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ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

 В ДП «ШЕПЕТІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІСГОСП» 

 
Значення лісових ресурсів як екосистеми важко переоцінити з огляду на посилення техногенного 

впливу на довкілля. Площа земель державного лісового фонду, яка надана для ведення лісового 

господарства державному підприємству «Шепетівський військовий лісгосп» становить 8399 га, з них 

вкрита лісом 6465 га. Ведення лісового господарства на підприємстві має свої особливості: значна 

роз’єднаність територій лісового фонду (охоплює три області – Хмельницьку, Вінницьку, Тернопільську) 

та наявність військових частин ЗСУ. 

Лісогосподарським підприємством на виконання всіх запланованих та позапланових видів 

лісогосподарських робіт у 2018 році витрачено 3286,3 тис. грн., а у 2019 році – 3816,7 тис. грн., що на 

16% більше попереднього року. Ми проаналізували витрати на ведення лісового господарства за 2019 та 

2018 року в розрізі основних видів діяльності (рис.). Найбільш затратним напрямком діяльності, а саме 

61,5% - у 2019 році та 51,5% - у 2018 році, є проведення заходів, які не пов’язані із оздоровленням лісів. 

До того ж, ці заходи не були заплановані на 2019 рік. Це пояснюється особливістю лісового 

фондупідприємства і необхідністю проведення заходів на замовлення ЗСУ. 

На проведення рубок формування і оздоровлення лісу підприємство витрачає щорічно від 17% до 

20% від загальних витрат, з них половину коштів – на санітарні рубання. Це пояснюється значним 

погіршенням санітарного стану, особливо соснових лісів, в регіоні. Доречно відмітити, що у 2019 році 

витрати на санітарні  рубки зменшились на 27%. 

Трелювання деревини на лісосіках завжди було  затратним видом робіт, у 2019 році значно 

зменшились обсяги трелювання деревини і, відповідно витрати на його проведення. 

 
Рис. Витрати на ведення лісового господарства в розрізі основних видів діяльності, тис.грн 

 

Відновлення лісів є одним з основних завдань лісогосподарської діяльності, яке проводиться для 

досягнення оптимальної лісистості,  а також підвищення усіх корисних властивостей лісів та  

поліпшення їх якісного складу. На підприємстві основними видами відновлення є посадка та посів лісу. 

Такими способами щорічно створюють 50-55 га лісу. Сума витрат становить від 157,6 тис грн.( 2018 рік)  

до 231,9 тис.грн. (2019 рік). Значні суми йдуть на проведення своєчасних та якісних доглядів за 

створеними лісовими культурами ( 141-144 тис.грн). 

 Складною залишається проблема захисту лісів від пожеж, особливо у соснових лісах. Нажаль, на 

протипожежні заходи підприємство витрачає мінімальні кошти ( від 9,7 до 3,5 тис. грн.). Ще гірша 

ситуація із заходами лісозахисту, на які підприємством за останні два роки кошти не виділялись.  

Для організації сталого ведення лісового господарства необхідно оптимізувати всі витрати з 

врахуванням  соціальних аспектів лісокористування. 
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