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Звіт для громадськості 

по моніторингу господарської діяльності і лісів високої 

природоохоронної цінності (ЛВПЦ) 

по ДП «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» 

за   2016 рік 
 

1.ВСТУП 

 

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої 

природоохоронної цінності (ЛВПЦ) по ДП «Народицьке СЛГ» підготовлений 

спеціалістами лісового відділу у відповідності з вимогами  Стандарту  ООО «Лісова 

сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC ). 

 

2. Загальна характеристика підприємства 
 

            Державне підприємство «Народицьке спеціалізоване лісове господарство» 

(скорочено ДП «Народицький спецлісгосп») Житомирського обласного управління лісового та 

мисливського господарства  Державного агентства лісових ресурсів України  розташоване  в 

північно-східній частині Житомирської області на території Народицького та Малинського 

адміністративних районів.  

            Спецлісгосп було створено в 2006 році.  

                                

Адміністративно-організаційна структура та загальна площа 

 

Найменування лісництв, 

місцезнаходження контор 

 

Адміністративні 

райони 

Площа, 

га 

Радчанське,  с.Радча Народицький 8674.7 

Давидківське,  с.Грезля - * - 7184.0 

Заліське, с.Залісся - * - 9620.0 

Народицьке, смт.Народичі - * - 8642.2 

Закусилівське, с.Закусили - * - 7223.4 

Кліщівське, с.Базар - * - 12123.7 

Базарське, с.Базар Народицький 10461.1 

 Малинський 481.0 

Разом по лісництву  10942.1 

Всього по спецлісгоспу  64410.8 

в тому числі: Народицький 63929.8 

 Малинський 481.0 

   

 

 

        Згідно з лісорослинним районуванням територія лісгоспу відноситься до зони 

змішаних хвойно-листяних лісів Центрального Полісся.  

Директор – Приходько Василь Петрович 

Адреса підприємства: 

11400, Житомирська область, Народицький район, смт. Народичі, 

 вул. Свято-Миколаївська,129 

E-mail     narlisgosp2008@ukr.net 

Тел: 

 (04140) 2-14-28 

Факс: 

 (04140) 2-14-29 
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Господарська діяльність  лісгоспу спрямована на цільове та ефективне виконання на 

базі науково-технічних досягнень і передового досвіду повного комплексу 

лісогосподарських, лісовідновлювальних та лісозаготівельних заходів, які забезпечують 

раціональне і невиснажливе використання та відтворення лісових ресурсів, охорону 

навколишнього природного середовища. 
Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах 

ведення лісового господарства та лісокористування, а саме: 

- створення нових високопродуктивних насаджень; 

- збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

- збереження біотичного різноманіття; 

- посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих 

та інших корисних властивостей лісів; 

- проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації 

негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель; 

- охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб; 

- невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування. 

 

Характеристика земель лісового фонду ДП «Народицьке СЛГ» по матеріалах 

базового лісовпорядкування. 
Площа лісгоспу становить 64410,8 га,  в. т. ч. вкритих лісовою рослинністю – 56148,4 га. 

Невкриті лісовою рослинністю – 5347,5 га. Нелісові землі – 2914,9 га. 

 

3. Інформація діяльності підприємства. 

3.1 рубки головного користування  

 

Госпсекція 

Розрахун-кова 

лісосіка, 

ліквід,   куб. м 

Виписано лісорубних 

квитків в 2016р., 

куб.м 

Освоєно лісосічного 

фонду, куб. м 

Фактично 

заготовлено, куб. м 

ліквід ділова ліквід ділова ліквід ділова 

Хвойне  85010 83480 54588 83480 54588 84352 55261 

у т.ч. Соснова 85010 83480 54588 83480 54588 84352 55261 

Твердолистяне 750 0 0 0 0 0 0 

у т.ч. Дубова 490 0 0 0 0 0 0 

Ясенева 0 0 0 0 0 0 0 

 Грабова 260 0 0 0 0 0 0 

М′яколистяне 9120 1481 485 1481 485 1506 488 

у т.ч. Березова 5390 250 155 250 155 252 156 

Осикова 1580 0 0 0 0 0 0 

Чорновільхова 2150 1231 330 1231 330 1254 332 

Разом по 

лісгоспу 
94880 84961 55073 84961 55073 85858 55749 
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              Щорічні обсяги  отриманої деревини в результаті проведення рубок головного 

користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки. 

             Зміна в господарствах викликана взяттям ділянок суцільних санітарних рубок в рахунок 

ділянок головного користування. 

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 94,88 тис. м
3
 

ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 

від 19.09.2016 р. №13-аг. 

Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна: 

захисні ліси                           - 6,09  тис.м
3
 

експлуатаційні ліси              - 88,79 тис.м
3
 

До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначається способи 
рубки і лісовідновлення, дається оцінка потенціального впливу рубки на навколишнє природне 
середовище та передбачаються заходи по мінімізації негативного  впливу рубки на довкілля. 
Результати заносяться в Акт оцінки потенціального впливу на навколишнє природне 
середовище (ОВОС). 

За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках  минулого ревізійного 
періоду  негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та гідрологічних і ґрунтових 
умов,, ерозія грунту, забруднення грунту і води виробничими відходами та побутовим сміттям 
тощо, не виявлено. 

 
3.1.  Рубки формування та оздоровлення лісів. 

Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи,  

пов’язані і не пов’язані з веденням лісового господарства в 2016 році 

 ДП "Народицьке СЛГ"    

  (назва підприємства)       

Назва рубок 
Площа, га 

Загальний 

запас 

Із граф "4", 

"5"  ліквідний 

запас 

Із граф "6", 

"7"  ділової 

деревини 

План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Рубки формування і 

оздоровлення лісів, інші 

заходи з формування і 

оздоровлення лісів та інші 

заходи, пов’язані з 

веденням лісового 

господарства 

1144 1265 42643 70990 35168 60104 11143 18189 

у тому числі:                               
рубки догляду - усього 

495 495 8384 8495 5418 5508 580 604 

з них:                                             

освітлення 
72 72 424 424         

прочищення 131 131 951 951         

проріджування 118 118 1433 1446 636 636 22 21 

прохідні рубки 174 174 5576 5674 4782 4872 558 583 

інші види рубок 

формування і оздоровлення 

лісів та інші заходи, 

пов’язані з веденням 

лісового господарства - 

усього 

649 770 34259 62495 29750 54596 10563 17585 
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у тому числі:                               

санітарні рубки - усього 
500 597 33000 60165 29210 53166 10292 16689 

з них:                                             

вибіркові санітарні рубки 
400 403 8000 10403 6960 9097 1392 2230 

суцільні санітарні рубки 100 194 25000 49762 22250 44069 8900 14459 

лісовідновні рубки                 

рубки переформування                 

рубки пов’язані з 

реконструкцією 

деревостанів 

                

інші заходи, пов’язані з 

веденням лісового 

господарства, усього 
149 173 1259 2330 540 1430 271 896 

очищення захаращеності  20 21 100 99 86 85     

рубки, пов’язані з 

прокладанням та 

розчищенням квартальних 

просік, га/км 

2 6 

30 49         
5 15 

рубки, пов’язані із 

створенням і влаштуванням 

протипожежних розривів  

4 6 
475 1484 445 1323 267 892 

3 5 

освітлення в незімк.л/к 120 120 644 644         

решта інших заходів, 

пов’язаних з веденням 

лісового господарства - 

усього 

3 20 10 54 9 22 4 4 

у тому числі із решти інших 

заходів, пов’язаних з 

веденням лісового 

господарства: рубка 

поодиноких дерев  в 

лісових насадженнях, 

запроектованих 

лісовпорядкуванням  

                

розширення лісових доріг  

лісогосподарського 

призначення від деревної і 

чагарникової рослинності - 

суцільне 

3 20 10 54 9 22 4 4 

розчищення л\г доріг від 

деревної та чагарникової 

рослинності (вибіркове) 

                

догляд за протипожежними 

розривами - розчистка від 

деревно-чагарникової 

рослинності 

протипожежних розривів, 

створених в минулі роки 

(вибіркове) га/км 
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догляд за 

гідролісомеліоративною 

системою - розчистка 

меліоративного каналу від 

деревної та чагарникової 

рослинності 

                

вирубка дерев небажаних 

порід на території 

рекреаційного пункту 

                

розчистка лісовкритих 

земель для облаштування 

навантажувального 

майданчика 

                

заходи, здійснені для 

дотримання правил техніки 

безпеки на лісосічних 

роботах - вирубка 

небезпечних дерев в 

лісових насадженнях, 

суміжних з лісосіками 

головного користування  

                

розчистка території 

лісового розсадника 
                

догляд за лісонасінневими 

діялнками  
                

розчистка лісонасінневої 

плантації 1 порядку 
                

рубка модельних дерев                 

догляд за плодовими 

садками 
                

розчистка території садиб 

лісгоспів, лісництв 
                

рубка вітровальних дерев                 

рубка під будівн. лісовозн 

дороги 
                

вируб. хворосту в незімкн. 

л/к після пожежі 
                

розчищення л/г доріг від 

деревної та чагарникової 

рослинності - вибіркове 

га/км 

                

розчистка придорож. смуг-

виб. 
                

                  

2. Інші заходи, не пов’язані 

з веденням лісового 

господарства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

розширення ЛЕП га/км                 

Разом усіх видів рубок 1144 1265 42643 70990 35168 60104 11143 18189 
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 цілому загальний план проведення рубок формування і оздоровлення лісів в 2016 

році по площі виконано на 110 %.  

При запланованому до рубання загальному  обсязі деревини 42,64 тис. м3 було 

фактично заготовлено 70,99 тис.м3 166(%).  

Цілі проведення  рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті. Негативних 

наслідків від проведення рубок  не виявлено. 

Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно 

матеріалів лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок. 

Середньорічні прямі витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лісів 

в 2016 році становили  6476,3 тис. грн.  Середні прямі витрати на заготівлю 1 м3 деревини від 

рубок формування та оздоровлення лісів і інших рубок склали 91,23 грн. Витрати 

коливаються в залежності від структури видів рубки та вартості робіт і матеріалів. 

 Прямі витрати на проведення 1 га рубок догляду становлять:  

- освітлення            631,94      грн., 

- прочищення         614,50      грн., 

- проріджування     927,97      грн., 

- прохідна рубка     3255,75      грн.; 

на проведення 1 га вибіркових санітарних рубок –   3049,38 грн. 

                                   
3.2 Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої 

зміни запасів і інших таксаційних показників. 
Динаміка змін в лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з 

лісовпорядкуванням (2009р) 
Динаміка розподілу площ земель лісогосподарського призначення за їх категоріями. 

Таблиця 3 
Показники За даними 

лісовпорядкування 
Різниця 

на 
01.01.2009р. 

на 
01.01.2017р. 

+ _ % 

1 2 3 4 5 6 
Загальна площа земель лісового 
фонду, га 

55495,0 64410,8 8915,8 - 16,1 

із них : Лісові землі 52561,0 61495,9 8934,9 - 17,0 
в тому числі: - вкриті лісовою 
рослинністю 

48965,2 56148,4 7183,2 - 14,7 

- не зімкнуті лісові культури 1449,1 1812,0 362,9  25,0 
- лісові розсадники, плантації 2,1 7,9 5,8 - 276,0 
- згарища 61,2 130,3 69,1 - 113,1 
- зруби 378,7 1499,8 1121,1  296,0 
- галявини, біогалявини, пустирі 689,8 799,6 109,8 - 9,8 
- лісові шляхи, просіки, канави 994,1 1077,1 83,0 - 8,3 
Нелісові землі: 2934,0 2914,9 - 19,1 -0,1 
із яких:   -сільськогосподарські 
угіддя 

7,4 14,2 6,8 - 91,9 

- води 86,9 88,3 1,4 - 1,6 
- болота 1132,6 1283,5 150,9 - 13,3 
- садиби, споруди 31,7 31,8 0,1 - 0,1 
- траси 36,8 44,0 7,2 - 19,6 
- інші нелісові землі 1638,6 1453,1 - 185,5 -11,3 
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3.3Моніторинг динаміки породної структури  деревостанів. 

 

 

3.5Динаміка інших середніх таксаційних показників 

Переважаюча 

порода 

Вік, років Клас бонітету  Повнота 

(відносна) 

Загальна середня 

зміна запасу 

2009 2016 2009 2016 2009 2016 2009 2016 

Сосна звич. 59 61 1,6 1,7 0,77 0,75 195,74 228,78 

Ялина європ. 48 53 1,1 1,1 0,84 0,83 0,15 0,17 

Модрина європ. 45 50 1б,3 1б,3 0,7 0,7 0,01 - 

Дуб звич. 62 66 2,4 2,5 0,75 0,74 2,44 2,08 

Граб звич. 56 57 2,3 2,3 0,69 0,69 0,09 0,13 

Ясен  звич. 56 63 1 1 0,72 0,73 0,22 0,22 

Клен гостр. 25 31 1 1 0,7 0,71 - - 

Акація біла 47 53 1,7 1,7 0,58 0,58 - - 

Береза повисла 38 38 1,8 1,9 0,72 0,73 12,06 17,15 

Осика  50 56 1,5 1,6 0,74 0,75 0,69 1,16 

Вільха чорна 46 50 1,9 1,9 0,72 0,72 6,21 7,49 

Липа 52 58 1а,0 1а,0 0,7 0,7 - - 

Тополя 48 54 4 4 0,6 0,61 - - 

 

Дані  вище наведеної таблиці свідчать про те, що середні таксаційні показники за 

минулий ревізійний період суттєво не змінились. 

 

 

Панівна порода 

(скорочено), 

господарство 

Лісовпорядкування 

01.01.2009 р. 

безпереривне 

лісовпорядкування 

01.01.2017 

Зміна 

породного 

складу, % 

площа, га % площа, га % 

Сосна звич. (Сз) 43105,8 88,0% 48873,7 86,7% +13,4 

Ялина (Ялз) 25,7 0,1% 26,9 0,0% +4,7 

Модрина (Мдє) 0,8 0,0% 0,8 0,0% 0 

Разом  хвойних 43132,3 88,1% 48901,4 86,7% +13,4 

Дуб звич. (Дз) 789,6 1,6% 768,4 1,4% -2,7 

Граб (Гз) 26,1 0,1% 34,5 0,1% +32,2 

Ясен  (Яз) 50,2 0,1% 49,5 0,1% -1,4 

Клен гостр.(Клг) 0,2 0,0% 0,2 0,0% 0 

Акація (Акб) 1,1 0,0% 1,1 0,0% 0 

Разом 

твердолистяних 867,2 1,8% 853,7 1,5% -1,6 

Береза (Бп) 3270,2 6,7% 4549,3 8,1% +39,1 

Осика (Ос) 142,4 0,3% 243,4 0,4% +70,9 

Вільха (Влч) 
1539,3 3,1% 1850,4 3,3% +20,2 

липа 0,3 0,0% 0,3 0,0% 0 

тополя 1,4 0,0% 1,4 0,0% 0 

верба 12,1 0,0%    

Разом 

м’ягколистяних 4965,7 10,1% 6644,8 11,8% +33,8 

Всього: 48965,2 100,0% 56399,9 100,0% +15,2 
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3.6Лісовідновні заходи.  

Середня щорічна площа фонду лісовідновлення  близько 350га. Представлена 

зрубами минулого і частково поточного років. 

Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою і 

залишення під природне поновлення .  

Обсяги основних робіт з  лісовідновлення за 2016 рік  

 

№ 

пп 

 

Вид робіт 

Обсяги робіт 

2016 рік 

План Факт 

1 Підготовка грунту під лісові культури, га 300 317 

2 Створення лісових культур: посадкою, га 350 367 

3 Залишено під природне поновлення 100 130 

 Всього лісовідновлення 450 497 

4 Доповнення лісових культур та ввід , га 100 160 

5 Догляд за лісовими культурами, га 1100 1140 

6 Заготівля лісового насіння, кг   

в т.ч. сосна  

          ялина 

          дуб  

          інші      

355 

140 

5 

200 

10 

355 

143 

2 

200 

10 

7 Вирощування садивного матеріалу, га 1,0 1,0 

8 Вирощено стандартних сіянців, тис. шт 3500 2908,4 

Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2016 році склали 2108,3 тис. грн. Таким 

чином  витрати на створення 1 га лісових культур становлять 5744,69 грн. 

Дані таблиці  свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення 

досягнуті. Планові завдання майже по всіх показниках перевиконані.  

Садивний матеріал вирощується на тимчасових лісових розсадниках та в 

теплицях які знаходяться в кожному лісництві. 

 

4. Охорона і захист лісу. 

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки 

природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом 

«Укрдіпроліс» становить 1,37 клас пожежної небезпеки.  

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений значною питомою вагою 

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок середньовікових та молодняків сосни 

звичайної (88%), які ростуть переважно в сухих і свіжих типах лісу. 

 Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, 

віднесена до наземної зони охорони лісів. 

   

 Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж 

 

Назва робіт Од. 

вим. 

2016 рік 

План Факт 

Влаштування мінералізованих 

смуг 
км 160 520 

Догляд за мінералізованими 

смугами 
км 580 1042 

Організація та утримання 

лісових пожежних станцій і 

зв’язку 

тис. 

грн 
807,5 695,6 

Утримання тимчасових 

пожежних наглядачів 

тис. 

грн 
178,2 163,5 
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Всього використано в 2016 році коштів на охорону лісу від пожеж 1040,7 тис.грн. 

Згідно плану про підготовку до пожежо-небезпечного періоду  шлагбаумами та 

канавами перекрито 245 заїздів в ліс. Встановлено 63 одиниці наглядної агітації ( знаки, 

аншлаги і плакати) і 4 бігборди.  Проведено 49 лекції і бесід, 3 виступи у ЗМІ на пожежну 

тематику  (опубліковано 3 статті). Силами лісової охорони проводились рейди по 

виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах. Проведено 76 рейдів, в 

результаті яких виявлено та притягнено до відповідальності 2 порушників пожежної 

безпеки. 

Держлісгосп щорічно складає та затверджує : «Мобілізаційно-оперативний план 

ліквідації лісових пожеж», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж». 

В кожному лісництві  є пункт зберігання пожінвентаря. 

      В  2016 році на території держлісфонду пожеж та незаконних рубок не було.  

 

Заходи профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу. 

Назва робіт Одиниця 

виміру 

2016 рік 

план факт 

Лісопатологічне обстеження га 10800 11353 

Грунтові розкопки ям 420 422 

Винищувальні роботи в осередках шкідників і 

хвороб (Біологічним методом) 
га 580 580 

 
       На підприємстві боротьбу з шкідниками та хворобами лісу ведуть біологічним 

методом. 

       При проведенні лісопатологічного обстеження в лісах були виявлені осередки 

шкідників та хвороб лісу ( травневий хрущ, шестизубий короїд, короїд типограф, коренева 

губка). 

 

 

4. Відомості про мисливські господарства та біотехнічні заходи. 

 

В зоні діяльності ДП «Народицьке СЛГ»» станом на 01.01.2017 року розташовані 

чотири мисливських господарства:  

Назва мисливських 

організацій 

Площа 

угідь, 

га 

В т.ч. на 

землях ДП 

«Народицьке 

СЛГ», га 

Площа 

польових 

та водно 

болотних 

Угідь, га  

Єгерська охорона біотехнія 

За прое- 

ктом 

Факти- 

чно 

Годів-

ниці 

Соло-

нці 

ДП «Народицький 

СЛГ»  
20112,0 20112,0 858 5 4 17 30 

Народицька районна 

організація УТМР 
19015,0 2760,0 16255,0 4 2 7 9 

Народицька районна 

організація 

«Мисливсько-

рибальський клуб 

Полісся» 

10223,0 5665,0 4558,0 2 4 7 22 

Житомирська ОГО 

«Мисливське 

товариство Корсар 

Ком» 

3503,0 549,0 2954,0 1 3 5 7 

Всього 52853,0 29086,0 24625,0 12 9 32 66 
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Чисельність мисливських видів тварин на території ДП «Народицьке СЛГ»  

Назва 

мисливських 

організацій 

Вид тварин  

олень Лось  кабан козуля Заєць-

русак 

Лисиця 

/єнот 

Борсук 

/видра 

куниця білка бобер 

ДП 

«Народицький 

СЛГ»  

25 68 46 240 295 16/21 20/28 28 60 119 

Народицька 

районна 

організація 

УТМР 

- 6 10 43 375 37/42 32/10 34 55 43 

Народицька 

районна 

організація 

«Мисливсько-

рибальський 

клуб Полісся» 

30 10 24 171 156 10/5 7/4 6 15 10 

Житомирська 

ОГО 

«Мисливське 

товариство 

Корсар Ком» 

4 5 2 61 85 3/25 12/- 15 1 30 

Всього 59 89 82 515 911 66/93 71/42 83 131 202 

 

 

 

 

 

        Ліміти використання мисливських тварин державного мисливського фонду у сезон 

полювання 2016/2017 років. 

 

 

       За 2016 рік ДП «Народицьке СЛГ» провело 110 рейдів по охороні диких тварин було 9 

правопорушень та складено на них проколи, загальною сумою – 1734 грн. 

Користувачі мисливських угідь 
Види тварин 

лось олень козуля кабан 

ДП «Народицький СЛГ»  
2 - 15 5 

Народицька районна організація 

УТМР 
- - 5 2 

Народицька районна організація 

«Мисливсько-рибальський клуб 

Полісся» 

1 1 10 11 

Житомирська ОГО 

«Мисливське товариство Корсар 

Ком» 

1 - 6 10 
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       За 2016 рік витрачено 67,2 тис. грн.. на охорону диких тварин, та 35,6 тис. грн. на 

заготівлю та викладку кормів для підгодівлі мисливських тварин. 

       

 

 

 

5. Динаміка популяцій видів рослин і тварин. 

 

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин  проводиться  

спеціалістами спецлісгоспу  і консультантами в межах виділених ключових біотопів та 

спостереження за ними, а також візуального спостереження лісової охорони з 

опитуванням місцевого населення.   

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на 

даному етапі  наближена до природної. 

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин проводиться в  

лісах високої природоохоронної цінності, а саме у заказнику «Древлянський». Моніторинг 

проводиться згідно Методичних рекомендацій з проведення польових робіт на ділянках 

моніторингу лісів 1 рівня, спеціалістами спецлісгоспу. Рекомендації узгоджені з 

методикою міжнародної спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на 

ліси європейської Економічної Комісії Організації Об’єднаних Націй. 

 
Динаміка чисельності видів, взятих під охорону. 

 

На території  спецлісгоспу виявлені види фауни і флори, які охороняються, а 

саме: 

- представники фауни: вечірниця дозірна, широковух європейський,вовчок 

горішниковий,буро зубка мала,мишкалучна,полівка водяна, ласка, тхір чорний, 

куниця кам’яна,вечірниця дозірна,  

 

нетопир малий.пірникоза мала,бугай, бугайчик, жовна сива,дятли середній та 

малий,орел-карлик.мідянка.тритон гребінчастийрайка звичайна, жаба трав’яна, 

кумка червоночеревна. 

мінога українська,минь річковий.жук-олень,вусач мускусний,махаон, аполон 

чорний, райдужниця велика,стрічкарка блакитна, стрічкарка тополева, ендроміс 

березовий, ктир шершнеподібний. 

- представники флори: водяний горіх плаваючий,змієголовник Рюйша, сальвінія 

плаваюча, сон широколистий, юринея синювата,козельці українські, смілка 

литовська,гніздівка звичайна, півники сибірські, глечиків жовтих, латаття білого, 

латаття сніжно-білого,кадило сарматське, мучниця звичайна, півники угорські, 

суховершки великоквіткові, тирлич звичайний, гвоздика стиснуто-чашечкова, 

гвоздика несправжньо-розчепірена. 

 

Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті – схемі лісів. На 

даних ділянках рубки головного користування не проводяться, або проводяться з 

виділенням ключових біотопів. 

 

6. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються. 

 

На території ДП «Народицьке СЛГ» виділені і охороняються ліси високої 

природо-охоронної цінності (ЛВПЦ),  
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Найменування об’єктів 

природно-заповідного 

фонду і підстави для їх 

виділення 

Площа, га Місцезнаходження Тип об’єктів 

Коротка характеристика 

та режим ведення 

господарської діяльності 

заказник місцевого 

значення 

«Древлянський», 

створений рішенням 

8сесії Житомирської 

обласної ради,  

5.04.07р., №191 

25335,0 

Народицьке 

лісництво 

кв.1-153 

Кліщівське 

лісництво 

кв.1-155; 171 

кв.159-169 

Заліське лісництво 

кв.49-101; 104 

Базарське лісництво 

кв.1-22, 

кв.97-103 

Закусилівське 

лісництво 

кв. 141-143 

Ландшафтний 

заказник 

Найбільша частина 

території заказника 

представлена лісами, 

інша-старшими 

перелогами, які повільно 

заліснюються, а також 

ділянками природних лук 

та боліт.  

Заборона рубок головного 

користування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо захисні 

лісові ділянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

656,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закусилівське 

лісництво 

кв.1 вид 3-5 

кв.2 вид 1-3; 5-8 

кв.3 вид 1-5 

кв.4 вид 1;2;4-7 

кв.5 вид 1-3 

кв.6 вид 1-7 

кв.7 вид 1-6 

кв.8 вид 1-6 

кв.9 вид 1;2 

кв.16 вид 8;9 

кв17 вид 9-19 

кв.18 вид 7-16 

кв.24 вид 12-14 

кв.25 вид 3-5 

кв.30 вид 29-38;40-44 

кв.32 вид 1;2 

кв.33 вид 1-8 

кв.34 вид 1-5 

кв.35 вид 1-6;8-10 

кв.36 вид 1-4;7-11 

кв.37 вид 2;3 

кв.38 вид 1-5 

кв.39 вид1-7;9;10 

кв.40 вид 1-4 

кв.41 вид1;3;4 

кв.42 вид 1-7 

кв.43 вид 1-3;5-7 

кв.44 вид 1-9 

кв.45 вид 1-8 

кв.65 вид 11;12;14-18 

кв.66 вид 5-10;12 

кв.91 вид 28-30 

кв.108 вид 20-25 

кв.109 вид 20-25 

кв.111 вид 20-25 

кв.112 вид 14-23 

кв.113 вид 7-10;12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегозахисні 

лісові ділянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмежений режим 

користування 
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кв.114 вид 1;4-21 

кв. 115 вид 2-13 

кв.116 вид 1;3-10 

кв.117 вид 1-5 

кв.118 вид1-7 

кв.122 вил 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливо захисні 

лісові ділянки 

 

1,5 

Закусилівське 

лісництво 

кв.2 вид 3  

Заліське лісництво 

кв.11 вид 24 

Базарське лісництво 

кв.134 вид 21 

Рекреаційні 

ділянки, 

обладнано 

місця 

відпочинку 

Виключено з 

розрахунку головного 

користування, 

обмежений режим 

користування 

Разом 25992,6    

 

Окрім ЛВПЦ , підприємство в процесі планування, відводу та таксації лісосік виділяє 

наступні    ключові біотопи (ділянки з наявністю об’єктів, які мають природоохоронне 

значення) і ключові  об’єкти (окремі дерева і групи дерев, які представляють цінність для 

збереження біорізноманіття): 

 

Ключові біотопи : 

1. Низові болота. 

2. Виходи граніту з ґрунту. 

3. Місця проживання червонокнижних видів. 

4. Природні потоки та джерела. 

 

Елементи біорізноманіття : 

1. Старовікові дерева. 

2. Дерева з дуплами гніздами. 

3. Плодові дерева та чагарники. 

4. Стійкі сухостійні дерева. 

5. Фаутні дерева. 

 

7. Інформація по соціальних наслідках  господарської діяльності і впливу на 

довкілля. 

 

ДП «Народицьке СЛГ» в якості допомоги надає своїм працівникам матеріальну 

допомогу; Виплачує премії; організовує оплату в навчанні; частково компенсує 

санаторно-курортне лікування працівників; купує новорічні подарунки для дітей і 

працівників; постачає паливні норми тощо. Підприємство забезпечує дровами для 

опалення жителів населених пунктів, школи, клуби і ФАПи в повному обсязі. 

 

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті та рух 

кадрів станом на 01.01.2017 р. 

 

Характеристика працівників Станом на 01.01.2017 

року  

Стать  

Жінки 35 

Чоловіки 241 

Разом: 276 

Вік  

до 55 років 93 
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35-55 років 160 

56 і більше років 23 

Із них пенсіонери 46 

Освіта  

Загальна середня 42 

Професійно-технічна 132 

Середня технічна 58 

Вища 44 

Рух кадрів  

%  плинності кадрів 5.1 

 

Підвищення кваліфікації 

 

9 

 

За 2016 рік підприємство сплатило податків до бюджетів всіх рівнів та зборів до 

державних цільових фондів 25145,0 тис. грн., в тому числі до місцевих бюджетів 10568,0 

тис.грн. 

 

 

 

Аналіз економічної ефективності лісозаготівельних робіт за 2016рік  

 Вид рубок Обсяг 

заготовленої 

деревини, м3 

Загальні 

витрати, 

тис.грн 

Реалізація 

деревини, 

тис.грн 

1 2 3 4 5 

1 Всього рубок формування і 

оздоровлення лісів 

70990 6476,3 34524,2 

2 Рубки догляду:             

 

8495 802,0 - 

 -освітлення 424 45,5 - 

 -прочищення 951 80,5 - 

 -проріджування 1446 109,5 - 

 -прохідні рубки 5674 566,5 - 

3 Вибіркові санітарні рубки 10403 1228,9 - 

4 Суцільні санітарні 49762 4243,0 - 

5 Інші види рубок, пов’язаних з веденням 

л.г. 

2330 202,4 - 

6 Інші заходи не пов’язані з веденням л.г. - - - 

7 Головне користування 85858 14275,1 49385,0 

 Разом по лісгоспу 156848 20751,4 83909,2 

 

Рубки формування і оздоровлення лісів, за винятком прохідних  і санітарних 

рубок, збиткові. 
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Обсяги загальних витрат підприємства на ведення лісового господарства за 2016 

рік приводяться в таблиці. 

 

Показники Обсяг робіт Обсяг витрат, тис. грн 

1. Загальні витрати : 64410,8 63639,5 

В тому числі: 

- відновлення лісів 
367га 2108,3 

- рубки формування і оздоровлення лісів 1265га 6476,3 

-охорона  від пожеж, шкідників та хвороб 

лісу 
64410,8га 1185,9 

- мисливство  102,8 

-допоміжні лісогосподарські роботи 64410,8га 2404,3 

- лісовпорядкування, проектно-

вишукувальні роботи, сертифікація, тощо 
64410,8га - 

- рубки головного користування 85858м
3 

17954,8 

- заготівля другорядних лісових 

матеріалів 
2752 шт 51,2 

- інші заходи( перевезення, розробка 

деревини) 
- 12987,3 

- загальновиробничі та адміністративні 

витрати 
- 20368,6 

 

 

Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2016 році лісогосподарських заходів 

оцінюються, як несуттєві. Тобто негативний вплив на довкілля незначний. 

 

 

 

 

8. Моніторинг лісів ЛВПЦ. 

 

Загальна площа лісів складає 25992,6 га. 

          У 2016 році в об’єктах ПЗФ та особливо цінних лісових ділянках  проводились 

наступні господарські заходи: 

 Освітлення в незімкнутих л/к – 20,3 га 

 Прорідження – 15,1га 

 Прохідна рубка – 36,8га 

 Вибіркова санітарна рубка – 31,2га 

 Суцільна санітарна рубка – 54,0га 

  

 Рубки головного користування в лісах ЛВПЦ  не проводяться. 

  

         В зв’язку з радіоактивним забрудненням яке зазнала територія спецлісгоспу 

внаслідок аварії на ЧАЕС та наказом головного санітарного лікаря Житомирської 

області на території району заборонено збір грибів, ягід та інших видів 

побічного користування. 


