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                                                                           Акт  

перевірки  доцільності призначення ДП «Гайсинське лісове господарство» 

лісогосподарських заходів  в ході яких передбачено використання природних 

ресурсів в межах НПП «Кармелюкове Поділля» на 2022 р 

 

      Мною, заступником директора - головним природознавцем Дудник Г.Л., за участі 

начальника відділу державної охоронни Дудника О.М. провідного інженера з 

природокористування Іщенко Г.О. в присутності приставників ДП «Гайсинське ЛГ»: 

лісничого Дохнянського лісництва Гукала П.І., лісничого Старатіївського лісництва 

Козинського А.І., лісничого Бритавського лісництва Шевченка М.М. та лісничого 

Червоногребельського лісництва Дяченка О.Д., була проведена перевірка доцільності 

призначення лісогосподарським підприємством рубок формування та оздоровлення лісів 

на 2022 році в межах природо-заповідного фонду. 

  Перевірка проведена на виконання наказу «Про розробку наукового обґрунтування 

необхідності встановлення лімітів на використання природних ресурсів на 2022 рік в 

межах НПП «Кармелюкове Поділля» від 06.06.2022 року №22 в період з 01.06. по 30.06. 

При цьому було враховано  зміни 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 2011 року, переліку заходів з 

поліпшення санітарного стану лісів, актів лісопатологічних обстежень насаджень ДП 

«Гайсинське ЛГ» 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 захисту довкілля та природних ресурсів України від 26.10.2017 № 

394.  

    Всього було відведено під проведення рубок формуваня та оздоровлення лісів та інщих 

господарських рубок насадження на площі 671,1 га , із них : 

  в зоні регульованої рекреації – 342.6 га; 

  в господарські зоні – 328.5 га.     

 Призначення насаджень  під проведення рубок формування лісокористувач проводив 

на підставі матеріалів лісовпорядкування та лісівничої доцільності. 

      Санітарно-оздоровчі заходи призначались відповідно погодженого Переліку заходів з 

поліпшення санітарного стану лісів підприємства на 2022 рік, на підставі матеріалів 



лісопатологічного обстеження в осередках шкідників та хвороб та санітарного стану 

насаджень.  

        При перевірці встановлено наступне:  

       Відвід проводився відповідно до наказу лісокористувача №71 від 21.03.22 р.  

       Ділянки під проведення рубок формування відведені згідно Правил поліпшення 

якісного складу лісів та передбачають проведення освітлення, прочищення та 

прорідження:  

- освітлення призначено на площі 58.9 га. з метою формування деревостану 

бажаного складу та густоти, забезпечення такої участі головної породи в  

деревостані, яка  відповідає  конкретним  лісорослинним  умовам  та призначенню  

створюваного деревостану.  

- прочищення призначено на площі 19,6 га. з метою забезпечення  складу   і   

рівномірного розміщення  дерев  головної  породи на площі,  формування 

оптимальну структуру    майбутнього    деревостану,    регулювання   кількісного  

співвідношення окремих порід.  

- прорідження призначено на площі 32.1 га. з метою створення умов для 

формування стовбура і кори дерева, повнота деревостану на відведених ділянках не 

нижча 0.7. 

  Санітарно-оздоровчі заходи, включені в план рубок на 2022 рік передбачають 

проведення:  

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

стійкості лісів, запобігання їх захворювання  та пошкодження відведено на площі на 

площі 560.0га. 

        Інші господарські рубки призначено на площі 0.5 га.,  з метою забезпечення 

господарських потреб користувача, а саме: 

-  рубка поодиноких дерев (сухостійних) для попередження небезпечних ситуацій в 

місцях перебування людей.   

       Відводи в молодняках проведено задовільно, закладено пробні площі хворост та хмиз 

укладено у стандартні кладі, пробні площі  та ділянки остовблені та підписані. 

На ділянках призначених під проведення прорідження проведено подеревний перелік, 

взяті в рубку дерева заклеймовані, вимічено модельні дерева, ділянки остовблені та 

підписані.  

На ділянках відведених під проведення санітарно вибіркових рубок було проведено, 

відповідно пункту 8  Санітарних правил в лісах України, перевірку відбору дерев для 

санітарних рубок у межах природно-заповідного фонду. При цьому було встановлено, що 

в рубку взято дерева IV,V,VI категорії санітарного стану. Дерева IV категорії відбиралися 

згідно вимог, які передбачені у змінах  Санітарних правил в лісах України. Відібрані 

дерева заклеймовані і в більшості пронумеровані всі взяті в рубку дерева, за деяким 

виключенням, де нумерувалися дерева  з діаметром 24 см. і вище. На стовбурі відмічалася 

технічна категорія. Вимічено  модельні дерева, ділянки остовблені та підписані.  

В ході перевірки було встановлено недоцільність проведення призначення рубок  на 7 

ділянках загальною площею 94.8 га., тому з проекту ліміту на використання природних 

ресурсів в ході проведення санітарно-вибіркової рубки їх виключено і загальна площа 

склала  465.2га. 

Результати обстеження насаджень, які були заплановані в рубку,  виявило ряд недоліків 

допущених лісокористувачем під час відводу ділянок, а саме: 

- недостатні обсяги проведення рубок догляду в молодняках, які їх потребують; 

- недотримання черговості проведення лісогосподарських заходів в незімкнутих 

лісових культурах та молодняках; 

- при призначені прорідження у рубку не взято насадження у критичному стані; 

- при призначені санітарно-вибіркових рубок не взято  ділянки з масовим 

враженнями грибковими захворюваннями з наявністю грибкових тіл; 



- при замірі діаметрів спостерігається тенденція до їх заниження більше як на одну 

ступінь ; 

- мають місце пропуски сухостійних дерев не взятих в рубку дерев на відведених 

ділянках; 

- окремі працівники, які проводять перелік, не володіють вимогами щодо відбору 

дерев  IV категорії у санітарно вибіркову рубку у межах ПЗФ, відповідно до нової 

редакції Санітарних  правил в лісах України; 

- обмір дерев проводиться несертифікованими приладами, невстановленого 

походження, без інвентарного номера; 

- допускається проведення переліків майстрами лісу на ділянках в межах 

закріпленого за ними обходу.  

У підсумку проведеної роботи по перевірці доцільності призначення ДП 

«Гайсинське ЛГ»,  рубок формування та оздоровлення лісів на 2022 році в межах природо-

заповідного фонду НПП «Кармелюкове Поділля» пропонуємо  науково-технічній раді 

надати згоду на погодження лімітів на використання природних ресурсів у 2022 році при 

проведені лісогосподарських заходів  на площі- 576.3 га. загальною масою – 9250 м3, в 

тому числі: в зоні регульованої рекреації – 297.8 га. загальною масою –  4974 м3, в 

господарській зоні – 278.5 га. загальною масою – 4276 м3. 

           При проведені призначених рубок необхідно керуватися вимогами щодо 

дотримання природоохоронного режиму,  а саме:   функціонального зонування території, 

наявності  ботанічних заказників,  охоронних ділянок  та інших вимог у умовах природно-

заповідного фонду.  

         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.  
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