поточному році.  

 «Теребіжі» 34 1-5,7-11,13-18,20-

28 

74,4 Виділ 11;21 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 



верхівковим короїдом. Проведена на площах  ВСР 

у поточному році 

 Голицьке 72 1-4 30 У виділі 1.1 на площаі 0,7 га ;3.1  на площаі 0,1 га 

спостерігалося поодиноке всихання та 

небезпечний нахил дерев породи сосна в бік 

цвинтаря. Проведена «Рубка небезпечних дерев» у 

поточному році. 

 Голицьке 73 1-9 24,0 Ділянки без змін 

 Нетішинське 2 1-30 94,1 У виділі 7.4 на площі 1,1га ; виділі 23 

спостерігалося групове та поодиноке всихання 

дерев породи сосна, ураження верхівковим 

короїдом. Проведена на даних  площах  ВСР у 

поточному році 

 Кривинське 3 1,3-15,18-21,26-

33,37,40-43 

83,5 У виділі 15, виділі 27.2 на площі 1,2га , виділі 21.1 

на площі 2,0га  спостерігалося групове та 

поодиноке всихання дерев породи сосна, 

ураження верхівковим короїдом. Проведена на 

площі  ВСР у поточному році. У виділі 32  

проведена рубка догляду – прочищення. 

 Кривинське 6 5-11,13-30 32,2 У виділі 6;19;17.2 на площі 0,1 га спостерігалося 

групове та поодиноке всихання дерев породи 

сосна, ураження верхівковим короїдом. Проведена 

на площах  ВСР у поточному році. У виділі 17 

проведена у звітному році «Розширення дороги 

ЛГ» 

 Кривинське 7 9-17 29,7 У виділі 10 спостерігалося групове та поодиноке 

всихання дерев породи сосна, ураження 

верхівковим короїдом. Проведена   ВСР у 

поточному році. 

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

 Славутське 

«Свята криниця» 

21 30 1,02 Вести 

господарську 

діяльність, 

направлену на 

збереження 

виявлених цінних 

ознак, проводити 

Ділянка без змін 

 Кривинське 

«Цвинтар» 

9 12 1,4 Використання за призначенням, поодиноке 

очищення та обрізування гілля на старих деревах 

 Нетішинське 

«Цвинтар» 

21 8 0,3 Ділянка без змін 

 Нетішинське 2 4.1 0,2 Спостерігається поодиноке всихання дерев 



«Братські могили 

розстріляних євреїв» 

23.1 щорічний 

моніторинг стану 

ОЦЗЛ 

породи сосна, ураження верхівковим короїдом 

 Романінсь 

«Меморіальний 

пам’ятник загинувши 

польським воїнам у 

18 столітті» 

45 17.1 0,1 Ділянка без змін 

 Стриганське 

«Пам’ятник воїнам 

УПА» 

4 2.1 0,2 Ділянка без змін 

 Романінське 

«Меморіальний 

пам’ятник сім’ї 

Юрчук загинувшим 

під час ВВВ» 

25 8.1 0,1 Ділянка без змін 

 Голицьке в т.ч. 

Партизанське 

«Меморіальний 

пам’ятник воїнам 

ВВВ» 

21 19 0,1 Ділянка без змін 

 Кривинське в т.ч. 

Комарівське 

«Лиса гора» 

57 2.1 0,3 Спостерігається погіршення санітарного стану: 

ураження верхівковим короїдом та подальшим  

всиханням  дерев породи сосна 

 Партизанське 

«Пам’ятне 

насадження загиблим 

воїнам- працівникам 

лісового 

господарства, які 

загинули в АТО» 

20 1.5 5,0 Проведений двократний механізований догляд за 

л/к дуба звичайного. Доповнення  лісових культур 

20% навесні 2020р. 

 


