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І Н Ф О Р М А Ц І Я 
про стан збереження, раціонального використання та  

відтворення лісових ресурсів. 
 

Ліси Хмельницької області займають 281,6 тис. га або 3% від загальної 
площі по державі, лісистість становить 12,8%, що нижче від середнього по 
державі. За науково-обґрунтованими підрахунками встановлено, що оптималь-
ний показник лісистості для області повинен становити 17%, відтак площа 
лісів має збільшитися майже на 85 тис. гектарів. 

Ліси області розташовані дуже нерівномірно і сконцентровані переважно 
на півночі та в центрально-західному регіоні області. 

Лісистість у різних районах має значні відмінності й не досягає опти-
мального рівня (17%), при якому найефективніше використовуються земельні 
ресурси, формується екологічно-стабільне середовище і, найголовніше, вияв-
ляється весь комплекс корисних властивостей лісу. 

За даними державного лісового кадастру на 01 січня 2011 року загальний 
запас деревостанів по області становить 91,4 млн.куб.м, у тому числі у стиглих 
та перестійних лісах – 13,4 млн. куб. метрів. 

Лісовпорядкуванням (ВО “Укрдержліспроект”) визначено, що середній 
річний приріст на 1 га вкритих лісом земель становить 4,2 куб.м, щорічно в 
лісах області приростає деревини в обсязі 1,1 млн. куб. метрів. 

Торік усіма лісокористувачами області заготовлено від усіх видів рубок 
703 тис.куб.м деревини або 64% від щорічного приросту, що є підтвердженням 
невиснажливого ведення лісового господарства в цілому по області. 

Усього за минулий рік лісокористувачами області проведено рубок 
формування та оздоровлення лісів на площі 11 тис. га та заготовлено 432,5 тис. 
куб.м деревини. 

Крім того, проведено рубки головного користування відповідно до зат-
верджених розрахункових лісосік на площі 1,3 тис. гектарів. Роботи по заліс-
ненню проведено на площі 1874 гектари. 

Торік у лісах області здійснено самовільні рубки в обсязі 341 куб.м 
деревини, унаслідок чого завдано шкоди лісовому господарству на суму 1,3 
млн. гривень. 

Ведення лісового господарства належним чином здійснюється держав-
ними лісогосподарськими підприємствами області, тоді як лісокомунальні 
підприємства області здійснюють лісогосподарську діяльність порівняно на 
низькому рівні.  
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Так, за період 2011-2015 років площа зрубів у лісах лісокомунальних 
підприємств становила 2141 га, а роботи по залісненню проведено на площі 
2061 га, не заліснено – 80 гектарів.  

Переведено у вкриту лісом площу 1372 га лісових посадок. Такі під-
приємства як Дунаєвецьке КП “Лісовик”, КП “Красилівліс”, Славутське КП 
“Ліс” за останні 5 років не перевели у вкриту лісом площу жодного гектара 
лісових культур. 

Державні підприємства лісового господарства за такий же період прове-
ли посадки лісу на площі 6140 га при площі зрубів 5402 га та перевели у 
вкриту лісом площу 4624 га лісових культур. 

Разом з тим, незадовільно проводиться догляд за посадками лісу. Про-
тягом минулого року лісокомунальними підприємствами проведено догляд за 
лісовими  культурами на площі 1167 га, що становить усього 54% від площі 
посадок за останні 5 років. Для таких підприємств як Городоцьке лісогос-
подарське підприємство “Горліс”, Деражнянське комунальне підприємство 
“Флора”, Чемеровецьке комунальне підприємство “Агроліс” цей показник 
становить від 15 до 20 відсотків.   

Державними лісогосподарськими підприємствами догляд за посадками 
лісу проводиться в середньому двічі на рік за кожним гектаром лісових 
культур.  

КП “Віньковецьке лісове господарство”, КП “Красилівліс”, Славутське 
КП “Ліс”, Старосинявське КП “Діброва”, КП “Теофіпольлісовод”, Ярмоли-
нецьке КП “Агроліс” взагалі не проводять рубки догляду за молодняками. 

У зв’язку з відсутністю належних лісівничих заходів відтворення та 
формування лісів у лісах лісокомунальних підприємств ведеться незадовільно, 
внаслідок чого ліси деградують, а їхній склад та якість погіршуються. Протя-
гом останніх років лісокомунальними підприємствами області не проводяться 
біологічні та хімічні заходи по захисту лісу від шкідників та хвороб, тоді як 
державними лісогосподарськими підприємствами торік на ці заходи було 
витрачено 58,0 тис. гривень. Украй незадовільно цими підприємствами ве-
деться охорона лісу від пожеж. 

На ліси впливає низка абіотичних, біотичних та антропогенних чин-
ників, під дією яких зменшується приріст деревини, відбувається часткова або 
повна втрата крон, всихання окремих дерев та насаджень. 

Торік лісокомунальними підприємствами об’єднання “Хмельницькобл-
агроліс” реалізовано продукції в обсязі 47,9 млн.грн та отримано 5,1 млн.грн. 
прибутку. 

Середня вартість 1 куб.м деревини становила 363,0 грн, що більш ніж 
удвічі нижча ніж на державних лісогосподарських підприємствах – 790,0 гри-
вень. 
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А на підприємствах Віньковецьке КП “Лісове господарство”, Дунає-
вецьке КП “Лісовик”, Полонське КП “Лісовик”, Ярмолинецьке КП “Агроліс” 
середня вартість реалізації 1 куб.м деревини становить 220,0-280,0 гривень. 

Лісокомунальні підприємства, які входять до складу об’єднання “Хмель-
ницькоблагроліс” не звітують про виконання виробничого плану по лісовому 
господарству, у результаті чого тут відсутні планування обсягів лісогосподар-
ських робіт та інформація про проведені лісогосподарські заходи.  

У лісокомунальних підприємствах області, як і в лісах інших лісокори-
стувачів, не запроваджено електронний облік деревини, унаслідок чого від-
сутній належний контроль за її реалізацією. Заготовлена лісопродукція не 
виставляється на біржові торги, що призводить до заниження цін та низької 
рентабельності виробництва.  

Крім того, в області утворено лісокомунальні підприємства, засновника-
ми яких є сільські ради, зокрема в Ізяславському районі – 18, Славутському – 6. 

Органам місцевого самоврядування необхідно приділити належну увагу 
проведенню комплексу лісогосподарських заходів по збереженню, відтворен-
ню та раціональному використанню лісових ресурсів цими підприємствами. 

Щодо стану ведення лісового господарства по державному підприємству 
“Шепетівський військовий лісгосп”, варто відзначити, що в його діяльності 
недостатня увага приділяється відновленню лісів. Так, за останні 5 років пло-
ща зрубів становила 249 га, а посадку лісу проведено на площі 230 гектарів. 
Торік не проводилися рубки формування лісів. Не приділяється належна увага 
їх охороні від лісопорушень. За останні 3 роки лісовою охороною не виявлено 
жодного лісопорушення. 

Весною поточного року державними лісогосподарськими підприємст-
вами проведено лісовідновлювальні роботи та посадки лісу на площі 
1064 гектари. Проведено догляд за молодими посадками на площі 2690 ге-
ктарів. Щороку в лісових розсадниках вирощується від 5 до 7 млн. штук сіян-
ців та саджанців. 

Торік рубки формування проведено на площі 3,7 тис. гектарів. Від усіх 
видів рубок заготовлено 547,7 тис. куб.м деревини. Практично всю деревину 
реалізовано на біржових торгах, а сума реалізації становить 437,2 млн. 
гривень. 

На сьогодні продовжуються процеси всихання інтродукованих (ство-
рених за межами природного ареалу) ялинових насаджень. Проведеним обсте-
женням лісів нашої області підтверджено факт масового всихання ялинових, 
соснових та ясеневих насаджень. Це пов’язано із зміною еколого-кліматичних 
факторів, що призвело до різкого пониження ґрунтових вод та розповсюд-
ження нових комплексів шкідників унаслідок підвищення температурних 
режимів. 

Минулоріч у лісових масивах підприємств обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства було ліквідовано 46 лісових пожеж на 
загальній площі 410,2 га, у тому числі 72,8 га верхових. 
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Проведено 888 рейдів з виявлення порушників вимог пожежної безпеки 
у лісах, виявлено та притягнуто до відповідальності 15 осіб.  

З метою попередження виникнення лісових пожеж влаштовано 1598 км 
протипожежних мінералізованих смуг, за 2068 км таких смуг проведено 
догляд. На протипожежну тематику проводиться роз’яснювальна робота серед 
населення, вставновлено 267 аншлагів, панно та білбордів, а також проведено 
759 лекцій та бесід, 85 виступів у засобах масової інформації. 

У поточному році у рамках щорічної акції Держлісагентства “Майбутнє 
лісу у твоїх руках” шляхом лісовідновлення створено близько 100 га лісових 
насаджень, у громадських лісівничих заходах (посадка, догляд за лісами, 
заготівля насіння тощо) взяли участь близько 2 тис. осіб. На цей час на лісо-
господарських підприємствах області діє 8 лісівничо-просвітницьких центрів 
та 3 музеї лісу. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


