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Вступ 

 
На клопотання державного підприємства «Чечельницьке лісове 

господарство» від 05.01.2021 №2  щодо опрацювання лімітів на використання 

природних ресурсів   ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» на 2021 рік просимо переглянути доцільність призначення рубок 

формування та оздоровлення лісів, відведених у 2019 році та внести зміни до 

наукового обґрунтування використання природних ресурсів на 2020 рік у 

відповідності до Інструкції «Про застосування порядку установлення лімітів на 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення»,  затвердженою 

наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 

06.08.2020 № 15 та на виконання наказу від 06.01.2021 року № 5 розроблено 

дане обґрунтування.  

         Робота проведена на підставі акту перевірки відповідності  доцільності 

призначення ДП «Чечельницьке лісове господарство» лісогосподарських 

заходів на 2021 р в межах НПП «Кармелюкове Поділля», в ході яких 

передбачено використання природних ресурсів. 

Обґрунтування виконано на основі: проведених натурних досліджень 

насаджень ДП «Чечельницьке ЛГ» в яких заплановано проведення 

лісогосподарських заходів, що передбачають використання природних 

ресурсів, та  наданих матеріалів лісовпорядкування 2011 року, матеріалів 

безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ДП «Чечельницьке 

ЛГ» Вінницької області за 2019 рік, санітарного огляду насаджень за 2018 рік, 

книги обліку осередків шкідників і хвороб.  Санітарний стан дерев досліджено 

із визначенням категорії їх стану згідно із до Санітарних правил в лісах 

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 

1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 

2016 р., № 87, ст. 2839), що затверджені   постановою Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 №1224  
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1.Обсяг використання природного ресурсу території ДП «Чечельницьке 

ЛГ» в межах НПП «Кармелюкове Поділля» 

Загальна площа ДП «Чечельницьке ЛГ» становить 17073,4 га, із них 16518,0 

га, згідно указу Президента від 12.12.2011 року № 519, входить до складу НПП 

«Кармелюкове Поділля», з вилученням у лісокористувача та передачею в 

користування Парку. До часу передачі земель ДП «Чечельницьке ЛГ» НПП 

«Кармелюкове Поділля» відносини між лісокористувачем та установою 

природно-заповідного фонду тимчасово регулюються Угодою про співпрацю  

від 09.04.2013 № 1-2013. 

Лісогосподарська діяльність держлісгоспу спрямована на вирощування 

високопродуктивних деревостанів, виконання комплексу лісогосподарських 

заходів та, раціональне лісокористування та відтворення лісових ресурсів. 

Лісові насадження представлені свіжими дібровами – дубово-широколистяні, 

мішані за складом і складні за формою насадження. Вони ростуть, як правило, 

на сірих лісових опідзолених ґрунтах і на опідзолених чорноземах. Головна 

лісотвірна порода дуб звичайний, що у свіжий грабовий діброві має І і Іа 

бонітети. До складу цих насаджень входять також ясен, липа, клени 

гостролистий і польовий, граб, ільмові та інші. Характерним є наявність в 

першому ярусі дуба скельного, який в деяких випадках є головною породою 

насадження. Діброви приурочені до вододілів. Значна частина лісових масивів 

зберегла близьку до природних насаджень структуру та продуктивність.  

Вказана територія є природно-заповідним фондом України, відповідно цьому 

використання природних ресурсів обов’язково лімітується. 

Основним видом природних ресурсів є деревина, яка вилучається з 

природних комплексів в результаті проведення запланованих лісокористувачем 

лісосічних робіт на 2021 рік. 

     Рубки  догляду, які проводяться шляхом періодичного вирубування дерев, 

подальше збереження яких в складі насаджень  не доцільне:  

        - прорідження створює умови для формування стовбура і крони кращих 

дерев і проводиться при повноті деревостану не нижче 0,7. 

     Санітарні рубки, які призначені з метою оздоровлення та посилення 

біолоґічної стійкості лісів, запобігання їх захворювання та пошкодження:  

        -вибірково-санітарні рубки передбачають вилучення з насаджень 

сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених внаслідок пошкодження 

насаджень пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та 

стихійного лиха окремих дерев або їх груп. 

          Рубки переформування  проводяться  з метою завершення попередніх 

заходів з формування насадження поступовим способом. 

         Заплановані обсяги використання природних ресурсів по видам рубок у 

розрізі лісництв приведено в табл. 1.1 
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      Таблиця 1.1 

 

 

 

Обсяги 

  використання природних ресурсів по видам рубок у розрізі лісництв  

на 2021 рік 

 

 

 

  

Вид рубки  Лісництво   Площа, га Маса,м3 

ПРЖ Бритавське 1,2 24 

Дохнянське  12.4 180 

Стратіївське 4.3 30 

Червоногребельське 46,0 476 

Σ  63.9 710 

Разом рубки 

догляду 

 63.9 710 

СРВ Бритавське 47.5 477 

Дохнянське  182.5 3015 

Стратіївське 171.4 2999 

Червоногребельське 120.1 1276 

Σ  521.5 7767 

Разом 

сан.оздор.зах. 

 521.5 7767 

РПФ Бритавське 10,0 352 

Всього по ЛГ  601.8 8870 
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2. Методи та знаряддя вилучених ресурсів 

          Підставою для проведення рубок формування і оздоровлення лісів є 

матеріали лісовпорядкування та обстеження  санітарного стану  насаджень. 

          Рубки проводяться способами, що не викликають ерозії ґрунту, 

пошкодження дерев, виключають можливість негативного впливу на стан лісів, 

забезпечують поступове відтворення та формування лісів, близьких до 

природних, постійне підтримання стійкості деревостанів. 

           При проведені запланованих лісогосподарських заходів необхідне 

дотримання наступних принципів господарювання: 

- безперервне існування лісового покриву, який підтримується вибіркою 

окремих дерев або їх біогруп; 

          - збереження біотичного різноманіття, яке ґрунтується на постійній 

підтримці лісу як екосистеми, при цьому орієнтуючись на природний добір і 

підтримку найбільш пристосованих життєздатних видів, в т.ч. і дерев по 

відношенню до біотичних та абіотичних чинників лісового масиву; 

       - відтворення структури природних різновікових лісів, що має за мету 

формування породної, просторової і вікової структури, яка близька до 

пралісової; 

        - постійне підтримання стійкості деревостанів, яка обумовлюється як 

безперервним існуванням лісового покриву, так і заходами, що її регулюють і 

посилюють, забезпечуючи здатність протистояти дії несприятливих факторів  

середовища (вітру, змінам температури, освітленості тощо) і біотичним 

впливам (хвороби, шкідники);  

       - вирубування деревини в обсязі річного приросту, що означає 

збалансування процесів природного наростання фітомаси і вибирання її в 

процесі заготівлі деревини приблизно на одному рівні;  

   - постійна стабільність природоохоронних, захисних, кліматорегулюючих, 

санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів, яка 

обумовлюється передовсім збалансованістю всіх компонентів лісу;  

       - збереження ґрунтового покриву – необхідна умова постійного існування 

та повноцінного функціонування всіх живих компонентів лісу, що 

обумовлюється, перш за все, застосуванням лісогосподарських засобів і 

технологій, які істотно не порушують поверхневі шари ґрунту;  

       - природоохоронні технології заготівлі деревини, які обумовлюються 

зведенням до мінімуму негативного впливу звалювання і трелювання деревини, 

а також трелювальної техніки на лісове середовище, що гарантує максимально 

можливе збереження життєздатного підросту та надґрунтового покриву, які 

запобігають виникненню ерозійних явищ на зрубах. 

          При дотриманні природно - зберігаючих технологій проведення рубок, а 

саме із застосуванням малогабаритної техніки, ручних механізованих агрегатів, 
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підвісних установок, максимальним збереженням надґрунтового покриву, дані 

заходи будуть сприяти збереженню реліктових, ендемічних, унікальних та 

рідкісних рослинних угрупувань, типів деревостанів, що занесені до Зеленої 

книги України і не матимуть негативного впливу на навколишнє природне 

середовище. 

3. Строки  та умови використання   

Особливістю проведення рубок формування та оздоровлення лісів є їх 

відповідність природоохоронному режиму Парку з врахування 

функціонального зонування території.    

Крім того, на території лісокористувача знаходиться охороні ділянки щодо 

видів рослинного та тваринного  світу, занесених до ЧКУ, для збереження яких 

створюються охоронні ділянки в межах НПП «Кармелюкове Поділля»  

На території Парку знаходяться об’єкти ПЗФ, які за статусом віднесені до 

ботанічних заказників загальнодержавного та місцевого значення:  

1. ботанічний заказник загальнодержавного значення «Бритавський» 

загальною площею 3259,0 га; 

2. ботанічний заказник місцевого значення «Червоногребельський» 

загальною площею 1492.0 га; 

3. ботанічний заказник місцевого значення «Вербська дача» загальною 

площею  46,0 га. 

Згідно Положення про ці об’єкти на їх території заборонене проведення 

лісогосподарських заходів  під час вегетаційного періоду. Для умов НПП 

«Кармелюкове Поділля» встановлено  вегетаційний період з 10 квітня по 15 

жовтня. 

На територіях заказників заборонена ліквідація захаращеності. 

Таблиця 2.1 

Функціональне зонування об’єктів ПЗФ в межах 

НПП «Кармелюкове Поділля»  

 

№ 

п/п 
Назва об’єкту ПЗФ 

Зага-

льна 

площа 

Функціональні зони 

Заповідна 
Регульованої рек-

реації 

га кв. га кв. 

1.  Ботанічний заказник 

державного значення 

«Бритавський» 

3259,0 2042,0 24–26,39–41, 

53–56,58–61,64, 

65,71,72,78,79,8184, 

85,88,89,92,93,96–

99,101,103–110 

1217,0 42,57,62, 

63,66–70, 

76,77,80, 

82,83,86, 

87,90,91, 

94,95,100, 

102 

ДП «Чечельницьке ЛГ» Бритавське л-во 

2.  Ботанічний заказник місцевого 

значення «Вербська дача» 

46,0 46,0 6 – – 

ДП «Чечельницьке ЛГ» Червоногребельське л-во 

3.  Ботанічний заказник місцевого 

значення «Червоногребельсь-

кий »  

1492,0 1254,0 22–25,31–33,36–39 

48–52, 

57–61,65,–69 

240,0 26, 

34,35,46,47, 

74 

  ДП «Чечельницьке ЛГ» Червоногребельське л-во 

Разом  4797 3340,0  1457  
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Крім того, забороняється вирубування та пошкодження насінників, 

плюсових та інших дерев, що мають виняткове значення для збереження 

біорізноманіття. 

 

 

 

4.  Обґрунтування необхідності  використання природного ресурсу . 

        Проведення експедиційних робіт у лісових масивах ДП «Чечельницьке ЛГ» 

співробітниками наукового відділу Парку дало можливість визначити стан 

лісових насаджень, який сформувався в результаті абіотичних, біотичних та 

антропогенних факторів. 
          Аналіз результатів натурного обстеження ділянок в яких користувач 

запланував проведення  лісогосподарських заходів, які передбачають 

використання природних ресурсів в ході лісосічних робіт, а також матеріалів 

відводу дозволив встановити  їх доцільність.  

З огляду на необхідність збереження природних комплексів, проведення 

рубок догляду в молодняках та середньовікових насадженнях, переслідує мету 

забезпечення оптимальних умов для росту та розвитку дерев, шляхом 

збільшення площ живлення цінних лісотвірних порід за рахунок вирубування 

небажаних другорядних порід, екземплярів, які заважають росту головних 

порід та відстаючих в рості підгінних дерев у загущених деревостанах. 

Основні причини призначення рубок у молодняках та середньо вікових 

насадженнях:  

- затінення  другорядними  породами головної, а саме дуба звичайного; 

- інтенсивне природне поновлення на площах лісових культур; 

- загроза зміни корінних головних порід; 

- загущення насаджень, в наслідок якого вони втрачають біологічну 

стійкість та поточний приріст; 

-  перевищення оптимальної повноти насадження. 

Відмирання більшості дерев в середньовікових та пристигаючих насадженнях 

відбулося в результаті міжвидової конкуренції у змішаних дубово-грабових 

насадженнях та як результат наслідків льодоламу 2000 року. Також  це 

стосується деревостанів віком понад 100 років, в першу чергу порослевого 

походження. Має місце розколювання та механічне розламування двійчаток 

стовбурів внаслідок вигнивання серцевини (пнів материнських дерев), а також 

під дією інтенсивного пошкодження хворобами. 

Основними хворобами ,які спричиняють пошкодження  деревостану є 

поперековий рак, гнилі, судинний мікоз, грибкові захворювання.                

Спостерігається  подальше всихання деревостанів, яке не пов’язане з 

наслідками льодоламу. Особливо інтенсивно воно відмічається у дерев 

починаючи з віку 40 років і старших. Найбільш вражаються  граб, клен, берека, 

ясен. Прогресує голландська  хвороба ільмових в наслідок якої відбувається 

масове всихання береста.  

Найбільша кількість сухостійних дерев дуба спостерігається у стиглих та 

перестійних насадженнях.                                                                           
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         З метою ліквідації осередків шкідників та хвороб, профілактиці їх 

поширення та оздоровлення насаджень необхідне проведення санітарно-

оздоровчих заходів.   

В зв’язку з цим виникає необхідність у погодженні лімітів на використання 

природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в результаті лісогосподарських 

заходів запланованих на 2021 рік.   

 
     5. Місце використання природних ресурсів  

 

Господарська діяльність регулюється згідно з зонуванням території Парку. Ліси 

ДП «Чечельницьке лісове господарство» віднесені до наступних 

функціональних зон (див. додаток 1. Картосхема функціональне зонування 

території НПП «Кармелюкове Поділля»)  

         ● Заповідна зона  площею 3961.2 га, або 24 %, яка  призначена для 

охорони та відновлення найбільш цінних природних комплексів.  

Зона регульованої рекреації – 7164,6 га , або 43 % , 

 В її межах здійснюється короткотерміновий відпочинок та оздоровлення 

населення, проведення екскурсійно-туристичних маршрутів. Зона стаціонарної 

рекреації – 11.1 га, або 1%, призначена для розміщення готелів, мотелів, 

кемпінгів, інших об'єктів обслуговування населення. 

Господарська зона – 5381.1 га або 33%, що передбачає традиційну діяльність, 

яка здійснюється  згідно вимог природно-охоронного законодавства та режиму 

національного природного парку. 

 Оцінка доцільності призначення лісогосподарських заходів  у лісових 

масивах  зони регульованої рекреації 

           Зона регульованої рекреації (7164,6 га)  частково  включає квартали 

ботанічних заказників, а також ціні ділянки лісових масивів 

Червоногребельського, Дохнянського та Бритавського лісництв  природні 

території, що мають рекреаційне, еколого-освітнє, культурно-виховне та 

науково-пізнавальне значення. Ця зона створена також для запобігання 

негативному впливу природних чи антропогенних чинників на екосистеми 

заповідної зони.  

На території цієї зони забороняються: 

рубки лісу головного користування, прохідні рубки, будівництво промислових, 

господарських і житлових об'єктів, не пов'язаних з діяльністю Парку, розробка 

корисних копалин, кар'єрів, порушення ґрунтового покриву, мисливство, 

промислова заготівля лікарських рослин, ягід, грибів; 

проведення суцільно-санітарних рубок; 

відведення у вибірково-санітарну рубку  насаджень, рубка в яких призведе до 

зменшення повноти нижче встановленого показника; 

відбір у вибірково-санітарну рубку  дерев, уражених опеньком,  судинними 

хворобами, раковим хворобами, та з плодовими тілами дереворуйнівних грибів.   

У зоні регульованої рекреації дозволяється в установленому порядку 

проведення вибірково-санітарних рубок і заходів, пов'язаних із збереженням, 

відтворенням і ефективним використанням природних комплексів та об'єктів. 
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        Відповідно до вказаних вимог  та на підставі матеріалів лісовпорядкування 

і обстеження санітарного стану насаджень в зоні регульованої рекреації 

призначенні наступні лісогосподарські заходи.  

Рубки догляду, за допомогою яких досягається покращення породного складу 

насаджень та підвищення їх біологічної стійкості.  

           Відвід ділянок у рубку проведено згідно лісівничої доцільності та 

встановленого  періоду повторюваності рубки. 

-       Прорідження – пл. 55.5  га призначено в насадженнях віком від 20 до 40 

років. За походженням, переважно, лісові культури з головною породою Дз від 

3 до 7 одиниць в складі насаджень. Є необхідність у зрідженні насаджень, 

видалені порослевих, відстаючих у рості сухостійних екземплярів, регулюванні 

розміщення дерев по площі. Повнота насаджень в яких призначене  

прорідження від 0,75 до 0,90 

Бритавське  лісництво: кв. 7 вид 4 пл. 1,2 га., Разом: 1.2 га. 

       Дохнянське  лісництво: кв 57 вид 13 пл.4,0 га.,,кв76 вид 4 пл. 4,3 га., Разом: 

8,3 га. 

          Червоногребельське  лісництво: кв 10 вид 6 пл.2,8га, кв 11 вид 8 пл 6,4 га, 

кв 16 вид 2 пл 1,5 га., кв 16 вид 10 пл 5,0 кв 53 вид 3 пл 10,0 га, кв 53 вид 6 пл 

3,3 га, кв 53 вид 7 пл 3,1 га, кв 55 вид 4 пл 5,9 га, кв 62 вид 6 пл 8,0 га. Разом: 

46,0 га. 

Відведення у рубку проведено по деревним переліком з клеймуванням та 

відміткою про технічну якість деревини. Ділянки остовблені та підписані згідно 

вимог. 

        ● Санітарно-оздоровчі заходи, які спрямовані на сприяння збереженню та 

відновленню цінних лісових природних комплексів, забезпечення охорони та 

захисту їх від шкідників і хвороб, поліпшення корисних властивостей лісу, а 

також раціонального використання лісових ресурсів. 

          Санітарно-вибіркові рубки призначено на площі 230.7 га. згідно 

матеріалів лісопатологічного обстеження та санітарного огляду насаджень за 

2018 рік. 

          Рубки потребують дубово-грабові пристигаючі, стиглі та перестійні. 

насадження ослаблені внаслідок льодоламу 2000 року та вражені хворобами та 

стовбуровими шкідниками, а також  має місце необхідність проведення 

санітарно-вибіркових рубок в середньовікових насадженнях.  

        Бритавське лісництво: кв 18 вид 12 пл 5,5 га. Разом 5.5  га 

          Дохнянське лісництво: кв 56 вид 5 пл 28,3 га, кв 57 вид 4/3 пл 9,7 га, кв 63 

вид 2 пл 3,3 га, кв 63 вид 4 пл 24,7 га, кв 65 вид 2 пл 9,1 га , кв 72 вид 1 пл 1,6 

га, кв 74 вид 12 пл 4,6 га , кв 75 вид 6 пл 9,0 га , кв 81 вид 1 пл 5,0 га, кв 82 вид 9 

пл 15,0 га, кв 83 вид 11 пл 5,3 га, Разом 115.6 га. 

       Червоногребельське лісництво: кв 9 вид 9 пл 7,0 га, кв 11 вид 4 пл 17,0 га, 

кв 12 вид 9 пл 19,0 га, кв 18 вид 1 пл 33,0 га, кв 19 вид 2/1 пл 12,0 га , кв 19 вид 

2/2 пл 12,0 га, кв 64 вид 2 пл 9,6 га, Разом 109.6 

          В рубку взяті дерева IV, V, VI категорії по шкалі оцінки стану дерев, а 

саме: механічними пошкодженнями, відхилення стовбурів від осі більше ніж 
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30˚, зі слідами заселення стовбуровими шкідниками, а також свіжий та старий 

сухостій.   

          При відводі проведено пономерний перелік з клеймуванням та 

визначенням технічної якості деревини. Ділянки натурно виділені діляночними 

стовпчиками та підписані згідно вимог. 

 

 

          ●      Рубки переформування насадження- 10.0 га Бритавське 

лісництво:  кв. 45 вид 1/1 пл. 10.0 га насадження вегетативного походження у 

віці 128 років, рубка призначена з метою завершення попередніх заходів з 

формування насадження поступовим способом. 

Оцінка доцільності призначення лісогосподарських заходів  у лісових 

масивах  господарської зони 

           Господарська зона (5381.1 га) створена, насамперед, для здійснення 

господарської діяльності, спрямованої на виконання покладених на Парк 

завдань, а також з метою втілення принципів сталого природокористування з 

якомога найменшим впливом на оточуючі природні екосистеми та процеси. 

В ній передбачається традиційний режим господарювання з дотриманням 

вимог та обмежень передбачених природоохоронним законодавством. При 

цьому забороняється будь-яка діяльність, яка призводить або може призвести 

до погіршення стану навколишнього природного середовища та зниження 

рекреаційної цінності території Парку. Дозволяється проведення всіх видів 

рубок формування та оздоровлення лісів.  

Підприємством передбачено проведення у господарській зоні на підставі 

матеріалів лісовпорядкування та обстеження санітарного стану насаджень 

проведення слідуючих лісогосподарських заходів: 

Рубки догляду.  

         Прорідження – пл. 14,8 га.   

         Дохнянське лісництво кв 46 вид 12 пл 2,9 га. Разом: 2,9 га 

        Стратіївське лісництво: кв 75 вид 2 пл 4,3 га Разом 4,3 га. 

         ●      Санітарно-оздоровчі заходи.  
         Санітарне рубання вибіркове призначено на пл. 348,2 га,  

Дохнянське лісництво: кв.12 вид.6 пл. 19,7 га, кв.13 вид. 6 пл.7,9 га, 

кв 28вид.4пл.3,8га,кв.33вид.11пл.6,0га,кв.37вид.6 пл.7,1 га, кв.46,вид.1пл.9,4га, 

кв.47вид8пл.13,0 га, Разом: 66.9 га.  

        Стратіївське лісництво: кв.76 вид. 1 пл. 3,4 га, кв.76 вид. 2 пл.20,3 га, 

кв.80 вид. 1 пл. 4,0 га, кв.81 вид.1 пл.21,0 га, кв. 81 вид.6 пл.2,1 га, кв.85 

вид.1пл.3,2 га, кв87вид 4 пл.27,4 га, кв.101вид.1пл.36,0 га, кв.101вид.3пл.4,5 га, 

кв105вид2пл.5,9га.кв.107вид.3пл.8,0га,кв.118вид.1/2пл.14,2га,кв.124вид.1пл.6,7

га,кв.124вид.2пл.14,7 га Разом: 171.4 га                                                                                                           

       Бритавське лісництво: кв 4 вид 1 пл. 42,0 га. Разом: 42,0 га 

       Червоногребельське лісництво: кв.20 вид 5,4 пл. 10,5 га, Разом: 10,5 га.                                                                                                               

         В рубку взяті свіжий та старий сухостій дерева зі слідами борової муки, 

плодовими тілами грибкових захворювань, вражені поперековим раком та 
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гнилями, а також з механічними пошкодженнями. При відводі користувач 

керувався вимогами Санітарних правил в лісах України  в осатаній редакції. 

    В результаті перевірки відводу ділянок під проведення рубок формування та 

оздоровлення лісів на 2020 рік та доцільність їх призначення в 2021 році 

складено акт перевірки відповідності  доцільності призначення ДП 

«Чечельницьке лісове господарство» лісогосподарських заходів на 2021 р в 

межах НПП «Кармелюкове Поділля», в ході яких передбачено використання 

природних ресурсів (див. додаток 2). 

6. Обґрунтування обсягів використання 

    Територія розміщення ДП «Чечельницьке лісове господарство» відноситься 

до Подільського регіону, стан якого визнаний екологічно кризовим в Україні, 

що стало результатом надзвичайної ситуації природнього походження. В 

зв'язку з тим, що ліси зазнали маштабних ушкоджень внаслідок ожеледі та 

льодоламу ведення лісового господарства вимагає особливої уваги.  

Після стихійного лиха 2000 року значно погіршився екологічний стан лісів 

лісогосподарського підприємства. Стихією було пошкоджено 90,1 % вкритих 

лісовою рослинністю земель або 14738 га їх площі. Як результат, масово 

спостерігалось обламування крон дерев, пошкодження та злам стовбурів 

деревостанів, внаслідок чого відбулось повне або часткове всихання, 

сповільнення росту та ослаблення насаджень, погіршився загальний санітарний 

стан лісового фонду. Через появу великої кількості водяних пагонів на 

стовбурах дерев, погіршився фітопатологічний, ентомологічний стан лісів та 

знизилась їхня технічна якість. Лісовпорядкуванням 2011 року виявлено в 

насадженнях 38,33 тис.м
3
 сухостійного та пошкодженого лісу на загальній 

площі 3407,7 га. Захаращеність виявлено на площі 1624,5 га із загальним 

запасом 9,61 тис.м
3
 деревини.  

Для приведення насаджень в належний санітарний стан лісовпорядкувальною 

експедицією запроектовані суцільні санітарні рубки на площі 185,0 га, 

санітарно вибіркові рубки на площі 3751,5 га. 

На кінець 2019 року санітарно-оздоровчі заходи проведені на площі  994,9 га, в 

тому числі: 994,9 га санітарно- вибіркові рубки. 

Площа осередків шкідників та хвороб згідно актів лісопатологічного обстежень 

насаджень ДП „Чечельницьке ЛГ”(див.додаток.3) станом на кінець 2019 рік 

складає  3425,7 га.  

 

        Зведена відомість осередків шкідників та хвороб приведена в таблиці 5.1  

 

 

 

Лісництво 

Площа  осередків  га 

Ступінь враження 

сильна середня слабка разом 

Бритавське  358,0 856,8 1214,8 

Дохнянське - 286,5 913,5 1200,0 

Стратіївське - 176,2 125,4 301,6 
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Червоногребельське - 164,8 544,5 709,3 

Разом по ЛГ         - 985,5 2440,2 3425,7 

 

Користувачем надано погоджений перелік заходів з поліпшення санітарного 

стану лісів ДП «Чечельницьке ЛГ» на 2020 рік.  

 
 

 

7. Інформація про наявність природних об’єктів, які знаходяться під 

охороною   

      Особливостю ведення лісового господарства в умовах природно-

заповідного фонду є збереження цінних природних комплексів і 

біорізноманіття, забезпечення максимально природного перебігу процесів та 

запровадження екологічно збалансованого природокористування. Це є 

передумовою розробки системи заходів щодо відновлення природного стану 

лісів, порушеного в результаті господарської діяльності людини, а саме 

максимального стимулювання появи насіннєвого поновлення дуба, буде 

сприяти його росту і розвитку, переформування дібров паростевого  

походження в насіннєві, створення мішаних за складом і складних за 

структурою насаджень. В межах лісових насаджень Парку знаходяться об’єкти 

Червоної книги України – рідкісні та такі що перебувають під загрозою 

зникнення, види тваринного та рослинного світу, які постійно або тимчасово 

перебувають у природних умовах, що підлягають особливій охороні.  

          Згідно Літопису природи представниками рослинного світу, які занесені 

до Червоної книги України є 29 видів, серед яких: берека (Sorbus torminalis L.), 

цибуля ведмежа (Allium ursinum L.), осока затінкова (релікт) (Carex umbrosa 

Host), шафран сітчастий (Crocus reticulatus), бруслина  

карлікова (релікт) (Euonymus nana), підсніжник звичайний (Galanthus nivalis L.), 

лілія лісова (Lilium martagon L.), скополія карніолійська (Scopolia carniolica) та 

інші. Також мають місце 32 види, які занесені до списку регіонально рідкісних 

рослин, серед яких деревні та чагарникові види: клен-явір (Aser-prseudoplatanus 

L.). кизил справжній (Cornus mas L), дуб скельний (Quersus petraea), калина-

гордовина (Viburnum lantana L.), а також види, які охороняються згідно списків 

міжнародних угод. 

           Список тварин, занесених до Червоної книги України нараховує 20 видів. 

           При проведенні лісогосподарських робіт слід особливо охороняти та 

захищати рідкісні, такі що перебувають під загрозою зникнення та типові 

природні рослинні угрупування, занесені в Зелену книгу України, які на 

території Парку представлені наступними лісовими рослинними 

угрупуваннями: 

формація звичайнодубових лісів ведмежоцибулевих; 

формація звичайнодубових лісів дернових; 

формація звичайнодубових лісів свидинових 

формація скельнодубово-звичайнодубових лісів; 

формація скельнодубових лісів свидинових. 
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           За наявною інформацією щодо локалізації видів рослин і тварин, що 

знаходяться під охоронною на території НПП «Кармелюкове Поділля» на 

запланованих в рубку на 2021 рік ділянках таких не виявлено.  

 

 

 

 

 

 

8. Витяг з рішення науково-технічної ради НПП «Кармелюкове Поділля» 

 

На  виконання наказу  НПП «Кармелюкове Поділля» від 21.01.2021 року  № 

«Про проведення засідання НТР Парку» науково-технічна рада провела  

25.01.2021 року розгляд питання щодо надання згоди на надання лімітів на 

використання природних ресурсів ДП «Чечельницьке ЛГ» в межах природно-

заповідного державного значення на 2021 рік, протокол засідання №17. 

Наказом від 25.01.2021 року № рішення науково-технічної ради введено в дію. 

Витяг №1 з протоколу засідання науково-технічної ради НПП «Кармелюкове 

Поділля» від 25.01.2021 року приведено  в додатку  (див. додаток 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карти-схеми території, де буде здійснюватися використання природного 

ресурсу  
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Карти-схеми території ДП «Чечельницьке ЛГ» розроблені відповідно до поділу 

на структурні підрозділи: 

 

Бритавське лісництво  

Дохнянське лісництво  

Стратіївське лісництво 

Червоногребельське лісництво 
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Висновки та рекомендації: 

          Основним завданням користувача в ході використання природних 

ресурсів є збереження екологічної рівноваги, стабільності екологічних процесів 

і екосистем. 

          Територія заповідної зони виключена з господарської діяльності 

підприємства, що складає 24%. 

В зоні регульованої рекреації передбачено проведення лісогосподарських 

заходів, пов’язаних із збереженням, відтворенням і ефективним використанням 

природних комплексів, на площі 296.2 га. При цьому дотримані  вимоги щодо 

природоохоронного режиму згідно функціонального зонування території. 

Відсоток площі, на якій заплановано лісосічні роботи складає 4.1%. 

В господарській зоні заплановано проведення рубок на площі 305.6 га. При їх 

відводі дотримані нормативні вимоги, щодо здійснення  традиційного 

природокористування. Відсоток площі, на якій заплановано лісосічні роботи 

складає 5.7 %. 
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 Користування лісом та всі види господарської діяльності передбачають рубку 

деревини в об’ємі 8870 м3 на відведеній в рубку площі 601.8 га в обсязі , що не 

перевищує середній поточний приріст по підприємству. Середній об’єм 

деревини, що вилучається з 1 га складає 14,7 м3. 

           Результати перевірки відповідності доцільності призначення проведення 

ДП «Чечельницьке лісове господарство» у 2021 році рубок формування та 

оздоровлення лісів в межах НПП „Кармелюкове Поділля” ділянок, відведених  

у 2019 році дають підставу вважати доцільними призначені лісогосподарські 

заходи та визнати за необхідне надання лімітів на використання природних 

ресурсів на запропонованих ділянках в межах природно-заповідного фонду 

НПП «Кармелюкове Поділля». 

          При проведенні запланованих заходів лісокористувачу необхідно  

виконувати наступні рекомендації. 

Дотримуватись режиму природокористування згідно функціонального 

зонування території. 

Враховувати вимоги щодо ведення лісового господарства в ботанічних 

заказниках. 

При здійсненні лісосічних робіт дотримуватись «сезону тиші». 

При проведенні санітарно-оздоровчих заходів максимально враховувати 

вимоги Санітарних правил в лісах України. 

Обмежити доступ лісовозного транспорту до заповідної зони. При проведенні 

вивезення деревини з лісосік 

При проведені лісогосподарських заходів обов’язково враховувати місця 

зростання та перебування видів рослин і тварин для яких створено охороні 

ділянки згідно наданого переліку  

Обов’язково надавати інформацію щодо пропозицій проведення вибіркових та 

суцільно-санітарних рубань обласній держадміністрації та органу місцевого 

самоврядування, на території якого зростають насадження, що потребують 

рубки. 

 
 

Умовні скорочення 
 

         ДП – державне підприємство 

         ЛГ – лісове господарство 

         НПП – національний природний парк 

         НТР – науково-технічна рада 

         ПЗФ – природно-заповідний фонд 

         пл. – площа 

         кв. – квартал 

         вид. – виділ 
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         ПРЖ – прорідження 

         СРВ – санітарне рубання вибіркове 

         Дз – дуб звичайний 

         Яз – ясен звичайний 

         Бер – берека 

         Чш – черешня 

         Клг – клен гостролистий 

         Лпд – липа дрібнолиста 

         Гз – граб звичайний 

         ТУМ – тип умов місцезростання 

         Н – висота 

         D – діаметр 

         Д2ГД – свіжа грабова діброва 

                                             

                                          
 
        
 
 
 
 
 
            

Першоджерела 

 

Матеріали лісовпорядкування ДП «Чечельницьке лісове господарство», 2011 

рік. 

Матеріали безперервного лісовпорядкування земель лісового фонду ДП 

«Чечельницьке ЛГ» Вінницької області за 2019 рік, 

Положення «Про НПП «Кармелюкове Поділля». 

Літопис природи НПП «Кармелюкове Поділля», том VІІ. 

Матеріали відводів лісосік ДП «Чечельницьке ЛГ» на 2020 рік. 

Проект організації території національного природного парку «Кармелюкове 

Поділля”, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 

комплексів та об’єктів. 

Відомості лісопатологічного обстеження насаджень ДП «Чечельницьке ЛГ» в 

2019 році. 
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Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (від 26 

червня 1991 р. №1268-ХІІ зі змінами). 

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» (від 16 червня 1992 р. 

№2456-ХІІ зі змінами). 

Закон України «Про рослинний світ» ( від 9 квітня 1999 р. №591-ХІV). 

 Лісовий кодекс України (від 21 січня 1994 р. №3852-ХІІ зі змінами).  

 Концепція збереження біологічного різноманіття України (затверджена 

постановою Кабінету Міністрів від 12 травня 1997 р., №439). 

Інструкції «Про застосування порядку установлення лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення»,  затвердженою наказом Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2020 № 15 

Закон України про Червону Книгу України 

 Зміни до Санітарних правил в лісах України (затвердженні Постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 р.,№1224). 

 Правила поліпшення якісного складу лісів (затвердженні Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 2007 р.,№724). 

 Методичні вказівки з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та 

огляду місць заготівлі деревини в лісах Держкомлісгоспу (наказ 

Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 р., № 403). 

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (Відомості                                                  

Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)          
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Додаток 1 Карта-схема функціонального зонування території  НПП «Кармелюкове Поділля »



 0 
 

Акт 

перевірки відповідності  доцільності призначення ДП «Чечельницьке лісове 

господарство» лісогосподарських заходів на 2021 р в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» 
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Додаток 2 
ПОГОДЖЕНО              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Директор ДП                                                                               Директор НПП 

„Чечельницьке лісове господарство ” „Кармелюкове Поділля” 

________________О.М.Сокиринський ___________О.П. Романчук 

20 січня 2021 р.                                                                       20 січня 2021 р. 

 

 

 

19 січня 2021 року                                                                                 смт. Чечельник 

 

                                                                           Акт  

перевірки відповідності  доцільності призначення ДП «Чечельницьке лісове 

господарство» лісогосподарських заходів на 2021 р в межах НПП «Кармелюкове 

Поділля» ,в ході яких передбачено використання природних ресурсів 

 

      Ми, комісія в складі працівників НПП „Кармелюкове Поділля”: головного природознавця 

Дудник Г.Л., начальника відділу державної охоронни Дудника О.М провідного інженера з 

природокористування Іщенко Г.О. та  за участі в.о. головного лісничого ДП «Чечельницьке 

ЛГ» Снігура С.П. провели перевірку відповідності доцільності призначення під проведення 

ДП «Чечельницьке лісове господарство» рубок формування та оздоровлення лісів в межах 

НПП „Кармелюкове Поділля” ділянок, відведених  у 2019 році. 

       Перевірка проведена на виконання наказу НПП „Кармелюкове Поділля” від 06.01.2021 

року №5. Про доопрацювання лімітів на використання природних ресурсів на 2021 рік  ДП 

«Чечельницьке лісове господарство» в межах НПП «Кармелюкове Поділля» 

Підставою для перевірки є необхідність доопрацювання ліміту з метою усунення виявлених 

недоліків, а саме: подання заявником неповного пакета документів та виявлення в 

документах, поданих заявником, недостовірних відомостей. 

 Комісія перевірку з  врахуванням  змін до Санітарних правил в лісах України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1995 р. № 555 (ЗП України, 1995 р., № 

10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2839), що затверджені   постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1224 та у відповідності до нової редакції 

інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання 

природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля  та 

природних ресурсів України  від 06.08.2020 року №15 

     В результаті проведеної перевірки встановлено наступне.  

Відведення ділянок під проведення рубок формування та оздоровлення користувач проводив 

на основі матеріалів лісовпорядкування, переліку заходів з поліпшення санітарного стану 

лісів, актів обстежень з врахуванням функціонального зонування, яке передбачене Проектом 

організації території НПП „Кармелюкове Поділля”, охорони, відтворення та рекреаційного 

використання його природних комплексів та об’єктів, затвердженого  наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 26.10.2017 № 394.  

    Всього відведено під проведення рубок формуваня та оздоровлення лісів та інщих 

господарських рубок насадження на площі га , із них : 

  в зоні регульованої рекреації – 296.2га; 

  в господарські зоні – 305.6 га.     

 Призначення насаджень  під проведення рубок формування лісокористувач проводив на 

підставі матеріалів лісовпорядкування та лісівничої доцільності. 

       Санітарно-оздоровчі заходи призначені відповідно погодженого Переліку заходів з 

поліпшення санітарного стану лісів підприємства на 2021 рік, на підставі матеріалів 

обстеження санітарного стану насаджень в осередках шкідників та хвороб . 
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       Рубки формування відведені згідно Правил поліпшення якісного складу лісів, які 

передбачають заплановане проведення, прорідження та  рубок переформування, в.т.ч.: 

прорідження, яке створює умови для формування стовбура і кори дерева-  70.3 га, 

            призначене при повноті деревостану не нижче 0,7 . 

рубки переформування які спрямовані на поступове перетворення одновікових чистих у 

різновікові мішані багатоярусні лісові насадження – 10.0 га 

   Санітарно-оздоровчі заходи, включені в план рубок на 2021 рік відповідають вимогам 

зазначеним змінам Санітарних правил в лісах України. Заходи передбачають проведення 

санітарно- вибіркових рубок, метою яких є оздоровлення  та посилення біологічної стійкості 

лісів, запобігання їх захворювання  та пошкодження- 521.5га       

         Резульати  перевірки ділянок ,відведених в рубку ДП „Чечельницьке ЛГ”, на яких 

заплановано використання природних ресурсів в межах ПЗФ НПП „ Кармелюкове Поділля” 

на 2020 рік представлені у зведеній відомості .(додаток 1 ). 

         Комісія пропонує науково-технічній раді НПП „Кармелюкове Поділля”надати згоду на 

погодження лімітів на використання природних ресурсів на 2020 рік при проведені рубок на 

площі- 601.8 га, загальною масою – 8870 м3 в тому числі: в зоні регульованої рекреації – 

296.2га, загальною масою – 4004 м3 в господарській зоні – 305.6га, загальною масою – 4866 

м3. 

           При проведені призначених рубок необхідно керуватися вимогами щодо дотримання 

природоохоронного режиму території,  а саме:   функціонального зонування, „ особливостей  

ботанічних ,  охоронних ділянок  та умов «сезону тиші». 

         Комісія рекомендує користувачу подати на розгляд Проект лімітів на проведення в 2021 

році рубок догляду за молодняками, які передбачені матеріалами лісовпорядкування.  

         Згідно пункту 45 Санітарних  правил в лісах України, користувач зобов’язаний  

інформувати про обсяги здійснених заходів з поліпшення санітарного стану лісів  обласну 

держадміністрацію та орган місцевого самоврядування, на території якого зростають 

насадження та забезпечити інформування Міндовкілля про проведення рубок на його 

офіційному сайті та громадськість шляхом оприлюднення на свої веб-сайтах.  

 

 

                                                                                                                     Г.Л Дудник  

                                                                                                                             О.М. Дудник  

                                                                                                                            Г.О. Іщенко 

                                                                                                                           С.П. Снігур 
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Додаток 1 

Зведена відомість 

запланованих  ДП «Чечельницьке ЛГ» лісогосподарських заходів в межах 
 

НПП „ Кармелюкове Поділля” на 2021 рік 
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Повнота / 
Запас на 

1га. 

 
Доцільність 
призначен

ня  
Походження  

 
Склад  

 
Ві
к  

Зона регульованої рекреації 
Бритавське лісництво 

ПРЖ 7 4 1,2 Вегетат.походж. 3Яз3Клг2Гз1Дз1Лпд+Чш 38 0,07 311 Згідно ліс. вимог 24 0,80/70 доцільно 

∑ = 1,2       24   

СРВ 18 12 5,5 Лісові к-ри. 10Дз+Яз 104 0,22 431 -- // -- 107 0,70/290 доцільно 

∑ = 5.5       107   

РПФ 45 1/1 10,0 Вегетат.походж. 9Дз1Гз 128 0,36 842 Стан 352 0,60/250 доцільно 

∑ = 10.0           352  доцільно 

Разом  по л-ву:    16.7           483  доцільно 

Зона регульованої рекреації 
Дохнянське лісництво 

ПРЖ 57 13 4,0 Лісові к-ри. 5Дз1Лпд1яз1Клт1Кл
г1Гз 

29 0,03 1653 Згідно ліс. вимог 62 0,85/45 доцільно 

76 4 4,3 -- // -- 3Дз2Гз2Клг2Яз1Акб 23 0,03 1471 -- // -- 50 0,85/30 доцільно 
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∑ = 8,3       112  доцільно 

СРВ 56 5 28,3 Вегетат.походж. 4Дз4Яз2Гз+Клг+Лпд 138 0,37 1283 -- // -- 553 0,70/310 доцільно 

57 4/3 9,7 -- // -- 4дз4Яз2Гз+Лпд 143 0,39 391 -- // -- 177 0,70/300 доцільно 

63 2 3,3 -- // -- 4Дз4Яз2Гз 88 0,26 357 -- // -- 108 0,75/270 доцільно 

63 4 24,7 -- // -- 4Дз2Гз4Яз 88 0,21 993 -- // -- 242 0,75/310 доцільно 

65 2 9,1 -- // -- 3Дз3Яз4Гз+Лпд+Клг 98 0,23 564 -- // -- 155 0,60/250 доцільно 

72 1 1,6 Лісові к-ри. 8Дз2Яз+Лпд+Чш+Ак
б+Брс 

88 0,18 335 -- // -- 71 0,75/320 доцільно 

74 12 4,6 -- // -- 10Дз+Гз 94 0,22 346 -- // -- 87 0,65/300 доцільно 

75 6 9,0 Вегетат.походж. 5Дз2Яз2Гз1Лпд+Клг 128 0,41 464 -- // -- 220 0,65/280 доцільно 

81 1 5,0 Лісові к-ри. 3Дз3Яз1лпд3Гз+Брс
+Клп 

55 0,07 519 -- // -- 44 0,75/190 доцільно 

82 9 15,0 Вегетат.походж. 3дз3Яз3Гз1Клг 83 0,11 803 -- // -- 105 0,65/250 доцільно 

83 11 5,3 Вегетат.походж. 5дз2Яз3Гз+Брс 83 0,07 475 Акт лісоп.остеж. 39     0,70/280 доцільно 

∑ = 115.6       1801   

Разом  по л-ву: 123.9       1913   

Зона регульованої рекреації 
Червоногреблянське лісництво 

ПРЖ 
 

10 6 2,8 Лісові к-ри. 4Дз2Яз2Гз2Клг+Лпд
+Чш 

36 0,08 401 Згідно ліс. вимог 35 0,90/95 доцільно 

11 8 6,4 -- // -- 4Дз2Яз2Гз1Клп1Дз+
Чш 

36 0,07 1054 -- // -- 80 0,85/70 доцільно 

16 2 1,5 Вегетат.походж. 6Гз1Дз2Клп1Яз+Бер 38 0,08 201 -- // -- 17 0,90/90 доцільно 

16 10 5,0 Лісові к-ри. 5Дз1лпд1Яз3Гз 33 0,06 889 -- // -- 59 0,90/70 доцільно 

53 3 10,0 -- // -- 3Дз5Гз1Яз1Клг+Брс 35 0,06 1634 -- // -- 116 0,90/80 доцільно 

53 6 3,3 -- // -- 5Дз3Гз1Клг1Яз 31 0,06 359 -- // -- 26 0,90/80 доцільно 

53 7 3,1 -- // -- 3Яз5Гз2Клг+Брс 33 0,06 294 -- // -- 20 0,90/100 доцільно 

55 4 5,9 Вегетат.походж. 4Яз1Клг5Гз+Бер+Чш
+Дз 

35 0,07 531 -- // -- 41 0,90/100 доцільно 

62 6 8,0 -- // -- 7Гз1Яз1Брс1Дз+Клг 33 0,06 1180 -- // -- 82 0,90/70 доцільно 

∑ = 46,0       476   
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СРВ 9 9 7,0 Лісові к-ри. 4Яз4Яз1Клг1Брс+Дз 47 0,14 468 Акт лісоп.остеж. 78 0,90/130 доцільно 

11 4 17,0 -- // -- 4Дз3Яз3Гз+Брс+Клг
+Лпд 

54 0,11 1488 -- // -- 198 0,80/130 доцільно 

12 9 19,0 Вегетат.походж. 6Яз2Гз1Клг1Дз+Брс 53 0,13 989 -- // -- 144 0,90/170 доцільно 

18 1 33,0 Вегетат.походж. 6Дз2Яз2Гз 93 0,27 1050 -- // -- 335 0,65/190 доцільно 

19 2/1 12,0 -- // -- 4Дз5Яз1Гз 103 0,19 528 -- // -- 113 0,62/200 доцільно 

19 2/2 12,0 -- // -- 4Дз5Яз1Гз 103 0,21 409 -- // -- 101 0,62/200 доцільно 

64 2 9,6 -- // -- 5Дз3Яз2Гз 88 0,19 736 -- // -- 163 0,70/230 доцільно 

∑ = 109.6       1132   

Разом  по л-ву: 155.6       1608   

Разом по зоні 296.2       4004   

Господарська зона 
Бритавське лісництво 

СРВ 4 1 42,0 Лісові к-ри. 4Дз1Яз5Гз+Чш 94 0,17 1846 Акт лісоп.остеж. 370 0,70/220 доцільно 

∑ = 42,0       370   

Разом  по л-ву: 42,0       370   

Господарська зона 
Дохнянське лісництво 

ПРЖ 46 12 2,9 Лісові к-ри. 3дз1Клг3Гз3Яз+Лпд 36 0,06 1001 Згідно ліс. вимог 68 0,85/80 доцільно 

∑ = 2,9       68   

СРВ 12 6 19,7 Вегетат.походж. 4Дз3Яз2Гз1Клг 113 0,15 1228 Акт лісоп.остеж. 219 0,75/300 доцільно 

13 6 7,9 -- // -- 4Дз3Яз3Гз+Лпд+Клг 113 0,16 435 -- // -- 81 0,70/300 доцільно 

28 4 3,8 Вегетат.походж. 4Дз4Яз1Лпд1Гз 108 0,38 260 -- // -- 116 0,75/330 доцільно 

33 11 6,0 Лісові к-ри. 4Дз4Яз1Гз1Клг+Лпд 79 0,19 649 -- // -- 142 0,80/300 доцільно 

37 6 7,1 -- // -- 10Дз+Яз+Чш+Клг 98 0,11 1128 -- // -- 141 0,75/340 доцільно 

46 1 9,4 Вегетат.походж. 6Дз3Яз1Гз+Клг 143 0,27 805 -- // -- 257 0,60/280 доцільно 

47 8 13,0 Лісові к-ри. 4Яз2Дз2Лпд1Гз1Клг
+Чш 

53 0,07 3054 -- // -- 258 0,75/190 доцільно 

∑ = 66.9       1214   

Разом  по л-ву: 69.8       1282   
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Господарська зона 
Стратіївське лісництво 

ПРЖ 75 2 4,3 -- // -- 5Дз1Клг3Яз1Гз+Лпд 28 0,05 565 -- // -- 30 0,85/50 доцільно 

∑ = 4.3       30  доцільно 

СРВ 76 1 3,4 Вегетат.походж. 10Дз+Яз+Гз 88 0,26 72 Акт лісоп.остеж. 22 0,70/180 доцільно 

76 2 20,3 -- // -- 7Дз2Яз1Гз 103 0,24 1583 -- // -- 451 0,70/230 доцільно 

80 1 4,0 -- // -- 7Дз2Яз1Гз+Лпд 108 0,30 168 -- // -- 57 0,75/250 доцільно 

81 1 21,0 -- // -- 6Дз3Яз1Гз 108 0,39 614 -- // -- 275 0,70/230 доцільно 

81 6 2,1 Лісові к-ри. 9Дз1Яз+Чш 81 0,19 130 -- // -- 28 0,75/230 доцільно 

85 1 3,2 -- // -- 6Дз1Лпд1Яз2Клп+К
лт 

42 0,20 232 -- // -- 54 0,90/70 доцільно 

87 4 27,4 Вегетат.походж. 10Дз+Чш 108 0,36 1752 -- // -- 719 0,60/200 доцільно 

101 1 36,0 -- // -- 10дз 103 0,35 1438 -- // -- 580 0,60/180 доцільно 

101 3 4,5 Лісові к-ри. 9Яз1Дз+Акб 89 0,18 307 -- // -- 63 0,70/300 доцільно 

105 2 5,9 Вегетат.походж. 9Дз1Гз+Клг+Лпд 128 0,42 206 -- // -- 100 0,70/220 доцільно 

107 3 8,0 -- // -- 10Дз+Гз+Клп+Клг 138 0,36 304 -- // -- 126 0,60/200 доцільно 

118 1/2 14,2 -- // -- 10Дз+Гз+Чш 123 0,35 505 -- // -- 206 0,50/180 доцільно 

124 1 6,7 -- // -- 10Дз+Гз+Лпд 138 0,49 243 -- // -- 138 0,55/210 доцільно 

124 2 14,7 -- // -- 9Дз1гз 123 0,35 437 -- // -- 180 0,60/200 доцільно 

∑ = 171.4       2999   

Разом  по л-ву: 175.7       3029   

Господарська зона 

Червоногреблянське лісництво 

СРВ 20 5/4 10,5 Вегетат.походж. 6дз3Гз1Яз+Клг+Клп 128 0,28 442 Акт лісоп.остеж. 144 0,70/225 доцільно 

∑ = 10,5       144   

Разом  по л-ву: 10.5       144   

Разом по зоні 305.6       4866   

Всього по лг: 601.8       8870   
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Інженер лісового господарства. ДП «Чечельницьке ЛГ»                                                          ___________С.П.Снігур 

Провідний інженер з природокористування НПП „Кармелюкове Поділля”                       ____________Г.О.Іщенко 
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