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ВСТУП

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) від лісогосподарської 
діяльності ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « БОЛЕХІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО», (надалі ДП «Болехівський лісгосп») проведена з метою 
визначення доцільності і прийнятності планової діяльності та обґрунтування 
екологічних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових, 
соціальних та інших заходів щодо забезпечення екологічної безпеки 
навколишнього природного середовища, а також прийняття необхідних заходів 
по пом’ягшенню можливих негативних екологічних, економічних та 
соціальних змін, імовірних при проведенні господарської діяльності 
підприємства.

Відповідно до ст. 50, Конституції України, кожен громадянин має право на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої 
порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу 
до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути 
засекречена.

З прийняттям Закону України про охорону навколишнього природного 
середовища від 25 червня 1991 року розпочалася новітня історія розвитку 
екологічного законодавства суверенної України, спрямованого на урегулювання 
суспільних правовідносин в галузі ефективного використання природних 
ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки.

Сучасне екологічне законодавство України склалося як цілісна і 
взаємопов’язана система, яка включає три діалектично поєднаних блоки 
правового регулювання екологічних правовідносин:
- природноресурсове законодавство (законодавство у сфері використання, 
відтворення і охорони природних ресурсів);

- середовище-охоронне (природоохоронне, ландшафтне) законодавство;
- законодавство у сфері екологічної безпеки.

Згідно Закону України про охорону навколишнього природного 
середовища до видів негативного впливу на довкілля відносяться:
- викиди в атмосферу забруднюючих речовин та газів;
- викиди в поверхневі та підземні водні об’єкти забруднюючих речовин та 

мікроорганізмів;
- забруднення надр та землі;
- розміщення відходів виробництва і споживання;
- забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами, 

електромагнітним, іонізуючим та іншими випромінюваннями;
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- інші види негативного впливу на довкілля.

Відповідно до ст.ст. 60-64 Закону України « Про охорону навколишнього 
природного середовища » до територій та об’єктів, що підлягають особливій 
охороні належать:
- території та об’єкти , що мають велику екологічну цінність як унікальні та 
типові природні комплекси, для збереження сприятливої екологічної обстановки, 
попередження та стабілізації негативних природних процесів і явищ;
- природні території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, 
естетичну і народногосподарську цінність і призначені для збереження 
природної різноманітності , генофонду видів тварин і рослин, підтримання 
загального екологічного балансу і оголошуються територією чи об’єктом 
природно-заповідного фонду України;
- курортні і лікувальні зони;
- рекреаційні зони;
- рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення , видів тваринного і 
рослинного світу, занесені до Червоної книги України.

При проведенні господарської діяльності, особливо лісозаготівельних 
робіт, безпосередній вплив може бути на рослинність, тваринний світ, грунт, 
поверхневі і підземні води, атмосферне повітря тощо.

❖  Нормативно-правова база України яка регулює ведення лісового 
господарства.

Кодекси України:
• Бюджетний кодекс України;
• Водний кодекс України;
• Лісовий кодекс України;
• Земельний кодекс України;
• Кодекс України про надра.

Закони України:
• «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 

1264-12, зі змінами;
• «Про відходи» від 05,03,1998 № 187/98-вр, зі змінами;
• «Про екологічну експертизу» від 09.02.1995 № 45/95-вр, зі змінами;
• «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-17, зі 

змінами;
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• «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-12, зі 
змінами;

• «Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-12, зі 
змінами;

• «Про мисливське господарство та полювання» від 22.02.2000 № 1478-14, зі 
змінами;

• «Про тваринний світ» від 13.12.2001 № 2894-14, зі змінами;
• «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-14, зі змінами
• «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 

№ 2806-15, зі змінами;
• «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності» від 19.05.2011 № 3392-6, зі змінами;
• «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР;
• «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-ХІІ, зі змінами та 

доповненнями;
• «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, зі 

змінами.
• Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29 

(Відомості Верховної Ради України^

Постанови Кабінету Міністрів України:
• «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності» від 21.05.2009 № 526;
• «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання лімітів

використання ресурсів загальнодержавного значення» від 10.08.1992 №
459;

• «Про затвердження визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 
режиму ведення господарської діяльності в них» від 08.05.1996 № 486;

• «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне 
водокористування» від 13.03.2002 № 321;

• «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 
18.12.1998 № 2024;

• «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення 
зворотними водами» від 25.03.1999 № 465;

• «Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих 
речовин, скидання яких нормується» від 11.09.1996 № 1100;
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• «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання 
або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру» від 
07.12.2005 № 1176;

• «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду 
лімітів на утворення та розміщення відходів» від 03.08.1998 № 1218;

• «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу» 
від 31.10.1995 № 870;

• «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку» від 27.07.1995 № 554;

• від 13.06.1996 № 664 «Про нормативи витрат на проведення державної 
екологічної експертизи»;

• «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з 
видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та 
громадян -  підприємців, які отримали такі дозволи» від 13.03.2002 № 302;

• 1780 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел», із змінами від 28.12.2001 №;

• «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони 
атмосферного повітря» від 13.12.2001 № 1655;

• «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних 
забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають 
регулюванню» від 29.11.2001 №1598;

• 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів», із змінами від 17.09.1996 №;

• 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних 
цільових програм» від 31.01.2007 №106 «Про затвердження Порядку 
розроблення та виконання державних цільових програм».

Накази центральних органів виконавчої влади:
• Наказ Мінприроди України від 12.03.1993 № 19, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 26.03.1993 за № 13 «Про затвердження 
Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 
загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на 
спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення»;

• Наказ Мінприроди України від 15.12.1994 № 116, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 22.12.1994 за № 313/523 «Про затвердження
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інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих 
скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами»;

• Наказ Мінприроди України від 29.09.2001 № 358 «Про затвердження плану 
заходів з усунення порушень вимог водного і земельного законодавства 
щодо використання і охорони земель водного фонду»;

• ДБН А.2.2.1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків 
і споруд»;

• Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 29.03.2006 за № 341/12215 «Про 
затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у 
яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
для підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців»;

• Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 01.08.2006 № 912/12786 «Про затвердження 
Нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел»;

• Наказ Мінприроди України від 27.06.2006 № 309, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за № 912/12786 «Нормативи 
граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних 
джерел»;

• Наказ Мінприроди України від 16.08.2004 № 317, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06.09.2004 за № 1102/9701 «Про 
затвердження переліку типів устаткування, для яких розробляються 
нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел»;

• Наказ Мінприроди України від 10.05.2002 № 177, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733 «Про затвердження 
Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які 
справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і 
стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 
викидаються в атмосферне повітря»;

• Наказ Мінприроди України від 10.02.1995 № 7 «Про затвердження 
Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин на підприємстві»;

• Наказ Мінприроди України від 05.11.2004 № 434, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за № 1470/10069 «Про
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затвердження Порядку погодження природоохоронними органами 
матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок»;

• Наказ Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367 «Методичні
рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 
моніторингу та звітності про їх виконання».

Оцінка впливу на навколишнє середовище відповідно до вимог 
Українського законодавства.

Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) входить до 
складу стандартних для України вимог, що мають бути виконані під час 
планування проектів та отримання дозволів.

Лісогосподарська діяльність ДП «Болехівський лісгосп» регулюється 
відповідними нормативно-правовими актами та розписаними детально 
процедурами, що регулюють, зокрема, проведення робіт пов’язаних із 
заготівлею деревини та проводиться у відповідності з затвердженими 
правилами та інструкціями, які регламентують роботу лісового господарства.

Основними документами, якими керується підприємство при проведенні 
лісогосподарських в т.ч. і лісозаготівельних робіт є Закон України «Про оцінку 
впливу на довкілля» від 23.05.2017р., №29 (Відомості Верховної Ради 
України) та Постанова Кабінет Міністрів України , Правила від 22.10.2008 № 
929. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат., 
“Правила рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства, та інших 
рубок”.

Згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017р., 
№29 до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на 
довкілля, віднесено п.2 (21), ст.3, Закону а саме:
усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні 
санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на 
територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

Негативні впливи на навколишнє середовище, які можуть мати місце в 
процесі виробничої діяльності, загалом визначені. Найбільша увага при цьому 
приділена роботам, пов’язаним з заготівлею деревини. Заготовлена деревина 
у більшості випадків розпилюється на сортименти на лісосіці, чим 
мінімізуються відходи лісозаготівель. Практично вся заготовлена ліквідна 
деревина вивозиться з лісосіки а порубкові рештки складаються в купи або 
вали для подальшого перегнивання бепосередньо на місцях заготівлі.

У зв’язку з вимогами сьогодення підприємством розробляється стратегія 
поступового переходу від суцільних рубок до вибіркового способу заготівлі 
деревини.

Рубки головного користування не проводяться в лісах, які виконують 
захисні функції, наприклад в особливо цінних високогірських лісах. Подібний 
підхід має місце і при проведенні інших потенційно небезпечних для
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навколишнього середовища лісгосподарських заходів. Так, при проектуванні 
доріг обов’язково складається екологічна експертиза та проводиться 
попередня оцінка впливу.

З метою недопущення або ж мінімізації негативних впливів при виконанні 
лісосічних робіт, розробляються технологічні карти, які регламентують 
порядок розробки лісосік за відповідною технологічною схемою. Кожна 
ділянка під лісозаготівлю планується в індивідуальному порядку. 
Безпосередньо виконання лісозаготівельних робіт планується та виконується у 
спосіб, який забезпечує максимальне збереження та відновлення лісу 
природнім шляхом.

Лісозаготівельні бригади, які виконують роботи в лісі, ознайомлені з 
правилами та інструкціями ОП, ТБ, та процедурою збереження 
біотичного різноманіття при лісозаготівельних роботах.

До другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які 
можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля, включено: п.3(2), ст.3, Закону а саме: 
сільське господарство, лісівництво та водне господарство: 
сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та 

меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у  тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях 
площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно- 
заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, 
будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем;

- насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 
гектарів або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх 

охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше.
Попередня оцінка впливу на довкілля на підприємстві виконується і 

дотримується також згідо сертифікаційних вимог зокрема, згідно принципу 6, 
необхідно проводити оцінку на всі лісогосподарські заходи, які можуть мати 
негативний вплив на довкілля.

1. Загальна характеристика підприємства ДП «Болехівський лісгосп»
Державне підприємство “Болехівське лісове господарство” (далі лісгосп) 
розташований в західній частині Івано-Франківської області на території 
Долинського району і землях адміністративно підпорядкованих м. Болехів.

Поштова адреса:
77200,
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Івано-Франківська обл.,
м. Болехів,
вул. Коновальця, 101

1.1. Адміністративно-організаційна структура та загальна площа

Найменування
лісництв,
місцезнаходження
контор

Адміністративні райони
Площа 
, га

1. Болехівське, м. 
Болехів м. Болехів 4492

2. Витвицьке, с. 
Витвиця м. Болехів 162

Долинський район 4220

Разом по 
лісництву:

4382

3. Рахинське, с. 
Рахиня Долинський район 4568

4. Поляницьке, с. 
Поляниця м. Болехів 3761

5. Сукільське, с. 
Козаківка м. Болехів 3535

6. Козаківське, с. 
Козаківка

м. Болехів 4162

7. Церківнянське, с 
Царківна

Долинський район 4660

Всього по 
лісгоспу: 29560

в тому числі по ад
міністративних
районах

м. Болехів 16112

Долинський район 13448

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця 
розміщення контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.

10



1. 2. Віднесення лісів до міських, селищних та сільських рад

Назви рад Назви
лісництв

Перелік
кварталів

Площа,
га

Болехівське лісництво

Болехівська міська 
рада

7 -  10, 21 -  
24, 36 -  38

737

Тисівська сільська 
рада

1 -  6, 11 -  20, 
25 -  35, 39 -  
53

3755

Разом: 4492

Витвицьке лісництво

Тисівська сільська 
рада 7, 8 162

Витвицька сільська 
рада

1 -  6, 9 -  12, 
16 -  39, 41

3653

Г еринська сільська 
рада 13 ,14 149

Г ошівська сільська 
рада

15, 45, 46 20

Кропивницька 
сільська рада

40, 42 -  44 398

Разом: 4382

Рахинське лісництво

Оболонська сільська 
рада

6, 15, 16, 28, 
29, 47

608

Тростянецька сільська 
рада

7, 8, 9, 17 -  
22, 30 -  40, 48 
-  57, 65 -  71, 
82, 83

1497

Рахинська сільська 
рада

84 -  87, 98 -  
101,
110 -  112

480
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Назви рад Назви
лісництв

Перелік
кварталів

Площа,
га

Белеївська сільська 
рада

1 -  5, 10 -  14, 
23 -  27, 44 -  
46

712

Надіївська сільська 
рада

58, 72 -  77, 88 
-  93,
102 -  107

765

Раківська сільська 
рада

61 -  64, 78 -  
81,
94 -  97, 108, 
109

506

Разом: 4568

Поляницьке лісництво

Тисівська сільська 
рада 3, 4, 29 128

Поляницька сільська 
рада

1, 2, 5 -  28, 30 
-  43

3633

Разом: 3761

Сукільське лісництво

Козаківська сільська 
рада

1 -  30 3535

Разом: 3535

Козаківське лісництво

Козаківська сільська 
рада 1 -  33 4162

Разом: 4162

Церківнянське лісництво

Слобідсько- 
Болехівська сільська 
рада

6, 11, 17, 19 -  
30,
32 -  35, 37 -  
41, 43 -  50

2979

Станковецька сільська 
рада

1 -  5, 7, 8, 10, 
12 -  14, 16 -  
18

1180
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Назви рад Назви
лісництв

Перелік
кварталів

Площа,
га

Кальнянська сільська 
рада

36, 42, 51 -  54 501

Разом: 4660

В тому числі за адміністративними районами:

м. Болехів 16112

Долинський район 13448

Разом по 
підприємству:

29560

1.2. Організація території.

Болехівський лісгосп був створений в 1959 році згідно Постанови РМ 
УРСР №1834 від 30.11.1959 року “Про реорганізацію системи управління 
лісового господарства і лісозаготівель”. До складу держлісгоспу (при 
організації називався лісокомбінат) увійшли Болехівський лісгосп, 
Болехівський ліспромхоз тресту “Прикарпатліс” і Болехівська меблева 
фабрика.
В період організації площа складала 26510 га і ділилась на п’ять лісництв: 
Болехівське, Рахинське, Поляницьке, Сукільське і Церківнянське.
В 1960 році до складу лісгоспу (лісокомбінату) було прийнято 7381 га 
лісових земель від колгоспів і неколектизованих господарств Долинського 
району. За рахунок прийнятих земель і реорганізації Болехівського і 
Церківнянського лісництв в 1965 році було організовано Витвицьке 
лісництво.
При проведені лісовпорядкування 1968 року на основі рішення 
лісовпорядної наради було організовано Козаківське лісництво на базі 
Поляницького і Сукільського лісництв. Протягом ревізійного періоду з 
1969 по 1978 рік на основі урядових постанов було передано колгоспам 
Долинського району 1324 га. Незначні площі передавались і приймались і 
в наступні роки. За даними лісовпорядкування 1988 року площ 
держлісгоспу (лісокомбінату) складала 31638 га.
З ревізійний період з 1989 по 1996 рік було передано сільським ралам на 
основі урядових постанов землі сільськогосподарського призначення 
загальною площею 1353 га.
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Слід відзначити, що передача земель була проведена внаслідок 
реорганізації колгоспів, створення фермерських господарств, приватизації 
земель окремими громадянами.
Крім цього, було прийнято від Брошнівського ДЛГ 1062 га лісових земель. 
Таким чином, на 01.01.1997 року площа Болехівського ДЛГ складала 
31347 га.
За ревізійний період з 1997 по 2008 рік на підставі урядових рішень в різні 
роки було передано 1791 га і прийнято 4 га земель (більш детальні дані 
приводяться в додатку 4). Таким чином, на 01.01.2009 року площа ДП 
“Болехівське ЛГ” становить 29560 га.
На виконання Указу Президента України від 05.05. 1995 року №322 “Про 
вдосконалення управління лісовим та мисливським господарством” згідно 
наказу АТ Болехівського лісокомбінату від 01.07.1995 року №272/к лісове 
господарство АТ Болехівського лісокомбінату реорганізовано в 
Болехівський держлісгосп.
На виконання наказу Державного Комітету лісового господарства України 
від 03.04.2006 року №83 та у зв’язку з необхідністю приведення у 
відповідність Статуту та найменування підприємства до Г осподарського 
кодексу України і наказу Державного комітету з питань регуляторної 
політики та підприємництва України від 29.06.2004 року №792/9391 “Про 
затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або 
її відокремленого підрозділу” Болехівський держлісгосп перейменовано у 
Державне підприємство “Болехівське лісове господарство”.

■  ■  • • • •••Поділ лісів на категорії:

Площа за даними
-Щ- ґ% • • •  •  •Категорії лісів лісовпорядкування

га %

Ліси природоохоронного, наукового, історико- 
культурного призначення

Регіональні ландшафтні парки:

-  зона регульованої рекреації 628,0 2,1
-  зона стаціонарної рекреації 404,0 1,4
Заповідні лісові урочища 1160,7 3,9

Пам’ятки природи 196,8 0,7
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Заказники 1371,4 4,6

Ліси наукового призначення, включаючи генетичні 
резервати 141,5 0,5

Разом по категорії лісу: 3902,4 13,2

Рекреаційно-оздоровчі ліси

Ліси І і ІІ зон округів санітарної охорони лікувально- 
оздоровчих територій 84,0 0,3

Лісопаркова частина лісів зелених зон 327,0 1,1
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 2866,0 9,7

Разом по категорії лісу: 3277,0 1,1
Захисні ліси (усі підкатегорії)

Ліси протиерозійні 775,0 2,6

Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок 1504,3 5,1
Разом по категорії лісу: 2279,3 7,7

Експлуатаційні ліси 20101,3 7,7

Всього по лісгоспу: 29560 100

Приведений у відповідність поділ лісів на категорії відповідає господарському 
значенню, природним і економічним умовам району розташування держлісгоспу, 
відповідає вимогам сучасного природоохоронного законодавства, сприяє охороні 
навколишнього середовища, збільшення ролі рекреаційних лісів, сприятиме 
збереженню природних ландшафтів Українських Карпат, збереженню 
високопродуктивних насаджень смереки, бука, ялиці, ділянок, з наявністю 
реліктових, ендемічних рослин та рідкісних і зникаючих тварин
2.4. Відомості про об’єкти природно-заповідного фонду

Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

Болехівська міська рада

1. Природно-заповідний фонд загальнодержавного значення

Комплексна пам’ятка 
природи 100,0

Поляницьке 
лісництво, 
кв. 9,

Комплексн 
а пам’ятка

Мальовничий ланд
шафт, де в буковому
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Скелі Довбуша”,

Постанова РМ УРСР від 
30.03.1981 року №145

вид. 1 -  5, 28, 
кв. 14

вид. 1 -  30

лісі валуни-піскови- 
ки висотою 25 -  30 
м з видовбаними 
печерами

2. Природно-заповідний фонд місцевого значення

Поляницький регіональ
ний ландшафтний парк,

розпорядження ОДА від 
15.07.1996 року №451

1032,0

Поляницьке 
лісництво, 
кв. 9,

вид. 6 -  27, 
кв. 10,

вид. 14,

вид. 31 -  61, 
кв. 15, 16,

22 -  26

Ландшафт
ний
заказник

Оригінальний в гео
ботанічному і ланд
шафтному відношен 
ні гірського масиву 
в межах Сколівсь- 
ких Бескид

Пам’ятки природи

Ботанічна пам’ятка при
роди “Резерват дуба”, 
рішення облвиконкому 
від 07.07.1972 року №264

5,7

Болехівське 
лісництво, 
кв. 36,

вид. 34

Ботанічна
пам’ятка

Культури дуба чер
воного з домішкою 
явора

Ботанічна пам’ятка при
роди “Резерват дуба 
скельного”, рішення обл
виконкому від 
13.12.1976 року №478

1,9

Болехівське 
лісництво, 
кв. 52, вид. 
19, 20, 25

Ботанічна
пам’ятка

Окремі плодоносні 
дерева дуба скельно 
го і сосни чорної, які 
являють собою 
цінну насіневу базу

Ботанічна пам’ятка при
роди “Алея модрини”, 
рішення облвиконкому 
від 19.07.1988 року №128

5,4

Болехівське 
лісництво, 
кв. 50,

вид. 20

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
модринове насад
ження віком понад 
100 років

Гідрологічна пам’ятка 
природи “Гірське озеро”, 
рішення облвиконкому 
від 16.10.1984 року №247

0,3

Поляницьке 
лісництво, 
кв. 23,

вид. 13

Гідрологіч
на пам’ятка

Рідкісне для Прикар 
паття озеро

Ботанічна пам’ятка при
роди “Тис ягідний”,

0,03
Козаківське 
лісництво, 
кв. 23,

Ботанічна
пам’ятка

Три дерева тиса ягід 
ного, залишки релік 
тової породи
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

рішення облвиконкому 
від 07.07.1972 року №264

вид. 13

Ботанічна пам’ятка при
роди “Олірки”,

рішення обласної ради від 
28.12.1999 року №237- 
11/99

7,4

Поляницьке 
лісництво, 
кв. 32,

вид. 5, 7, 10

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
насадження в складі 
якого є сосна чорна, 
смерека, бук, ялиця, 
620 м над рівнем 
моря

Ботанічна пам’ятка при
роди “Щавна”, рішення 
обласної ради від 
28.12.1999 року №237- 
11/99

13,7

Козаківське 
лісництво, 
кв. 30,

вид. 3, 19, 23

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
смерекове насаджен 
ня віком 46 років

Ботанічна пам’ятка при
роди “Набивки”, рішення 
обласної ради від 
28.12.1999 року №237- 
11/99

22,8

Сукільське 
лісництво, 
кв. 9,

вид. 22, 23,

кв. 14,

вид. 25,

27 -  30, 34, 
35, 42

Ботанічна
пам’ятка

Чисте смерекове 
насадження віком 35 
років, цінні та 
зникаючі види рос
лин: верес звичай
ний, вероніка аль
пійська, гвоздика 
карпатська, осока 
волосовидна

Комплексна пам’ятка при 
роди “Капличка”, 
рішення обласної ради 
від 12.03.2004 року 
№350-10/2004

1,8

Болехівське 
лісництво, 
кв. 36,

вид. 37

Комплексн 
а пам’ятка

Насадження дуба 
черешчатого віком 
понад 170 років, 
природне джерело, 
капличка

Комплексна пам’ятка при 
роди “Табори”, рішення 
обласної ради від 
12.03.2004 року №350- 
10/2004

10,9

Козаківське
лісництво,

кв. 28,

вид. 8,

15 -  17

Комплексн 
а пам’ятка

Унікальні смереко- 
во-ялицево-букові 
насадження у висо
когірній частині 
Бескидів, місце пар
тизанських боїв 
УПА

Заповідні лісові урочища

“Спалений дуб”, рішення 
облвиконкому від 
19.07.1988 року №128

22,6

Болехівське 
лісництво, 
кв. 47,

вид. 14, 18

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
букове насадження 
віком 90 років
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Танява”, рішення обл
виконкому від 19.07.1988 
року №128

29,0

Болехівське 
лісництво, 
кв. 5,

вид. 18, 19, 20

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
букове насадження 
віком 90 років

“Червоні береги”, 
розпорядження ОДА від 
15.07.1996 року №451

2,5
Болехівське 
лісництво, 
кв. 51, вид.1

Ботанічна
пам’ятка

Біологічно стійке 
насадження дуба 
звичайного віком 75 
років

“Жижева”, рішення обл
виконкому від 19.07.2988 
року №128

7,0
Болехівське
лісництво,

кв. 15, вид. 4

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
букове насадження 
віком 100 років

“Бесарабка”, рішення обл 
виконкому від 16.10.1984 
року №247

17,5

Сукільське 
лісництво, 
кв. 21, 39, 40, 
48

Ботанічна
пам’ятка

Смереково-ялицеве 
насадження віком 
80 років, пошкодже
не кореневими гни
лями, потребує замі
ни

“Тусули”, рішення ОДА 
від 28.12.1999 року 
№237-11/99

570,0

Козаківьске 
лісництво, 
кв. 49, 20, 22, 
24, 25 (1 -  3)

Комплексн 
а пам’ятка

Деревостани із сме
реки і бука віком 
понад 100 років, 
пошкоджене коре
невими гнилями, 
стан незадовільний, 
потребує заміни, 
призначено лісовід
новні рубки, суціль- 
носанітарні рубки
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Вязина Болехівська”, 
рішення обласної ради 
від 12.03.2004 року 
№350-10/2004

11,3
Болехівське
лісництво,

кв. 10, вид. 5

Комплексн 
а пам’ятка

Унікальні лісові 
угрупування за уча
стю в’яза гірського з 
переважанням в 
трав’яному покриві 
цибулі ведмежої -  
виду занесеного до 
Червоної Книги 
України

“Зелеменів”, рішення об
ласної ради від 
12.03.2004 року №350- 
10/2004

438,7

Сукільське 
лісництво, 
кв. 9,

вид. 5-21,

24- 26, 35-54, 
кв. 14,

вид. 1-24, 26, 
31-33, 36-41, 
кв. 17, кв. 20, 
вид. 1-31

Комплексн 
а пам’ятка

Унікальні насаджен
ня бука, смереки, 
ялиці білої, у трав’я
ному покриві релік
тові, рідкісні та зни
каючі види -  оконіт 
строкатий, гвоздика 
карпатська, верес 
звичайний, моло
чай. Смерека пош
коджена кореневи
ми гнилями на 50%, 
потребує заміни

Заказники

“Магура”, рішення облас
ної ради від 28.12.1999 
року №237-11/99

130,3

Козаківьске
лісництво,

кв. 31, вид. 
25,

27 -  29, 31, 43

Ботанічна
пам’ятка

Унікальні збережені 
та вирощені насад
ження ялини та бука

“Гирява”, рішення облас
ної ради від 28.12.1999 
року №237-11/99

39,1

Козаківьске 
лісництво, 
кв. 33, вид. 10 
-  16

Загально-
зоологічна
пам’ятка

Корінні насадження 
в умовах високо
гір’я, місце оселен
ня рисі, оленя, бор
сука

“Федів”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
28.12.1999 року №237

121,0
Козаківьске 
лісництво, 
кв. 18

Ботанічна
пам’ятка

Збереження корін
них деревостанів 
ялини
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Щавнянська Магура”, 
рішення Івано-Франків
ської ОР від 12.03.2004 
року №350-10

253,6

Козаківьске 
лісництво, 
кв. 30, вид. 1, 
2, 4 -  18,

20 -  22,

24 -  26,

кв. 31,

вид. 1 -  24, 
26, 30, 32 -  42

Ботанічна
пам’ятка

Збереження корін
них деревостанів 
ялини в високогір
ній частині Бескид

“Чотири ясені”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 12.03.2004 року 
№350-10

18
Болехівське
лісництво,

кв. 50, вид. 33

Орнітоло
гічна
пам’ятка

Місце оселення чап
лі сірої

“Борсуків”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 23.05.1997 року №443

4,0
Болехівське 
лісництво, 
кв. 29, вид. 6

Орнітоло
гічна
пам’ятка

Місце оселення бор
суків, куниць, ли
сиць, дятлів

“Погорілець”, розпоряд
ження ОДА від 
23.06.1997 року №443

11,2

Болехівське 
лісництво, 
кв. 42,

вид. 1, 10

Орнітоло
гічна
пам’ятка

Місце оселення ди
ких тварин -  куниці, 
лисиці

Всього по Болехівській міській раді:

2861,53

Долинський район

ПЗФ місцевого значення

Пам’ятки природи

“Еталон буково-модрино
вого насадження”, 
рішення Івано-Франків
ської ОР від 07.07.1972 
року №264

1,5
Витвицьке 
лісництво, 
кв. 2, вид. 11

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктив
ний змішаний дере
востан

“Еталон модринового 
насадження”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 07.07.1972 року №264

2,8

Витвицьке 
лісництво, 
кв. 2, вид. 12, 
15

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктив
ний деревостан ві
ком 150 років, насі- 
нева база
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Сосна Веймутова”, 
рішення Івано-Франків
ської ОР від 13.12.1976 
року №478

0,3
Витвицьке 
лісництво, 
кв. 3, вид. 4

Ботанічна
пам’ятка

Рідкісне насадження 
сосни Веймутової 
віком 120 років, насі 
нева база

“Дугласії”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 13.12.1976 року №478

1,0
Витвицьке 
лісництво, 
кв. 5, вид 9

Ботанічна
пам’ятка

Унікальне в області 
змішане насадження 
цінних порід лісоут- 
ворюючих порід 
Північної Америки, 
несправжньої тсуги 
тисолистної і сизої, 
сосни Веймутової, 
дуба бореального, 
вік 100 років

“Еталон ялицевого насад
ження”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
13.12.1976 року №478

5,4
Витвицьке 
лісництво, 
кв. 1, вид. 16

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктив
ний деревостан яли
ці білої

“Довжанка”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 16.09.1980 року №335

1,8

Витвицьке 
лісництво, 
кв. 5, вид. 10, 
18

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
ялицеве насадження 
віком 100 років, 
наукова і селекційна 
база

“Лисий потік”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 12.03.2004 року 
№350-10

14,4

Витвицьке 
лісництво, 
кв. 3, вид. 1, 
3, 5, 6, 7, 8

Комплексн 
а пам’ятка 
природи

Високопродуктивне 
насадження бука 
лісового, явора, ду
ба звичайного, мод
рини європейської 
віком 90 років, має 
виховне та рекреа
ційне значення

2. Заповідні лісові урочища

“Дубове”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
19.07.1988 року №128

13,0

Рахинське 
лісництво, 
кв. 101, вид. 
10, 11, 12, 13

Лісовий

Високопродуктивне 
біологічно-стійке 
190 річне насаджен
ня дуба звичайного

21



Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Кичера”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
19.07.1988 року №128

8,7
Церківнянськ 
е лісництво, 
кв. 51, вид. 3

Лісовий

Високопродуктивне 
модриново-ялицеве 
насадження, санітар 
ний стан незадовіль
ний, потребує замі
ни

“Надіїв”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
15.01.1979 року №13

19,0

Рахинське 
лісництво, 
кв. 99,

вид. 2, 7, 9, 11

Лісовий

Високопродуктивні 
дубово-ялицеві ліси 
природного поход
ження віком 120 ро
ків

“Рахиня”, рішення Івано- 
Франківської ОР від 
07.07.1972 року № 264

10,4

Рахинське
лісництво,

кв. 48, вид. 2, 
3

Лісовий
Насадження дуба бо 
реального віком 100 
років

“Підліс”, розпорядження 
ОДА від 15.07.1996 року 
№451

11,0

Рахинське 
лісництво, 
кв. 100, вид. 
4, 8

Лісовий

Створено з метою 
збереження решток 
ялицево-дубових 
лісів природного 
походження віком 
160 років

3. Заказники

“Марино”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 28.12.1999 року №237

763,0

Церківнянськ 
е лісництво, 
кв. 37 -  39, 43 
-  47

Лісовий

Унікальний для ре
гіону масив, лісу в 
складі якого: бук, 
смерека, ялиця. Ба
гато зникаючих та 
реліктових рослин: 
арніка гірська, осока 
скельна, тирлич жов 
тий, цибуля ведме
жа, аноній строка
тий

“Жидовець”, рішення 
Івано-Франківської ОР 
від 12.03.2004 року 
№350-10

41,4

Витвицьке
лісництво,

кв. 2,

вид. 1 -  3,

5 -  7

Ботанічна
пам’ятка

Високопродуктивне 
насадження бука 
лісового віком по
над 90 років і доміш 
кою дуба звичайно
го, модрини європей 
ської
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Найменування об’єктів 
природно-заповідного 
фонду і підстави для їх 
виділення

Площа,
га

Місцезнаход
ження

Тип
заказника 
та інших 
об’єктів

Коротка
характеристика та 
режим ведення 
господарської 
діяльності

“Цапове”, розпорядження 
ОДА від 15.07.1996 року 
№451

6,0
Церківнянськ 
е лісництво,

кв. 8, вид. 38

Ландшафт
ний

Створено з метою 
збереження мальов
ничої ділянки буко
вого лісу з домішка
ми ялиці, ялини, 
скельних виходів, 
джерелом

Разом по Долинському району:

899,70

Всього по лісгоспу:

3761,23

2. Можливі види впливу на навколишнє природне середовище в процесі
^  •• • • •виробничої діяльності підприємства.

2.1. Основні види робіт, які можуть негативно впливати на довкілля при 
виконанні лісогосподарських робіт наведені в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1.

№
пп

Фази
технологічного

процесу
Короткий опис ключових видів впливу

1. Заготівля деревини

1.1 Звалювання дерев

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопил 
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку. 
Обдир і облом залишених на корені дерев.
Зміна природного ареалу тварин та рослин.
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1.2 Трелювання деревини

Забруднення атмосферного повітря від роботи тракторів. 
Пошкодження русел і берегів водотоків.
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Пошкодження живого покриву, підліску, підросту і молодняку. 
Обдир і облом залишених на корню дерев.
Зміна природного ареалу тварин та рослин.

2. П еревезення л ісопродукції

2.1
Навантаження і вивезення 

лісопродукції

Забруднення атмосферного повітря від роботи автомобілів 
Пошкодження русел і берегів водотоків.
З абруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Пошкодження живого покриву, підліску, підросту, молодняку. 
Ущільнення грунту.

3. Рем онт доріг.

3.1
Переміщення
грунту

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. 
Пошкодження русел і берегів водотоків.
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Пошкодження дерев, живого покриву, підліску і підросту. 
Ущільнення грунту.

3.2
Відсипка
дорожного
полотна

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки. 
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Зміна природніх форм рельєфу.
Зміна гідрологічного режиму грунту.
Зміна природного ареалу тварин і рослин.

4. Л ісовідновлю вальні і л ісогосподарські заходи

4.1
Підготовка грунту під лісові 
культури або сприяння 
природному поновленню

Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту.

4.2
Рубки догляду в молодняках 
(освітлення і прочищення)

Забруднення атмосферного повітря від роботи бензопили чи 
кущоріза.
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Зміна природної структури і породного складу лісів. Зниження 
рівня біологічного різноманіття.
Зміна кормової бази тварин.

4.3
Створення
мінералізованих
смуг

Забруднення атмосферного повітря від роботи техніки 
Забруднення поверхневих і підземних вод паливно- мастильними 
матеріалами (ПММ).
Зміна мікрорельєфу і гідрологічного режиму грунту 
Пошкодження живого покриву, дерев і кущів.
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Аналіз таблиці свідчить про те, що при проведенні господарської діяльності 
підприємство безпосередньо буде впливати на атмосферне повітря, наземні і 
грунтові води, грунт, флору і фауну, в зв’язку з цим нижче приведена оцінка 
впливу на навколишнє середовище яка зводиться до аналізу цих складових.
Пом’якшувальні заходи: розглядаються як додаткові заходи, які понизять, або 
повністю усунуть негативний вплив і пом’якшують вплив господарських заходів.

2.2 Оцінка впливу на навколишнє середовище. Загальні вимоги.

У відповідності з критерієм 6.1 ЛОР, оцінка впливу на навколишнє природне 
середовище (ОВНС) проводиться з урахуванням обсягів і інтенсивності 
лісогосподарських заходів, а також унікальності задіяних ресурсів.

ОВНС проводиться до початку будь яких заходів, які впливають на довкілля і 
складається з виявлення, аналізу, обліку прямих, побічних та інших наслідків на 
навколишнє середовище запланованої господарської і іншої діяльності. Ця оцінка 
сприяє прийняттю екологічного і соціального управлінського рішення щодо 
реалізації запланованої діяльності з урахуванням екологічних наслідків і 
громадської думки, а також дає можливість розробити заходи по зменшенню 
негативного впливу на довкілля.

В ДП «Болехівський лісгосп» ОВНС проводиться перед проведенням всіх 
заходів, які можуть призвести до забруднення навколишнього природного 
середовища та інших негативних наслідків.

На території підприємства, при господарюванні, можливі наступні негативні 
впливи на навколишне природне середовище:
- забруднення атмосферного повітря, грунту і води, стоками паливно- 
мастильними матеріалами (ПММ) і відходами;
- грунтова ерозія і ущільнення грунту, зміни продуктивності грунту;
- порушення гідрологічних і грунтових умов, затримка та накопичення опадів у 
понижених місцях, водотоках і водоймах, зміни в дренажному режимі водотоків і 
водоймах, видимі ландшафтні зміни;
- зміни породного і видового складу рослин і тварин та місць їх існування;
- погіршення середовища життєдіяльності людини.
Основні принципи Процедури ОВНС:

- інформування прийнятих рішень: прийняті рішення базуються на надійній 
достовірній інформації;
- відповідальність: чітко визначаються відповідальні особи (згідно наказу або 
розпорядженню по підприємству);
- відкрита консультація: проводиться з зацікавленими сторонами у відкритій 
формі;
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- в процесі приймають участь спеціалісти з певних питань, які дають конкретні 
висновки щодо оцінки впливу запланованих заходів на довкілля.;
- альтернатива: розглядаються всі можливі альтернативи;

- реалізація всіх етапів: ОВНС повинна розглядати всі етапи, від проектування 
до виконання та розгляду наслідків;
- проведення корегуючих дій: при виявленні невідповідностей в процесі роботи, 
застосовуються корегуючі дії щодо їх виправлення.

2.3. Оцінка впливу на повітря.
При проведенні господарської діяльності можливе забруднення 

атмосферного повітря у формі відпрацьованими газами, димом і пилом.

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами.
При виконанні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт основним 

джерелом забруднення атмосферного повітря є двигуни тракторів, автомобілів і 
бензопил, під час роботи яких відбувається викид токсичних речовин в повітря. 
Найбільш небезпечними із яких є вуглецю оксид СО(чадний газ), азоту двоокис 
N0, вуглеводні (пари бензину) СН, окисли свинцю, однак дане забруднення має 
короткочасний та локальний вплив на повітря.

Кількість викидів, склад речовин і швидкість поширення відпрацьованих газів 
залежить від режиму роботи двигуна, технічного стану транспорту, типу і стану 
дорожнього покриття, напрямку і швидкості вітру.

Величина дії на атмосферне повітря не буде перевищувати максимально 
допустимі норми. В зв’язку з забороною виробництва і обігу етильованого 
бензину, викиди свинцю і його з’єднань не прогнозуються.

Забруднення атмосфери у формі пилу, що може створюватись у робочих 
зонах при роботі транспортних засобів в сухий період весни, літа чи осені, 
відбувається внаслідок проїзду транспортом по дорозі з грунтовим покриттям при 
пересиханні верхнього шару землі і носить тимчасовий та локальний характер. 
Заходи для пом ’якшення, щодо:
викидів відпрацьованих газів - контроль за утритриманні технічних засобів в 
справному стані, встановлення на автомобілях каталізаторів для очищення 
вихлопних газів.;
диму -  заборона спалювання порубкових залишків на очистках лісосік; 
пилу - забруднення атмосфери пилом створюється внаслідок зносу дорожнього 
покриття і покришок, нанесення колесами транспорту на проїзжу частину грунту 
і пилу, а також на грунтових дорогах при пересиханні верхнього шару грунту.

В зв’язку з тим, що дороги на території ДП « Болехівський лісгосп» не є 
пильними, оцінка рівня забруднення не проводиться і проведення спеціальних 
заходів по зниженню запиленості повітря не потребується.
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Величина дії на атмосферне повітря не буде перевищувати максимально 
допустимі норми. В зв’язку з забороною виробництва і обігу етильованого 
бензину, викиди свинцю і його з’єднань не прогнозуються.

ДП «Болехівський лісгосп» характеризується не дуже добре розвинутою 
мережею шляхів транспорту загального користування. Основними 
транспортними магістралями в зоні діяльності лісгоспу є дорога державного 
значення Стрий-Болехів-Івано-Франківськ.

Крім цього прокладені дороги в гірській частині вздовж рік Сукіль, Лужанка, 
Свіча і їх приток. В рівнинній частині лісгоспу проходить мережа ґрунтових доріг 
місцевого значення.
Слід відмітити, що в останні роки проводиться значний обсяг будівництва 
лісогосподарських доріг, де вони раніше були відсутні, що значно полегшить 
проведення рубок поліпшення якісного складу лісів і рубок головного 
користування.

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 425,4 км, із 
них з твердим покриттям 95,9 км.
Загальна протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 14,4 км, а 
ступінь забезпеченості становить 90%. Забезпеченість транспортною мережею 
можна вважати задовільною. Разом з тим потрібно приділяти увагу ремонту доріг 
і утримувати їх в належному стані.

На виконання стратегії розвитку транспортної мережі (розробленою 
державним агентством лісових ресурсів України «Стратегія розвитку 
транспортної мережі в лісовій галузі») ДП «Болехівський лісгосп» приділяє 
належну увагу по будівництву та ремонту лісових доріг, зокрема для забезпечення 
вивозки лісопродукції, здійснення лісогсподарських і протипожежних заходів і в 
цілому для забезпечення нормативної роботи лісгоспу, за останні 3 роки 
облаштовано нових лісових доріг протяжністю більше 17 км та регулярно 
проводиться біжучий ремонт існуючих доріг. Однак аналіз стану транспортної 
мережі показує, що розвиток дорожньої сітки в лісвому фонді підприємства 
недостатній до нормативної в порвнянні з країнами центральної Європи, де на 
1000 га лісових угідь припадає до 50 км.

Протяжність лісогосподарських доріг на території лісгоспу складає 425.4 км, 
з них з твердим покриттям 95,9 км. Загальна протяжність шляхів транспорту 
на 1000 га площі складає 14,4 км, а ступінь забезпеченості становить 90%.

2.4. Оцінка впливу на водне середовище.
Основним видом можливого впливу на водні об'єкти у лісовому фонді 

підприємства є забруднення водотоків від трелювання деревини, де внаслідок 
зливових дощів проходить змив грунту поверхневими стічними водами з 
трелювальних волоків та лісовозних доріг до гірських потічків, а також
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порушенням гідрологічного режиму системами грунтових вод, однак це є фактор 
короткочасний і локальний.

Внаслідок роботи лісозаготівельної техніки може бути змінена система 
грунтових вод в поверхневих шарах грунту, що в свою чергу може викликати 
підвищення рівня грунтових вод і перезволоження та заболочення прилеглої 
території. Другим наслідком підвищення рівня грунтових вод є зміни в біоценозі 
( склад флори, фауни).

При лісозаготівельних роботах негативний вплив на водні ресурси 
мімінізується внаслідок заборони законодавством України проведення рубок 
головного користування поблизу водних об'єктів. З метою не допущення 
забруднення, замулення і виснаження водних об'єктів, а також збереження 
ареалів рослинного і тваринного світу, на територіях, прилеглих до цих водних 
об'єктів установлені водоохоронні зони і прибережні особливо захисні ділянки.

Виділення водоохоронних зон і особливо захисних ділянок вздовж річок, 
мають велике значення для попередження обмілення і забруднення водних 
об’єктів.

Заходи щодо пом ’якшення негативного впливу на об'єкти водного середовища і 
гідрологічний _режим грунтів:
- не допускати прокладання трелювальних волоків по руслах річок та 
тимчасових водотоків;
- заборону розміщення місць складання відходів виробництва у  водоохоронних 
зонах;
- не допускати складання та захаращення порубкових залишків на руслах 
водотоків;
- будівництво тимчасових містків через водотоки при трелюванні і вивезенні 
деревини;
- використання поляни, галявин для влаштування навантажувальних площадок;
- передбачається також виділяти ключові біотопи по окраїнах боліт, вздовж 
водотоків, в місцях виходу грунтових вод на поверхню тощо.

Виявлених ерозійних процесів на території лісового фонду підприємства 
при проведенні лісогосподарських робіт не виявлено.

Кількість опадів за рік складає 797 мм. При цьому мінімум опадів припадає 
на лютий, а максимум на червень місяці. В літню пору опадів випадає більше ніж 
в іншу пору року.

Достатня кількість опадів в вегетаційний період сприяє успішному росту 
місцевих лісоутворюючих порід (См,Яц,Бк,Яв,). Із кліматичних факторів, що 
негативно впливають ріст і розвиток лісових насаджень слід відмітити пізні 
весняні та ранні осінні заморозки, які згубно впливають на сходи і молоді пагони
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листяних та хвойних деревних порід. Замерзання річок в районі спостерігаються 
в першій - другій частині грудня місяця.
Характеристика рік наведена в таблиці 2.4.1.

таблиця 2.4.1.

Найменування 
рік та водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяжність, км;

площа
водоймищ,

га

Ширина лісових смуг вздовж 
берегів річок, навколо озер,

водоймищ, м

згідно норма
тивів фактична

Річки, вздовж яких виділена категорія захисних лісів -  лісові смуги вздовж берегів річок

р. Свіча Дністер 106 540 540
р. Сукіль Свіча 67 450 450
р.Лужанка Свіча 25 200 200
р. Бряза Сукіль 12 390 390
Річки, вздовж яких виділені особливо захисні ділянки лісів

р. Болоховка Свіча 56 150 150
р. Жижава Стрий 14 150 150
р. Бережниця Дністер 27 150 150

Територія лісгоспу розташована в басейнах рік Сукіль, Свіча та їх приток.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до вологих, на долю 
яких припадає 24,8 тис. га або 95,2%. На долю лісових ділянок з надмірним 
зволоженням приходиться 1,3%площі, вкритих лісовою рослинністю лісових 
ділянок. Болота займають площу 2,0 га.

2.5. Вплив на геологічну структуру грунтів.

При проведенні лісогосподарстьких заходів, зокрема рубок головного 
користування,рубок формуванні і оздоровлення лісів та на 
лісовідновлювальних роботах при певних фазах технологічного процесу 
виникає ризик ущільнення грунту транспортними засобами.

В зв’язку з застосуванням колісної техніки ризик ущільнення грунту 
вважається незначним.

Під час проведення вище перерахованих робіт, можливе забруднення грунту 
та підґрунтя через можливий витік і вилив паливно-мастильних матеріалів 
(ПММ) з обладнання чи транспортних засобів.
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Такий потенційний вплив на грунт, як очікується, буде локальним і 
незначним.

Заходи для пом ’якшення.
Проведення лісозаготівельних, лісовідновлювальних і інших робіт 

проводитися у відповідності з картою технологічного процесу, проектів 
лісовідновлення, інших нормативних документів з урахуванням Акту оцінки 
потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС).

Заходи мінімізації дії на грунти:
- розробку лісосік в мокрих, сирих та дуже вологих місцях проводити в 
основному в зимовий період;
- трелювання і вивезення деревини проводити транспортними засобами з 
навісним обладнанням в піднятому стані по волоках і існуючих дорогах, не 
допускаючи здирання лісової підстілки та пошкодження грунту;
- площа волоків і навантажувальних площадок не повинна перевищувати 15% 
площі лісосіки;
- ремонт та техобслуговування транспортних засобів проводитися в гаражі;
- заправка бензопил ПММ проводити так, щоб виключити попадання його в 
грунт, використовуючи спеціальні лійки та каністри, які повинні бути без 
пошкоджень, не протікати і стояти на гумових чи з іншого матеріалу ковриках;
- на випадок проливів ПММ неодмінно в наявності повинен бути поглинаючий 
сорбент (деревна тирса).

2.6 Оцінка впливу на флору і фауну.

Флора (лат. flora) — історична сукупність видів рослин, поширених території 
або на території з певними умовами («флора боліт») у  даний час або в 
минулі геологічні епохи. Термін «флора» походить від імені Флори — 
давньоримської богині рослин і квітів.
Фбуна (новолат. f auna, від лат. Fauna — богиня лісів і полів, заступниця стад 
тварин) — історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у  певній 
області та входять до всіх її біогеоценозів.

В процесі рубки і після неї створюються нові екологічні умови для рослин і 
тварин, в зв'язку з чим, повинен враховуватися зв'язок між потенційно можливими 
порушеннями природного середовища і мінімізацією наслідків рубки.

При відведенні і таксації лісосік та проведенні лісозаготівельних робіт 
необхідно дотримується вимог законодавства України, лісових нормативно- 
правових актів, природоохоронних міжнародних конвенцій ратифікованих 
Україною та на виконання вимог критерію 6.3. стандарту Лісової Опікунської
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Ради про збереження біологічного різноманіття лісових екосистем (біотопні 
ділянки, елементи біорізноманіття).

Ключові біотопи :

• болота і окраїни боліт;
• куртини підросту;
• ділянки з наявністю мурашників;
• діілянки лісу вздовж струмків, тимчасових водотоків та навколо 

тимчасових водних об’єктів, які не виділені лісовпорядкуванням як ОЗД;
• ділянки, які відрізняються по умовах зволоження;
• лісові джерела;
• ділянки на різних елементах рельєфу;
• ділянки з кам 'яними розсипами,валунами;
• ділянки з проростанням реліктових насаджень;
• ділянки, які відрізняються по складу рослинності, віку, грунтовому 

покриву та з наявністю Червонокнижних видів флори та фауни.
• ділянки з рослинним угрупуванням.

Елементи біорізноманіття:

• дерева і групи дерев цінні для фауни (гніздові,дуплясті, свіжий або стійкий 
сухостій,);

• поодинокі старовікові вікові дерева ( ялини, ялиці, бука, модрини,кедрові);
• насінники і плюсові дерева (ялини, ялиці, бука, модрини, в 'яза, клен - явора, 

липи);
• дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову 

цінність для фауни (черешня, лісові яблуня,груша);
• чагарники (калина, горобина, глід, чорна бузина,ялівець,шипшина;)
• «стремпи» (пні природного походження);
• лежачі дерева різного ступеню розкладу «вальож» та фаутні.

Оптимізація норм лісокористування, обмеження лісосік по площі, 
розосередження по території лісгоспу місць суцільних рубок, дотримання 
термінів примикання лісосік, заборона та обмеження рубок в лісах ЛВПЦ, а також 
виділені при відводах і таксації біотопів і елементів біорізноманіття їх 
збереження при вирубках, дозволить підтримувати оптимальну вікову і породну 
структуру лісів, зберігати місцезнаходження червонокнижних видів і звести 
негативний впливу діяльності підприємства на флору і фауну до мінімуму.

Одним із приорітетних напрямків діяльності лісгоспу є забезпечення охорони 
навколишнього середовища та рацонального невиснажливого використання 
природних ресурсів в т. ч. і тваринного світу. На показники збереження та 
відтворення тваринного світу в мисливських угіддях лісгоспу впливають
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проведення заходів, які певним чином покращують оцінку впливу екологічного та 
техногенного характеру а саме:

- регулярне проведення охороних заходів в мисливських угіддях по боротьбі 
з браконєрством;

- відстріл хижих тварин, птахів та бродячих собак, регулювання їх 
чисельності;

- проведення біотехнічних заходів (будівництво годівниць, солонців, 
заготівля сіна);

- зимова підгодівля;

- створення захисних ремізів та відтворюючих ділянок;

- будівництво воль’єрного господарства для розведення і утримання кабана, 
оленя благородного та козулі європейської;

- збереження місць гніздування, дуплястих дерев, тимчасових схованок, нір 
та охорона нерестилищ цінних риб;

- висвітлення проблем охорони та відтворення тваринного світу в ЗМІ.

2.7. Оцінки впливу на лісову рослинність.

Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до району 
Внутрішніх Карпат, гірського-Карпатського округу Українських Карпат.

Клімат району помірно-континентальний, характерний для південно -  західної 
частини Івано-Франківської області.

Пізні весняні заморозки негативно впливають на молоді пагони бука лісового 
та хвойних порід. В зв’язку з цим проведення рубок догляду в молодняках в цей 
період в насадженнях бука та ялини небажані.
Характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового 
господарства, приведена в таблиці 2.7.1.

Найменування показників Одиниці
вимірювання Значення Дата

1. Температура повітря:

-  середньорічна градус
4 -  4,5

6 -  6,5

-  абсолютна максимальна градус
32 -  33

34 -  35

-  абсолютна мінімальна градус 33 -  36
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Найменування показників Одиниці
вимірювання Значення Дата

25 -  26

2. Кількість опадів на рік мм
760 -  
1000
630 -  900

3. Тривалість вегетаційного періоду днів
190 -  200 
190 -  215

4. Останні заморозки весною
20.05

27.04

5. Перші заморозки восени
25.09

14.10

6. Середня дата замерзання рік 27.12

7. Середня дата початку паводку 10.03

8. Сніговий покрив:

-  потужність см
30 -  50 
15 -  20

-  час появи
20.11
05.12

-  час сходження у лісі 01.04

9. Глибина промерзання ґрунту см 20 -  80

10. Напрям переважаючих вітрів по 
сезонах:

-  зима румб ПнЗ

-  весна румб ПдЗ

-  літо румб З

-  осінь румб ПнЗ

11. Середня швидкість 
переважаючих вітрів по сезонах:

-  зима м/сек 5

-  весна м/сек 4
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Найменування показників Одиниці
вимірювання Значення Дата

-  літо м/сек 2

-  осінь м/сек 3

12. Відносна вологість повітря по 
сезонах: %

-  зима 77

-  весна 71

-  літо 74

-  осінь 77

За стрімкістю схили в гірській частині поділяються на (у % від загальної гірської 
площі):

-  пологі (до 10 градусів) 17,1%

-  покаті (11-20 градусів) 52,9%

-  стрімкі (21-30 градусів на південних і 
21-35 25,8%
градусів на північних схилах)

-  дуже стрімкі (понад 30 градусів на 
південних і 4,2%
понад 35 градусів на північних схилах)

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень мають значення:

-  низька температура зимових місяців;
-  пізні весняні заморозки;
-  сильні вітри швидкістю до 40 м/с.

Основна частина лісів лісгоспу відноситься до гірських з переважаючими схилами 
15 -  30о, а часто зустрічаються 40о і більше. Рахинське лісництво і частина 
Болехівського (кв. 1 -  10, 19 -  24, 35 -  38, 47 -  54) віднесені до рівнинних лісів.
В цілому по лісгоспу в гірській частині переважають бурі гірські лісні ґрунти на 
елювію-делювії Карпатського фліша і гірські підзолисті на продуктах 
вивітрювання пісковика. В рівнинній частині переважають дерново-підзолисті

34



ґрунти, які приурочені до рівнинних елементів рельєфу із слабим дренажем і 
поверхневим стоком. Більш детальна характеристика рельєфу і ґрунтів 
приводиться в ґрунтово-типологічних нормах, складених на кожне лісництво по 
матеріалах натурного обстеження 1965 -  1967 років.
Ерозійні процеси на території лісгоспу, за винятком рівнинної частини, 
проявляються інтенсивно у всіх видах: площинній, лінійній і внутрішньо- 
ґрунтовій. Інтенсивність ерозії зв’язана в першу чергу з крутизною і експозицією 
схилів. На схилах до 20о під високоповнотними насадженнями і потужною 
лісовою підстилкою площинна і лінійна ерозія практично відсутня.
Схили південних експозицій з інтенсивним нагріванням підстилки піддаються 
ерозії більше, ніж схили північних експозицій.
Основною причиною розвитку ерозії являються площі суцільних зрубів і 
застосування при лісозаготівлях наземного спуску деревини, а також трельовка 
тракторами.
В держлісгоспі є значні площі потенційно небезпечних в ерозійному відношенні 
учасників, до яких в першу чергу потрібно віднести зріджені і чисті смерекові 
насадження на стрімких схилах.

Із вищенаведеного можна зробити висновок, що в умовах лісгоспу з ерозією 
ґрунтів винятково важливе значення мають високоповнотні насадження 
змішаного складу, які крім цього являються найбільш стійкими проти вітрів та 
інших других несприятливих факторів.

2.8. Оцінка впливу на тваринний світ.
Негативний вплив діяльності підприємства на тваринний світ буде 

мінімізовано за рахунок обмеження, не проведення заходів в місцях інтенсивної 
міграції тварин.

Шум при лісозаготівельних роботах є фактором неспокою під час появи 
потомства у тварин. Тому у весняний період знижуються шумові навантаження на 
тварин шляхом заборони лісогосподарських робіт в місцях гніздування і 
проживання тварин та біля них.

Ведення господарської діяльності в лісах негативно впливає на 
розмноження і міграцію тварин. Вирубки і дороги можуть перетинати традиційні 
шляхи міграції тварин, віддаляючи місця їх знаходження від місць живлення і 
водопою, порушуючи екологічний баланс.

Працівниками лісової охорони лісгоспу встановлено середовища існування, 
гніздування, шляхи міграції звірів (відтворювальні ділянки) і приймаються 
відповідні охороннні міри, зокрема на виконання ст.39 «Закону України про 
тваринний світ » у період масового розмноження диких тварин та птахів з 1 квітня 
по 15 червня в даних ділянках забороняється проведення
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лісогосподарських робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та 
неспокою.
Характерні місця знаходження мисливських тварин приводяться в 

таблиці 2.8.1.

Табл.2.8.1.

Х арактерні біотопи для основних видів м исливських тварин

Вид Біотоп

Олень
благородний

Змішані ліси, узлісся з галявинами з добрим поновленням підросту і підліску 
з листяних порід, хорошим травостоєм, ожиною, зруби.

Козуля
Широколистяні ліси з полянами, галявинами з добрим поновленням, 
травостій з різних трав. Поблизу лісових масивів, хорошим травостоєм, 
ожиною, зруби.

Кабан
Різноманітні лісові угіддя, лісові хащі, чагарники, заболочені ділянки до 
очеретяних заростей. Обов'язкова наявність води.

Заєць
Відкритті угіддя (польові), балки, зарослі чагарникові, дрібноконтурні 
ділянки лісу, смуги лісу завширшки до 500 м вздовж узлісь.

Білка Найрізноманітніші типи лісу, крім молодих насаджень.

Тхір
лісовий

Охоче поселяється на старих вирубках, галявинах, зарослими бур'яном і 
чагарником, заплавах річок, озер, боліт з заростями. Його можна зустріти в 
садах і селах

Куниця
лісова

В старих високостовбурних насадженнях, перевагу надає мішаним де є 
дуплисті та суховершинні дерева.

Лисиця На всій території

2.9 Оцінка впливу на червонокнижні види тварин і рослин

1. Для оцінки впливу на рідкісні види рослин і тварин занесені до Червоної книги 
України підприємством проведяться ряд заходів, зокрема:
- складено список рідкісних і зникаючих видів, потенційно проживаючих на 

території лісового фонду лісгоспу;
- виявляються потенційні місця проживання, гніздування цих видів;
- визначаються заходи по захисту видів.

Складання списку рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин для території 
розташування ДП "Болехівський лісгосп” проведено на основі офіційно діючого 
документу — Червона Книга України.

Список виявлених на території ДП «Болехівський лісгосп» рідкісних видів 
флори і фауни та заходи щодо їх збереження наведено в таблиці 2.9.1.
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Табл.2.9.1
№ Назва виду Місце виявлення (лісництво, кв., виділ) Заходи з охорони
1 Цибуля ведмежа Болехівське л-во кв. 10/5. На цих територіях

Витвицьке л-во.кв.7/5 заборонено
застосовувати

2 Підсніжники Витвицьке л-во кв.44/16,17 міндобрива та
білосніжний Церківнянське л-во кв.37-39, 43-47 отрутохімікати,

л-во кв.1/22; використовувати
Козаківське л-во кв.19,20,22, природні ресурси 

без встановлених
3 Любка дволиста Зустрічається в лісах та на узліссях лімітів, знищувати

Болехівське л-во кв 11/22 та випалювати суху
Поляницьке л-во. Кв.9/10,14-16, 22-26. рослинність,
Церківнянське л-во. Кв.7/18,19,20 випасати худобу,
Рахинське л-во. кв.10/7 збирати рослини або

4 Білоцвіт весняний Болехівське л-во. Кв. 11/22 їх частини,
Церківнянське л-во.кв 2/15,16 порушення
Витвицьке л-во кв.44/16,17 грунтового та

5 Сосна Веймутова Витвицьке л-во кв.3/6 рослинного покриву.
6 Шафран Гейфелів Козаківське л-во кв.225/40 Проводити без

Церківнянське л-во кв.2/15,16 погодження
Рахинське л-во кв.79/11 лісогосподарські

7 Верес звичайний Сукільське л-во кв.9/15,16,17 
Козаківське л-во кв.12/7,9,10

заходи .

8 Вероніка Сукільське л-во кв.9/15,16,17
альпійська Козаківське л-во кв.12/7,9,10

9 Тис ягідний Козаківське л-во кв.11/13
10 Гвоздика Сукільське л-во кв.9/15,16,17; кв.14/24-26,

карпатська Козаківське л-во кв.30/1-6,8-12,14-16,

11 Сосна чорна Поляницьке л-во кв.32/5,7,10
12
13 Баранець Поляницьке л-во кв.9/10

звичайний 14-16,22-26
Рахинське л-во кв.53/2,4

14 Журавлина Сукільське л-во кв.2,3,4
дрібноплода Козаківське л-во кв.25/40

15 Лунарія оживаюча Козаківське л-во кв.15/24,25 
Церківнянське л-во кв.35/1,2,5 
Рахинське л-во кв.10/7

16 Котячі лапки Сукільське л-во кв.11/3
карпатські Козаківське л-во кв.21/14,15
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17 Зозулині сльози 
яйцевидні

Поляницьке л-во кв.9/10

Заборонено 
знищення та відлови 
всіх видів тварин, 
розорення їхніх 
гнізд, нір, інших 
сховищ та жител, 
збір яєць та пуху, 
інші види 
діяльності, що 
можуть погіршити 
кормову базу тварин 
чи призвести до їх 
загибелі.

18 Арніка гірська Поляницьке л-во кв.9/10 
Козаківське л-во кв.21/14,15

19 Осока затінкова Рахинське л-во кв.40/2;18/2.
20 Глушець (глухар) Зустрічається по угіддях: 

Сукільське л-во. 
Козаківське л-во.

21 Пугач Зустрічається по угіддях: 
Сукільське л-во. 

Козаківське л-во. 
Церківнянське л-во

22 Тритон
карпатський

Зустрічається по водоймах Витвицького л-во,

23 Саламандра
плямиста

Зустрічається по угіддях ДЛГ

24 Лелека чорний Зустрічається по угіддях: 
Болехівське л-во.

25 Ведмідь бурий Зустрічається в угіддях ДЛГ.
26 Видра річкова Зустрічається в угідях ДЛГ
27 Рись Зустрічається в угіддях ДЛГ( Козаківське, 

Сукільське л-во)
28 полос карпатський Зустрічається в угіддях ДЛГ

29 Мідянка Зустрічається в угіддях Болехівського л-ва,

31 Кіт лісовий Зустрічається в угідях Сукільського, 
Козаківського, Церківнянського л-в

В рамках косультативного процесу список обговорено і погоджено з 
науковцями громадської екологічної організації «Еко-Галич». В міру проведення 
польових обстежень список буде регулярно поновлюватися.

2.10. Соціальниий вплив та пом’ягшувальні заходи.

ДП «Болехівський лісгосп» відноситься до середніх підприємств, де станом 
на 31.12.2017 р. чисельність штатних працівників складає 243 особи, з них 231 -  
місцевих і 12 чоловік з іншого району;
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- керівники -  23 чол.; з них з вищою освітою -  21 чол., молодший спеціаліст
-  2 чол.;

- професіонали -  25 чол., з них з вищою освітою -  19 чол.,молодший 
спеціаліст -  6 чол.;

- фахівці -  46 чол.,з них з вищою освітою -  9 чол, молодших спеціалістів -  31 
чол., ПТУ -  2 чол., середня -  4 чол.;

- робітники -  103 чол., з них з вищою освітою -  3 чол.,молодших спеціалістів
-  2 чол, бакалавра -  1 чол.,ПТУ -  8 чол.,середня -  89 чол.

Приділяється велика увага рекреаційній діяльності, де місцеві жителі та 
гості цілеспрямовано задовольняють духовні потреби для відпочинику у 
вільний від роботи час (станом на сьогодення підприємством облаштовано 
18 пунктів рекреації, які регулярно підтримуються в належному стані 
-постійно поновляється дорожня інфраструктура, проводиться регулярно 
ремонт існуючих доріг та будуються нові лісові дороги а саме:
- за період 2016-2017 року проведено біжучого ремонту доріг 11 км;
- збудовано нову лісову дорогу протяжністю 3 км;

Розвиток дорожньої інфраструктури забезпечує доступ місцевого 
населення до використання для власного споживання недеревної продукції 
лісу - ягід, грибів тощо.

Основні техніко-економічні показники 
ДП "Болехівське лісове господарство"

№
п/п

П оказники
О дин.
вим.

2016
рік

2017
рік

В ідхилення 
2017р. до
2016р . +,-

% росту 
2017 р. 
до  2016 

р.
1 О бсяг реал ізац ії прод укц ії без ПДВ т.грн 39186 52638 13452,00 134,3

в т.ч. е кспорт т.грн 426 -426,00 0,0

питом а вага е кспорту  (грош ова) % 1,1 -1,10 0,0

2 Р еал ізац ія  м атер іал ів  круглих т.кбм 67,6 69,13 1,53 102,3

в т.ч. е кспор  л ісом атер іал ів  круглих т.кбм 0,31 -0,31 0,0

питом а вага е кспорту  (кбм) % 0,5 -0,50 0,0

Р еал ізац ія  на 1 га за га л ьн о ї площ і зем ель, 
які перебуваю ть  у постійном у користуванн і

грн. 1327,2 1782,8 455 ,60 134,3

З агальна  площ а зем ель, які перебуваю ть  у 
постійном у користуванн і

тис.га 29,525 29,525 0,00 100,0

3 П рибуток до оподаткування т.грн 1188 1539 351,00 129,5

4 Чистий прибуток т.грн 974 1262 288,00 129,6

5 Р ентабельн ість  реал ізац ії % 3,7 3,3 -0,40 89,2

6 В итрати на 1 грн. р еал ізовано ї продукц ії коп. 96,48 96,78 0,30 100,3

7 П родуктивн ість  праці грн. 191151 236045 44894 123,5

8 П рибуток від реал ізац ії прод укц ії на 1 прац. грн. 5795 6901 1106,00 119,1

Ф ін ансови й  стан на к інець  п ер іод у
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9
С еред ньоспискова  чисельн ість  ш татних 
прац івників

чол. 205 223 18,00 108,8

10
С еред ньом ісячна  зароб ітна  плата ш татних 
прац івників

грн. 5210 9577 4367,00 183,8

11
В итрати на ведення л ісового  господарства  - 
всього

т.грн 15456,4 21432 5975,6 138,7

П итома вага вл асних кош тів % 100 100 0 100,0

12
Ф інансування  на 1 га за га л ьн о ї площ і 
зем ель

грн.

13 П осадка л ісу  та  прир .поновлення га 268 225 -43 84,0
в т.ч. посадка л ісу га 81 68 -13 84,0
сприяння природ ньом у поновленню га 150 120 -30 80,0

14 Д еб іторська  забор гован ість т.грн 1431 1335 -96 93,3
15 Кредиторська  забор гован ість  - всього т.грн 5070 5616 546 110,8

в т.ч. - за товари , роботи, послуги, 
одерж .аванси

т.грн 1312 1380 68 105,2

до бю дж ету т.грн 2636 2431 -205 92,2
до со ц іал ьни х  ф онд ів т.грн 86 185 99 215,1
по зарплаті т.грн 1022 1555 533 152,2
інш і зо б о в 'я за н н я т.грн 14 65 51 464,3

16 Є диний соц іальний  внесок т.грн 3223 4495 1272 139,5
С плачено  Є С В на 1 грн. реал .продукц ії коп. 8,22 8,54 0,32 103,9
С плачено  Є С В на 1 кбм .загот.деревини грн. 45,3 65,4 20,1 144,4

17 С плач.податків  до  бю дж ету, всього т.грн 15721 21560 5839 137,1
в т.ч .до  м ісцевого  бю дж ету т.грн 3905 5373 1468 137,6
С плач.податків  на 1 грн .реал .продукц ії коп. 40,12 40,96 0,84 102,1
С плач.податків  на 1 кбм загот.деревини грн. 221,2 313,7 92,5 141,8
Л ісо заго тів л я

18 О бсяг заготівл і деревини , всього т.кбм 71,07 68,73 -2,34 96,7
в т.ч. ГК т.кбм 37,44 34,83 -2,61 93,0
РП з ВЛГ т.кбм 22,18 33,9 11,72 152,8
П итома вага ГК % 52,7 50,7 -2,0 96,2

19 Залиш ки л ісо про д укц ії т .кбм 5,4 3 -2,4 55,6
в % до  заготівл і % 7,6 4,4 -3,2 57,4

20 С об іварт ість  1 кбм загот.деревини грн. 514,52 699 ,65 185,13 136,0
21 С еред ньореал ізац ійна  ціна загот.деревини грн. 565,55 728,82 163,27 128,9
22 П рибуток на 1 кбм загот. деревини грн. 23,32 29,17 5,85 125,1
23 Р ентабельн ість  1 кбм загот.деревини % 4,5 4,2 -0,3 93,3
24 О бсяг заготівл і деревини  м етодом  п ідряду т.кбм 31,27 23,91 -7,36 76,5

% заготівл і м етодом  п ідряду % 0,440 0,348 -0,09 79,1

Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і 
школи , де відсутня мережа газопостачання.

На підприємстві відсутня заборгованість по платежах до бюджету і виплаті 
заробітної плати.

Велика увага на підприємстві приділяється соціальному захисту 
працюючих та бувших працівників (пенсіонерів) лісгоспу (застосовує системи 
преміювання, санаторно - курортне лікування працівників, купує новорічні 
подарунки для дітей працівників, виділяється матеріально -  грошові допомоги 
тощо).

Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2016 році лісогосподарських 
заходів оцінюються, як несуттєві. Тобто негативні впливи на довкілля незначні, 
про що свідчать матеріали натурного обстеження (акти огляду місць заготівлі
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деревини, матеріали інвентаризації лісових культур, акти перевірок 
контролюючих органів).

2.11. Вплив стихійних природних явищ.

До основних ризиків ведення лісового господарства, які несуть стихійні 
природні явища, відносяться довготривалі дощі, лісові пожежі, потужні вітри.
Ці ризики несуть потенційні негативні екологічні та соціальні наслідки стосовно 
екологічної і економічної діяльності підприємства, а також безпеки та здоров’я 
населення.

Наводнення.
Землі лісогосподарського призначення ДП «Болехівський лісгосп» не є 
затоплюючі, однак при довготривалих дощах проходить процес зсуву грунтів, 
виходу з русел гірських потічків що призводить до руйнування берегів, 
лісовозних шляхів та тимчасових площадок - складів з лісопродукцією.

По результатах моніторингу, за останні дев’ять років значих наводнень не 
було. Підприємством постійно проводиться заходи щодо пом’ягшення таких 
процесів, зокрема:
- заборонено захаращувати русла гірських потічків порубочними рештками та 
твердими побутовими відходами;

- заборонено трелювання деревини руслами гірських потічків;
- заборенено створювати верхні склади деревини у водоохоронній зоні;
- заборонено вибирати гравій з русел річок.

Лісові пожежі.
Негативним впливом і лихом для лісового господарства є лісові пожежі.
Згідно моніторингу на підприємстві великих лісових пожеж не зафіксовано, 
однак мають місце виникнення загорання лісової підстилки та сухої 
рослинності. Найбільш ймовірні загорання приходять на період відвідування 
лісових масивів населенням, збор грибів, ягід, випал сухої трави, тобто - 
людський фактор.

З метою мінімізації впливу даного ризика на підприємстві розробляється 
низка організаційних та профілактичних заходів щодо недопущення виникнення 
пожеж, своєчасного їх виявлення та ліквідаці, зокрема:

- щорічно складаються мобілізаційні плани по гасінню лісових пожеж та 
«План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж» за
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погодженням сільскими радами та Долинського районного відділу 
Управління ДСНС ;

- погоджуються накази та інструкції про порядок взаємодії при виникненні 
надзвичайних ситуацій пов’язаних з великими лісовими пожежами 
Долинським районним відділол Управління ДСНС в Івано- 
Франківській області та ДП «Болехівський лісгосп»;

- періодично проводяться спільні навчання на випадок винекнення лісових 
пожеж;

- постійно проводяться інформування населення через ЗМІ про настання 
пожежонебезпечного періоду;

- проводяться бесіди, зустрічі з місцевим населенням, школах на протипожежну 
тематику ;

- встановлюються шлагбауми на дорогах найбільш ймовірного руху 
механізмів у лісові масиви, ( тимчасово обмежуючі заходи);

- створюються мінералізовані смуги і протипожежні розриви;
- у кожному з лісництв обладнані пункти зосередження протипожежного 
інвентаря, які постійно утримуються в належному стані.

- у пожежонебезпечний період на підприємстві здійснюється чергування, 
згідно розроблених графіків, конторах лісгоспу і лісництв.

Потужні вітри.
Ризиком сильних вітрів є вітроломи та вітровали деревини, які призводять до 

загибелі насаджень, внаслідок чого виникають осередки стовбурових шкідників 
та хвороби лісу.

За результатами екологічного моніторингу за період 2017 року від 
пошкодження насадження вітром та іншими непрямими антропогенними 
чинниками, що призвело до всихання деревостанів та втрати технічної 
придатності деревини, спеціалізованим підприємством проведено 
лісопатологічне обстеження даних деревостанів на площі 324 га, і призначено в 
рубку суцільним способом більше 26 тис. м3 ліквідної деревини.
Наслідок таких ризиків природи, призводить до непередбачених планів 

господарювання, підприємство втрачає приріст деревини до віку рубки та 
технічну придатність деревини.
Ліквідація пошкоджених та сухостійних дерев проектується в процесі 

проведення санітарно-оздоровчих заходів та рубок догляду.

2.12. Обгрунтування і сталість запланованого загального щорічного розміру 
заготівлі деревини (розрахункова лісосіка)

В процесі рубки і після неї створюються нові екологічні умови для рослин і 
тварин, в зв'язку з чим, повинен враховуватися зв'язок між потенційно
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можливими порушеннями природного середовища і мінімізацією наслідків 
рубки.

Лісозаготівельні роботи безпосередньо пов'язані з етапом планування рубок. 
Розрахунок обсягів заготівлі деревини по площі і запасу, розміщення лісосік, 
терміни примикання лісосік і інші питання дуже актуальні для мінімізації впливу 
на навколишнє середовище.

Обсяги рубок головного користування (запас - тис. м3 ліквідної деревини) 
представлено в таблиці № 2.12.1

Табл.2.12.1.

В т.ч. по господарствах
Показники Усього

хвойне
твердо
листяне

м’яко-
листяне

1. Щорічна розрахункова лісосіка: 56540 21530 33460 1550

1.1Виписано лісосічного фонду
2016 р.

40681 7814 32356 511

1.2. Фактично заготовлено 2016 р. 37441 7343 29625 473

1.1Виписано лісосічного фонду 
2017 р.

40669 7992 31606 1071

1.2. Фактично заготовлено 2017 р. 34835 6347 27427 1061

На ревізійний період лісовпорядкуванням проектуються способи рубок у 
відповідності з „Правилами рубок головного користування в гірських лісах 
Карпат», 22 жовтня 2008р. №929.

Заготівля деревини та її вивезення планується у повній відповідності з 
розрахунковою лісосікою та наданими дозволами на спеціальне використання 
лісових ресурсів (лісорубні квитки), які видані Івано-Франківським управлінням 
лісового та мисливського господарства в обсязі розрахункової лісосіки.

Оцінка впливу підприємства на лісове середовище включає в себе набір 
лісосічного фонду в рубку. Набір ділянок в рубку проводиться по лісництвам у 
відповідності з розрахунковою лісосікою та матеріалами базового і безперервного 
лісовпорядкувань. При наборі ділянок в рубку суворо дотримуються «Правила 
рубок головного користування в гірських лісах Карпат».

Відомість набраних в рубку ділянок звіряються з картами лісів високої 
природоохоронної цінності (ЛВПЦ), тому випадкове включення цих лісів в рубку 
виключено.
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2.13. Вплив рекреаційної діяльністі на ОНПС.
Одним із важливих напрямків діяльності державних лісогосподарських 

підприємств є використання ділянок лісового фонду, що мають високу естетичну, 
історичну чи природну цінність, для населення рекреаційних та просвітницьких 
послуг. За дорученням Кабінету Міністрів України та згідно на казу 
Держкомлісгоспу №109 від 21.04.2010 року розроблено спеціальну програму та 
проводиться розвиток мережі рекреаційних обєктів в лісах, активізовано 
інформаційно -  просвітницьку діяльність задля популізації новостворених обєктів 
серед населення. Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» 
на даний час збудовано 16 рекреаційних об’єктів, з малими архітектурними 
спорудами, лісовими меблями, дитячими майданчиками тощо. Усі відпочинкові 
об’єкти регулярно підтримуються в доброму стані, проводися благоустрій, 
ремонт, заміна пошкоджених виробів. Відпочинкові майданчики розташовані на 
узбіччях автошляхів, неподалік населенних пунків, мальовничих та затишних 
галявинах, що мають високу естетичну та природну цінність, а тому інтенсивно 
використовуються населенням за призначенням.
Навантаженність кожного з рекреаційних об'єктів в середньому від 15 до 30 
осіб. Одним із проблемних питань рекреації є неврегулювання збору коштів за 
відвідування відпочинкових об’єктів в цілях підтримки в належному 
санітарному стані даних територій. Так як ці заходи лежать в даний час на 
працівниках лісової охорони.

З.Висновки.

В результаті проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище 
по ДП «Болехівський лісгосп» свідчить про те, що заплановані підприємством 
господарські заходи при дотриманні нормативів лісокористування суттєво не 
впливають на навколишнє природне середовище, зокрема на атмосферне повітря, 
водні об'єкти, земельні і грунтові ресурси, флору і фауну та соціальну сферу в 
цілому.

Впровадження запропонованих пом’якшувальних чинників у виробничий 
процес діяльності підприємства дозволить знизити негативний вплив на 
навколишнє природне середовище.
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