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ВСТУП.
Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів високої 

природоохоронної цінності (ЛВПЦ) по державному підприємству «Болехівське 
лісове господарство», скорочено Д п «Болехівський лісгосп», підготовлений 
спеціалістами лісогосподарського відділу у відповідності з вимогами Стандарту 
ООО «Лісова сертифікація» за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC ).

1. Загальна характеристика підприємства
Директор Яремко Михайло Михайлович
Адреса підприємства 77202, м.Болехів, вул. Коновальця ,101, Івано-

Франківської
області

E-mail Bolehiv lisgosp@ukr.net
Тел: (034 37)3-43-73
Факс: (034 37)3-43-73

ДП «Болехівський лісгосп» Івано-Франківського управління лісового та 
мисливського господарства Державного агенства лісових ресурсів України 
розташований в західній частині Івано-Франківської області на територіях 
Долинського району і землях адміністративного підпорядкованих м. Болехів.

Лісгосп був створений в 1995 році.
Загальна площа лісгоспу(станом на 01.01.2018р) - 29525га.
Розташований на території Долинського району і землях адміністративного 

підпорядкованих м. Болехів, а саме:

Адміністративно-організаційна структура та загальна площі

mailto:Bolehiv_lisgosp@ukr.net


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 4533
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: 29525
в тому числі по адміністра 
тивних районах

м. Болехів 16112
Долинський район 13413

Зовнішні межі лісгоспу, лісництв, адміністративних районів, місця розміщення 
контор, лісових кордонів показані на картах-схемах.
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Згідно лісорослинного районування територія лісгоспу відноситься до округу 
Карпатських гірських лісів і розташована в трьох лісорослинних районах.

1. Район ялицево-букових рівнинних лісів Східного Прикарпаття, висота над 
рівнем моря 300 - 540. Сюди входять ліси Рахинського лісництва і частково ліси 
Болехівського лісництва - рівнинна частина.

2. Район буково-ялицевих гірських лісів північного мега схилу крайових хребтів
- висота над рівнем моря 400 - 800 м. Сюди входять ліси гірської частини 
Болехівського лісництва, Поляницьке лісництво, Витвицьке лісництво і північна 
частина Церківнянського лісництва (кв. 1 - 26).

3. Район буково-ялицево-смерекових лісів - висота над рівнем моря 600 - 1300 
м. Сюди входять ліси Сукільського, Козаківського і південна частина 
Церківнянського лісництва.
Клімат території розташування лісгоспу можна охарактеризувати як перехідний 
від помірно-теплого західноєвропейського до континентального 
східноєвропейського. Коротка характеристика кліматичних умов, що мають 
значення для лісового господарства середньорічні температура повітря 4-4,5 
гр.С., кількість опадів 760 мм, тривалість вегетційного періоду 190-200 днів. 
Переважають вітри: взимку - північно-західні; весною - південно-західні, влітку - 
західні, восени - північно - західні; швидкість яких 2-4 м/сек.

Г оловне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для сучасних і 
майбутніх поколінь, будівництво і ремонт доріг, збільшення прибутку 
підприємства, а також продаж лісопродукції.

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах 
ведення лісового господарства та лісокористування, а саме:
- 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.

Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів 
передбачає планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині 
та іншій лісовій продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і 
якості лісів, підвищення їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.

Характеристика земель лісового фонду ДП «Болехівський лісгосп» по 
матеріалах безперервного лісовпорядкування 2017 року.
Загальна площа - 29525 га.
із них лісові землі - 28481,1 га, або 96,4 %
в.т.ч. вкриті лісом - 26085,3 га, або 88,4 % від лісових земель.

Детальна характеристика лісового фонду підприємства та моніторинг основних 
показників в порівнянні з останнім державним обліком лісів станом на 01.01 2010 
року приводяться в пункті 3.3 даного Звіту.
2. «Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності підприємства.

Згідно вимог, критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ООО «Лісова сертифікація» 
за
схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з процедурою моніторингу 
ДП «Болехівський лісгосп» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської 
діяльності по наступних показниках:
1. Рубки формування і оздоровлення лісів.



2. Рубки головного користування.
3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої 
зміни
запасів деревини і інших таксаційних показників.
4. Лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів.
5. Охорона і захист лісу.
6. Біотехнічні заходи.
7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.
8. Площі лісів високої природно-охоронної цінності, що охороняються.
9. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на 
довкілля.
10. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.
11. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).
Перелік видів діяльності що потребують постійного моніторингу

в ДП «Болехівське ЛГ»

№
п/п

Види діяльності по яких 
проводиться 

моніторинг.
Терміни
моніторингу

Відповідальні з моніторинг
Посада П. І. Б.

1. Постійний моніторинг 
заготівлі
лісопродукції - від 
виписки по лісоруб 
очних квитках до 
фактичного виходу 
сортиментів, аналіз 
виходу ділових 
сортиментів порівняно з 
нормативами' 
виходу. (Програма ІС- 
ліс).

Щомісячно,
щоквартально,
щорічно.

Бухгалтер по 
обліку
лісопродукції.

Борис Р. М.

2. Моніторинг
лісогосподарських
заходів
(рубок Г/К, рубок- 
формування і 
оздоровлення лісів, 
санітарно-
вибіркових рубок). Акти
освідчень
місць рубок.

Щорічно Інженер з 
охорони і 
захисту лісу

Гавц Б. Р.

3. Динаміка зміни в 
категоріях земель цо 
обліку лісового фонду 
ДП "Болехівське 
лісове господарство". 
Завдання
збільшення вкритої 
лісом площі.

Щорічно Інженер по
лісовідновленн
ю

Дяків Н. М.



4. • Посадка лісових культур 
та сприяння 
природному 
поновленшо.
Зменшення 
площ суцільних зрубів 
та збільшення 
ділянок 3 природним 
поновленням.

Щорічно Інженер по
лісовідновленн
ю

Дяків Н. М.

5. Динаміка чисельності 
рідкісних та
зникаючих видів фауни. 
Облік
мисливської фауни в 
лісгоспі.

Щорічно Районний
мисливствознав
ець

Яворський
в.м.

6.
Динаміка обліку 
рідкісних "і зникаючих 
видів рослин.

Щорічно Інженер по
лісовідновленн
ю

Дяків Н. М.

7. Приживлюваність 
лісових культур 
(причини
незадовільного стану та 
шляхи
усунення недоліків, ввід
недостагочи
порід та доповнення
л/к).

Щорічно Інженер по
лісовідновленн
ю

Дяків Н. М.

8. Охорона лісу від 
самовільних 
порубів, профілактичні 
заходи по 
запобіганню 
самовільних рубок. 
Аналіз об’ємів 
виявлених
самовільних рубок1 та їх 
вплив на
природне навколишнє. 
середовище.

Щорічно Інженер з 
охорони і 
захисту лісу

Гавц Б. Р.

9. Використання річної 
розрахункової 
лісосіки та річного 
приросту.

Щорічно Інженер
лісокористуванн
я

Петрів І. В.

10. Виконання планових 
завдань в усіх 
напрямках діяльності 
лісгоспу.

щорічно Інженер
лісокористуванн
я

Петрів І. В.

11. Стан об’єктів ПЛБ 
(постійної
лісонасіневої бази) та 
об’єктів природо

Щорічно Інженер по 
лісовідновленн 
ю Інженер 3 
охорони і

Дяків Н. М. 
Інженер 3 
охорони і 
захисту лісу



заповідного фонду. захисту лісу

12.. Стан лісових доріг та 
ефективність 
будівництва лісових 
доріг

Щорічно Головний
інженер

Кобецький Р. 
Б.

13. Електроннй облік 
деревини, вихід 
ділових сортиментів'.

Щорічно Інженер по
електронному
обліку

Гайдаш І.І.

14. Рубки догляду в 
молодняках 
забезпечення умов 
росту головної 
породи, якість 
проведення рубок.

Щорічно Інженер
лісокористуванн
я

Петрів І. В.

15. Моніторинг, що 
виконуються вищими 
інстанціями та 
державними 
контрольними 
організаціями.

Щорічно

3. Результати моніторингу діяльності підприємства.
3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів.

Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів виконані в 2017 році в 
порівнянні з планами 2017 р. приведені в таблиці 1.
Таблиця 1.

Вид
рубки

2017 рік
План Факт
Пл.,га Заг.

запас
т.мЗ

в т.ч. 
ліквід. з 
неї діл.

Пл.,га Заг. запас 
т.мЗ

в т.ч. ліквід. з 
неї діл.

1 2 3 4 5 б 7
Всього 824 40270 32,140

9,468
1045 48,592 36,638

8,424
ОСВ 100 800 - 110 0,875 -
ПРЧ 154 2000 - 144 2,070 -
ПРЖ 48 1000 0,850

0,090
27 0,549 0,435

0,143
ПРХ 110 3200 2,800

0,420
159 5,031 4,196

0,746
Разом
РД

412 7000 3,650
0,510

440 8,825 4,631
0,886

СВР 300 12300 10.460
3,240

576 15,163 12,363
2,156

ССР 37 10830 13.180
4,218

13 3,798 1,137
1,954



ГК 213 50650 42.930
12.948

194,6 45,429 37,441
10,850

ІЗПВ 10 1400 1,080
0,720

38,6 4,639 3,736
1,169

Лв р 15 6080 1,350
0.550

35 7,232 5,962
1,602

Ін. не 
повяз. 0 0 0 0 0 0

Примітка: види рубок скорочено:
РД - рубки догляду, ОСВ - освітлення, ПРЧ - прочищення, ПРЖ- 

проріджування, ПРХ - прохідні рубки, СРВ - санітарно- вибіркові рубки, СРС- 
суцільно- санітарні рубки, ІЗПВ - інші заходи пов’язані з веденням л/г, ГК - головне 
користування, ЛВР-лісовідновна рубка.

Перевиконані плани проведення суцільно санітарних рубок і інших рубок 
пов’язаних з веденням лісового господарства. Це пов’язано з виникненням на 
протязі року всихаючих деревостанів та пошкодження насадження хворобами лісу 
(некроз бука, рак ялиці, рак бука, коренева губка, опеньок осінній)

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 безперервного лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок
3.2. Рубки головного користування і загальний обсяг рубок по їх категоріях. 
Таблиця 2.
Обсяги рубок головного користу вання проведених в 2017 році в порівнянні з

розрахунковою лісосікою.
Код
рядк
а

Всьо
го,
куб.м

в тому числі по господарствах
Хвой

Н
о
м
у

Всьо
го

в т.ч. за 
госпсекціями

Твєр
до-
Лис

тя
но
му

Всь
ого

в т.ч. за 
госпсекціями

мяко- 
Ли 
Стя 
но 
му - 
Всь 
0 
го

в т.ч. за
госпсекціям
и

Сос
но
во
ю

Яли
но
вою

Яли
це
вою

Мо
д
ри
но
во
ю

Ду
бо
вою

Буко
вою

Я се 
не 
во 
ю

Гр
а
бо
во
ю

Бе
Рез
Ов
ою

Оси
Ко
Во
ю

ч/в
іль-
Хо
вою

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14 15

3000

РОЗРАХУНК
ОВА
ЛІСОСІКА - 
всього 
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Щорічні обсяги отриманої деревини в результаті проведення рубок головного 
користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.

Середня площа фактичної рубки не перевищує площу розрахункової лісосіки 
за рахунок проведення поступових рубок, які лісовпорядкуванням не 
проектувались.

Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 56,540 
тис. м3 ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища від 23.12.2010 р. №591.

Після рубки, при проведенні огляду місць заготівлі деревини, на кожній лісосіці 
проводиться обстеження за наслідками рубки і дається оцінка потенційних 
екологічних наслідків.

За результатами базового лісовпорядкування, на лісосіках минулого 
ревізійного періоду негативних наслідків, а саме: погіршення біорізноманіття та 
гідрологічних і грунтових умов, ерозія грунту, забруднення грунту і води 
виробничими відходами та побутовим сміттям тощо, не виявлено.
3.3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої 
зміни запасів і інших таксаційних показників.

Динаміка змін в лісовому фонді підприємства приводиться у порівнянні з 
попередніми лісовпорядкуванням (201 Ор)

Динаміка розподілу площ земель лісогосподарського призначення за їх 
категоріями.
Таблиця З
Показники За даними лісовпорядкування

на 01.01.1997р. на 01.01.2009р.
1 2 3
Загальна площа земель лісового 
фонду, га 31347,0 29560,0
із них : Лісові землі 29836,0 28481,1

в тому числі: - вкриті лісовою рос. 28431.0 26085.3



із яких лісові культури 7528.6 7611.2

- не зімкнуті лісові культури
546,2 802,0

- лісові розсадники, плантації 16,9 4,9
- рідколісся і загиблі насадження 5,1 118,6
- зруби ,, 242,8 670,5
- галявини 191,1 457,6
- біогалявини
- лісові шляхи, просіки, канави 342,5 339,8
Разом не вкритих: 498,5 1249,1
Нелісові землі: 1511,0 1078,9
із яких: - рілля 36,4 24,3
- сіножаті 399,6 208,2
-пасовища 332,5 304,2
- багаторічні насадження 2Д -
- води 119,2 119,8
- болота 9,9 2,0
- садиби, споруди 133,5 14,1
- траси 322,5 318,2
- інші нелісові землі 154,7 88,1
Середній склад насаджень 8Бк1Ял1Яц.
Загальний запас деревини стиглих і перестиглих 350м3/га 
Середня зміна запасу (середній приріст) 4,3 мЗ/га.
Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за класами бонітету, га 
Таблиця А_______________________________________________________

Переважаюча
деревна
порода

Класи бонітету
Разом1Б і 

ви
ще

ІА І 2 3 4 5 5А 5Б

Сосна Веймутова - 0,3 - - - - - - - 0,3

Сосна звичайна 18,3
291,
1

187,
8 46,0 п,з 5,1 559,6

Сосна австрійська -^ - 3,5 0,8 - - - - - 4,3

Ялина європейська 20,6
586,
4

2057
,1 7553

244,
3 34,8 2,0

- -
3700,7

, Ялиця біла 16,9
522,
0

1664
,8 4873 29,1

-
0,6

- -
2720,7

Модрина
європейська 9,1 14,4 24,1 13,3 3,3 - - - - 64,2

Дуб червоний 53,1
208,
5 64,6 4,7 - - - - - 330,9

Дуб скельний - - - - 4,3 - - - - 4,3

Дуб звичайний 9,3 80,3
1149
3

916,
8 53,5 - - - - 2209,2

Бук лісовий 109,2
3466
,6

§ а 2572
,7

ООСГ>
00

9,0
- - -

15427,7
Г раб звичайний — 1,8 41,4 1853 76,1 4,2 - - - 308,8
Ясен звичайний 4,2 8Д 20,1 4,0 - - - - - 36,5
Явір 7,0 30,0 63,7 363 4,4 - - - - 141,4 |



Береза повисла 7,8 31,4
136,
2 71,8 7-,2 1,4 3,3 259,1

Осика — и 6,8 5,5 - - - - 13,4
Вільха сіра — - - 69,0 54,5 19,2 1,0 143,7
Вільха чорна — 5,1 50,2 88,0 9,0 - - - - 152,3
Псевдотсуга
Мензиса - - - 1,0 - 1,3 - - -

Г руша звичайна — - - - 5,0 - - - -
Г оріх грецький — - — - - 0,9 - - - -

Разом: 255,5
5247
,2

1434
6,1

5258
,0

оСГ>
00

80,9 6,9 26085,3
Поділ вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за повнотами, та 
Таблиця 5_________________________________________________
Переважаюча
деревна
порода

Повнота Разом
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Сосна Веймутова 0,3 0,3
Сосна звичайна 15,4 23,6 62,5 109,5 146,8 128,0 73,8 559,6
Сосна австрійська 0,8 3,5 4,3
Ялина європейська 97,7 138,8 459,1 704,7 821,6 851,8 618,9 8,1 3700,7
Ялиця біла 25,1 80,4 270,7 426,1 763,4 523,5 581,1 50,4 2720,7
Модрина
європейська

-
0,8 3,2 1,4 33,9 21,9 3,0

-
64,2

Дуб червоний — - 1,0 4,2 88,0 155,5 82,2 - 330,9
Дуб скельний — 0,6 1,5 2,2 - - - - 4,3
Дуб звичайний з,з 29,1 89,9 373,6 746,5 544,5 402,7 19,6 2209,2

Бук лісовий 174,2 361,4
1141,
7

2029,
7

4262,
0

5227,
2

2036,
2 195,3 15427,7

Г раб звичайний - 0,5 16,2 29,0 190,2 67,8 4,1 1,0 308,8
Ясен звичайний — - - 7,2 16,0 13,3 - - 36,5
Явір - 2,6 12,5 25,4 46,6 30,9 15,3 8Д 141,4
Береза повисла — 33,1 13,4 69,4 85,9 37,9 19,4 - 259,1
Осика - — - 6,0 4,5 0,6 2,3 - 13,4
Вільха сіра 0,7 2,5 9,3 63,3 61,0 6,9 - - 143,7
Вільха чорна - 2,5 15,1 41,1 76,0 13,2 3,3 1,1 152,3
Псевдотсуга
Мензиса - - - 1,0 - - 1,3 - 2,3
Г руша звичайна 2,9 - - 2,1 - - - - 5,0
Г оріх грецький 0,9 - - - - - - - 0,9

Разом: 321,0 675,9
2096,
1

3899,
7

7342,
4

7623,
0

3843,
6 283,6 26085,3

3.4. Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів.
Середня щорічна площа фонду лісовідновлення близько 550 га. Представлена 

зрубами минулого і частково поточного років.
Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур посадкою, а

також сприяння природному поновленню.
Таблиця 6
Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2017  ̂рік

№ Вид робіт 2017 рік



пп План Факт
1 Підготовка грунту під лісові культури, га 55 68
2 Створення лісових культур: посадкою, га 55 68

Природне поновлення лісу, га 196 157
3 Разом відтворення лісів, га 251 225
4 Доповнення лісових культур та ввід , га 75 70
5 Догляд за лісовими культурами, га 360 390
6 Заготівля лісового насіння, кг 500 665
7 Вирощування садивного матеріалу, тис.шт. 400 241.7
8 Переведено у вкриті ліс. росл. ( ліс. культур) 64 71

10 Переведено у вкриті ліс. росл. ( прир. 
поновлен.)

75 121

Підприємством досягнута нормативна приживлюваність 92,0% однорічних 
культур.
Прямі витрати на лісовідновні роботи в 2017 році становили 252 тис. грн..

Дані таблиці 6 свідчать про те, що цілі по виконанню обсягів лісовідновлення 
досягнуті.
3.5. Охорона і захист лісу.

Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки 
природної пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом 
«Укрдерждіпроліс» становить 3,43 клас пожежної небезпеки. Особливо висока 
ступінь пожежної небезпеки в Козаківське, Сукільському лісництвах, що 
зумовлено значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 
листяних порід - 72,9%, з яких на молодняки припадає 13,9%, середньовікові 
56,5%.

Високий клас пожежної небезпеки обумовлений наступними чинниками:
- значною питомою вагою вкритих лісовою рослинністю земель хвойних порід;
- перевагою молодняків та середньовікових насаджень;
- близьке розташування лісових масивів до населених пунктів;
- значне відвідування лісу туристами, відпочиваючими.

Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, 
віднесена до наземної охорони лісів.
Таблиця 7
Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж______________________
Назва робіт Од. вим. 2017 рік

План Факт
Влаштування 
мінералізованих смуг км 10 23,5
Догляд за
мінералізованими
смугами

км
20 20

Утримання тимчасових
пожежних
наглядачів

тис. грн..
16,8 1,8

Згідно плану про підготовку до пожежонебезпечного періоду шлагбаумами та 
канавами перекрито 24 заїздів в ліс. Встановлено 18 одиниць наглядної агітації ( 
знаки, аншлаги і гйіакати) і 1 білборди. Проведено 10 лекцій і бесід, 3 виступів у 
ЗМІ на пожежну тематику.
Силами лісової охорони проводились 28 рейд по профілактиці лісових пожеж, 
виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах.



Щорічно складаються і затверджуються "Мобілізаційний план по ДП 
«Болехівський лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових 
пожеж».

Погоджується та затверджується «Наказ про взаємодію при виникненні 
надзвичайних ситуацій пов’язаних з великими лісовими пожежами», «Інструкція 
про порядок взаємодії Долинсысого районного відділу Управління ДСНС в Івано- 
Франківській області та ДП «Болехівський лісгосп» під час ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на об’єктах лісового господарства.

В кожному лісництві обладнані пункти зосередження протипожежного 
інвентаря, які постійно доукомплектовуються необхідними засобами 
пожежотушіння.

Для виявлення і гасіння пожеж задіяні 44 штатних одиниці лісової охорони. Для 
цих цілей використовуються: навісні насоси- 4 шт, навісні насоси - 3 шт., 
мотопомпи - 6 шт., лопати - 350 шт., граблі - 70шт., сокири -56 шт., ранцеві 
оприскувачі - 45 шт., та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.

В пожежонебезпечний період на підприємстві здійснюється чергування, згідно 
розроблених графіків, конторах лісгоспу і лісництв.
Таблиця 8

Рік Кіль-кість
випадків
пожеж,
шт

Площа, 
пройдена 
пожежами, га

Утримання ПХС, 
радіозв’язку 
та тимчасових 
пожежних 
наглядачів, тис.грн.

Витрати на гасіння 
лісових 
пожеж, 
тис. рн..

Разо
м

в т.ч. на 1га 
земель л. г. 
призна-чення

2011 - - - - -
2012 - - - - -
2013 - - - - -
2014 - - - - -
2015 3 2,5 - - -
2016 - - - - -
2017 - - - - -
Разо
м:

од 2,5 - - -

Дані вище приведеної таблиці свідчать про те, пожеж в лісгоспі за 5 років 
моніторингу мало - 1. Це свідчить про своєчасне виявлення осередків лісових 
пожеж та їх ліквідацію.

Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на 
протязі останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.

Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.
При проведенні лісопатологічного обстеження за минулі роки були виявлені 

осередки шкідників та хвороб лісу (опеньок осінній - 6,1 га„ некроз бука, рак ялиці- 
7,7 га, рак бука тощо). З погіршенням природно-кліматичних умов поширене 
явище всихання насаджень ялини європейської. За даними детальних обстежень 
та відповідними дозволами проводяться санітарно - оздоровчі заходи.
3.6. Відомості про біотехнічні заходи.

В зоні діяльності ДП «Болехівський лісгосп» станом на 01.01.2017 року 
розташовані два мисливські господарства:

1. «Болехівське лісове господарство» (загальна площа 20338 га).



Рішення облради від 07.09.2012 р № 637-17/2012.
2. «Болехівська міська організація УТМР» (загальна площа 9446,7 га). 
Рішення облради № 01-3/2013
Мисливські угіддя ДП «Болехівський лісгосп» розташовані на території 

лісництв:
- Поляницьке 3761 га
- Витвицьке 4220 га
- Церківнянське 4660 га
- Козаківське 4162 га
- Сукільське 35,35 га 

Разом : 20338 га
3.6. Відомості про біотехнічні заходи.
Таблиця 9
Площа мисливських угідь (станом на 01.01.2018 р.).___________ _______
Назва
господарства

Загальна
площа
господарс
т
ва, га

в т.ч по угіддях, га
В тому числі 
на терит. 
Болехівському. 
лісгоспу, га

лісові польові інші
землі

ДП
«Болехівський
лісгосп»

20338,3 20338,3 20338,3

Таблиця 10
Чисельність основних видів̂  мисливських тварин у порівнянні з оптимальною.
№
пп

Вид
мисливськи
х
тварин

Оптималь

на
щільність 
на тис га

Оптимал
ь-
на
кількість,
ПІТ..

2016 2017
Факт.
к-сть,
шт.

Факт
,
щільніст
ь
на тис 
га

Факт.
к-сть,
шт.

Факт, 
щіль
ність 
на тис 
га

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Олень благ. 6,8 59 74 38 76 8,7
2 Кабан 3,7 72 48 25 52 2,7
3 Козуля 11,6 222 240 12,4 249 13,0

Чисельність кабана на 69 відсотків перевищує оптимальну чисельність.
Дані таблиці 11 свідчать, що фактична чисельність таких мисливських тварин, 

як кабан, олень і козуля більше від оптимальної .
По ДП «Болехівський лісгосп» спостерігається зростання чисельності всіх видів 

тварин в угіддях. Облік мисливських тварин в господарствах проводиться методом 
шумового прогону.

Мисливські тварини, які занесені до Червоної книги України на території 
лісгоспу представлені наступними видами: рись, ведмідь, кіт лісовий, глухар, 
рябчик і інші.

Загальна їх чисельність по видах не визначена. 
Обсяги добування мисливських тварин в 2017 році 
Таблиця 11_________________________________
№ Вид мисливських тварин Ліміт Добуто Відсоток
пп добування



1 Олень благ. 2 0 0
2 Кабан 6 0 0
3 Козуля 6 0 0

Разом: 14 0 0
Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарствах використовується 
повністю.
В господарствах є плани експлуатації основних видів мисливської фауни, які 
оформленні згідно чинного законодавства. Видача та використання ліцензій 
реєструється в лріеціальному журналі обліку. По закінченні сезону полювання 
використані ліцензії в десятиденний термін здаються в Івано-Франківське обласне 
управління лісового та мисливського господарства.

Збільшенню поголів’я мисливських тварин сприяють проведені біотехнічні 
заходи та створені споруди.

Таблиця 12.
№
пп

Назва споруд Од. виміру Кількість

1 2 3 4

1 Підгодівельні майданчики для 
кабана

шт. 6

2 Підгодівельні майданчики для зайця шт. 7
3 Годівниці шт. 15
4 Солонці для копитних тварин шт. ЗО
Стан існуючих біотехнічних споруд задовільний.

Для підгодівлі мисливських тварин в зимовий період, господарствами 
проводиться заготівля кормів (сіно, зернові віники ).
Таблиця 13
Використання коштів в 2017 році на охорону диких тварин, біотехнічні заходи,

заготівлю і викладку кормів.
Назва лісгоспу Використання коштів на

охорону
диких тварин,

Використання коштів на 
заготівлю і викладку 
кормів для
підгодівлі диких тварин,

Всього,
тис.грн.

в тому числі 
грн.. на 1 га 
угідь

Всього
тис.грн.

в тому числі 
грн.. на 1 га 
угідь

ДП « Болехівський 
лісгосп» 0,0 0,0 3,000 7,66

У держлісгоспі робиться все для збагачення мисливської фауни.
3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин.

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться 
спеціалістами лісгоспу та спостереження за ними, а також візуального 
спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення. Динаміка 
популяцій мисливських тварин наведена в попередньому розділі.

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і тварин на 
даному етапі наближена до природної.
3.8. Динаміка чисельності видів, взятих під охорону.

На території лісгоспу виявлені види фауни і флори, які занесені в Червону 
книгуи України, а саме:
- представники фауни: рись, ведмідь бурий, тхір лісовий, кіт лісовий, видра



річкова, лелека чорний і інші; представники флори: дзвоники карпатські, родіола 
рожева, тирлич, арніка гірська, цибуля ведмежа, любка довголиста, підсніжник 
звичайний, білоцвіт весняний та інші.
Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті -схемі лісів 
високої природоохоронної цінності. В 2017 році чисельність видів, взятих під 
охорону і їх кількість не змінились.
3.9. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються.

На території ДП «Болехівський лісгосп» виділені і охороняються ліси високої 
природо-охоронної цінності (ЛВПЦ).

Цлощі лісів високої природоохо
Таблиця 14. 
ронної цінності,

№
пп

Типи лісів високої природоохоронної
цінності
(ЛВПЦ)

Площа, га Режим
лісокористуванн
я2016р 2017р

1
ЛВПЦ 1. Місця концентрації 
біорізноманіття
значимі на регіональному рівні.

2718 2718 Обмежений
режим
лісокористуванн
я

1.1
ЛВПЦ 1.1. Особливо охоронні природні 
території 2696,1 2696,1 РГК заборонено
(ООПТ)

1.2
ЛВПЦ 1.2. Рідкісні, зникаючі та ендемічні 
види 1,3 1,3 РГК заборонено

1.3 ЛВПЦ 1.3. Ключові сезонні місця
знаходження
тварин

20,3 20,3 Березень-
червень
лісокористуванн
я
не проводиться

2 ЛВПЦ 2. Лісові ландшафти значимі на 
регіональному рівні (заказники)

1032,0 1032,0 РГК заборонено

3
ЛВПЦ 3. Лісові території, що містять
рідкісні
екосистеми

152,4 152,4
РГК заборонено

4
ЛВПЦ 4. Лісові території, що виконують
особливо
захисні функції.

2279,3 2279,3
РГК заборонено

4.1
ЛВПЦ 4.1. Ліси, які мають особливо
водоохоронне
значення

1504,3 1504,3

РГК заборонено

4.2 ЛВПЦ 4.2. Ліси, які мають противоерозійне 
значення -

775,0 775,0 РГК заборонено

4.3 ЛВПЦ 4.3. Інші захисні ліси РГК заборонено

5
ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні для 
забезпечення основних потреб місцевих 
громад

2855,6 2855,6 Обмежений, 
сезонний режим 
лісокорстування

6
ЛВПЦ 6. Лісові території, з якими пов’язані 
екологічні, культурні, історичні, релігійні та 
економічні цінності та асоціації.

421,4 421,4 РГК заборонено

Окрім ЛВПЦ і репрезентативних ділянок екосистем, підприємство в процесі 
планування, відводу та таксації лісосік виділяє наступні ключові об’єкти (окремі



дерева і групи дерев, які представляють цінність для збереження біорізноманіття): 
ключові об’єкти:
1. Дерева і групи дерев важливі для фауни.
2. Вікові дерева бука лісового, клена-явора і ялиці білої.
3. Дерева, які рідко зустрічаються в насадженні, або мають кормову цінність для 
фауни.

Інформація про виділені на лісосіках ключових об’єктів заноситься у відомість 
переліку ключових об’єктів. Результати щорічного обстеження заносяться в 
спеціальні відомості під назвою « Дерева, цінні для підтримання біорізноманіття, 
які підлягають залишенню». Відомості зберігаються в лісгоспах.
3.10. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на 
довкілля.

В районі (Долинському р-н) діє 15 місцевих сільських рад, 1 Болехівська міська 
рада
Станом на 01.01.2018 року загальна чисельність працівників на підприємстві 
становить 232 , із них 192 чоловіків ( 82,7%) і 40жінки (17,2%). В основному, це 
працівники у віці 38 і більше років ( 52,4 %). Мають середню технічну освіту 49 ( 21 
%), молодший спеціаліст 41 ( 18 %) працівників.
Таблиця 15.

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку, освіті та рух 
кадрів___________________________________________________________
Характеристика працівників Станом на 01.01.2018 

року
*, Стать
Жінки 40
Чоловіки 192
Разом: 232
Рух кадрів
Коефіцієнт плинності кадрів 8,9%



Інформація про проведенні заходи в ЛВПЦ 
по ДП «Болехівське лісове господарство» за 2017 рік 

Загальна площа лісів ЛВПЦ станом на 01.01.2018 р.9423,7 га, або 32% від
лісових земель.

Тип ЛВПЦ Назва заходу Назва лісництва, 
кв. ( вид),

Площа, га

ЛВПЦ 1.1. о о п т - Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 1.2. Рідкісні зникаючі та 
ендемічні види

- Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 1.3. Ключові сезонні місця 
знаходження тварин ( відтворювальні 
ділянки)

Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 1.4. Ключові сезонні місця 
проживання тварин

“ - Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 2. Ліс. аншлаги, важливі на 
регіональному і національному рівнях.

- Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 3. Лісові території, які 
включають зникаючі екосистеми.

Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 4.1 Ліси, які мають особливо 
водоохоронне значення (особливо 
берегозахисні ліси)

Лісовідновна рубка

Рубка рідколісся

Рубка рідколісся

Вибіркова 
санітарна рубка 
Вибіркова

Козаківське л-во 
кв.26 вид. 29.3 
Козаківське л-во 
кв. 21 вид. 5.1 
Козаківське л-во 
кв. 29 вид. 8.1 
Сукільське л-во 
кв. 3 вид. 23 
Сукільське л-во

2.3

0,4

1.3 

1,8

• санітарна рубка кв. 15 вид. 10 2,4

ЛВПЦ 4.2. Ліси, що мають особливе 
протиерозійне значення

" - Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 5. Лісові території, необхідні 
для забезпечення основних потреб 
громад

Змін не 
виявлено

ЛВПЦ 6. Лісові території, необхідні 
для забезпечення культурних традицій 
місцевого значення

Змін не 
виявлено

Всього рубок: - - 8,2
Площа проведених рубок в лісах, які мають особливе водоохоронне значення незначна, 
тому на стан довкілля і біорізноманіття суттєво вона не впливає.

Головний лісничий
ДП «Болехівське лісове господарство» — Г.М.Поціхович


