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Основним завдан-
ням цього мето-

ду є моніторинг суціль-
них рубок, осередків хво-
роб шкідників-короїдів, їх 
розповсюджування — з ме-

тою аналізу і плануван-
ня лісогосподарських та 
лісозахисних заходів, ви-
користовуючи матеріали 
космічних знімків, а та-
кож перегляд лісових ма-

сивів в режимі онлайн за 
допомогою безпілотника. 

Своїми досягненнями 
поділилися науковці Наці-
онального лісотехнічного 
університету під керівни-

цтвом Олега Часковсько-
го, Українського науково-
дослідного інституту лісо-
вого господарства та аг-
ролісомеліорації м.Харків.

Любов Полякова з Дер-

жавного агентства лісових 
ресурсів України та гру-
па спеціалістів виробничо-
го об'єднання “Укрдерж-
ліспроект” представили свої 
програми й технології, які 

використовуються зараз в 
Україні для інвентаризації 
лісового фонду.

Практичні навики та ви-
користання сучасних ме-
тодів аналізу і планування 
безпосередньо в Коростів-
ському лісництві продемон-
стрував начальник відділу 
лісового господарства ДП 
“Сколівське лісове госпо-
дарство” – керівник лан-
ки по відведенню і таксації 
лісосік Михайло Яциник.

Директор нашого підпри-
ємства Остап Бойко презен-
тував  роботу держлісгос-
пу та розповів про сучасне 
лісоуправління в Україні.

Всі учасники семіна-
ру висловили надію, що 
розроблена програма на-
ціональної інвентаризації 
лісів України найближчим 
часом буде застосовувати-
ся у всіх державних лісо-
вих господарствах та ін-
шими лісокористувачами, 
забезпечуючи високий єв-
ропейський рівень.

Прес-служба 
ДП “Сколівське 

лісове господарство”.

=Міжнародні семінари

Нові технології спостереження за лісом
25 -26 жовтня 2018 року на базі  Національно-

го лісотехнічного університету та державного під-
приємства “Сколівське лісове господарство” про-
ходив семінар з національної інвентаризації лісів. 
Під час заходу було використано метод  DIABOLO, 
розроблений науковцями університету Фрайбурга, 
який презентували професор Матіус Деес зі свої-
ми співробітниками.

Всього в 2018 році поса-
джено 41 га лісових куль-

тур. Зокрема, навесні  створено 
15,8 га або 44,1% змішаних лісо-
вих культур із головною породою 
ялиця біла, 7,6 га — дуба зви-
чайного, 0,8 га — бука лісового. 

У зв’язку із наявністю осе-
редків хвороб смереки — коре-
невої губки (кореневі гнилі) та, 
відповідно до рекомендацій на-
уковців, уже більше 10-ти років 
при складанні проектів лісових 
культур не культивується одна із 
лісотвірних порід — смерека. Це 
не означає, що вона буде відсут-
ня у насадженнях. Смереці влас-
тиво самовідновлюватися. Тому 
основною схемою змішування 

порід у лісівників ДП “Сколів-
ське лісове господарство” є по-
садка ялиці із домішками явора 
та бука. Одночасно створено лі-
сові культури з участю порід — 
інтродуцентів, зокрема, модри-
ни європейської — 9,9 га та ду-
гласії тисолистої — 1,7 га. 

Вже традиційно лісівники під-
приємства намагаються створи-
ти лісові культури із порід, які 

стійкі до кореневих гнилей, та 
швидкоростучі — досягають віку 
стиглості уже в 60 років. Це ін-
тродуценти — породи, які за-
везені з інших країн, але адап-
товані в наших умовах. Правда, 
цим не зловживаємо, такі лісо-
ві культури становлять близько 
10% від загальної площі посад-
ки, відповідно до вимог лісів-
ничої науки. 

Цьогоріч засаджено свіжі зру-
би на площі 2 га. Ці ділянки, 
зрубані минулої зими, були по-
чищені і підготовлені під посад-
ку лісових культур. Така робота 
дає змогу не допускати задернін-
ня площ і підвищити прижив-
леність лісових культур.

Під природне заліснення у 
цьому році залишено 55 га на ді-
лянках, де наявне достатнє при-
родне поновлення головних лі-
соутворюючих порід. 

Одночасно у році, що ми-
нає, проводилося виправлення 
лісових культур та природне по-
новлення шляхом доповнення і 
вводу недостаючих порід. Так, 
при річному плані у 80 га відпо-

відні роботи виконано на пло-
щі 98 га. Окрім того, проведе-
но догляди за лісовими культу-
рами на площі 301 га.

Завершилася й осіння посад-
ка лісових культур. Їх висадже-
но в Орівському, Довжківсько-
му та Митянському лісництвах 
на площі 5 га. 

Так, 17 жовтня створено лі-
сові культури в Митянькому ліс-
ництві на площі 2,2 га. Ділянка 
вийшла з-під суцільної санітар-
ної рубки 2017 року. Незважаючи 
на значне природне поновлення 
смереки, ялиці та клена-явора, 
лісовою охороною Митянсько-
го лісництва проведено посад-
ку модрини європейської розмі-
щенням 4х4 м, що дасть змогу 
в кінцевому результаті отрима-
ти високопродуктивне, різнопо-
родне, різновікове та багатоя-
русне насадження. 

В Орівському лісництві, в уро-
чищі “Бобовище”, на площі 1,0 
га створено змішані лісові куль-
тури з головною породою яли-
ця біла. Нзвана ділянка вийшла 
з-під суцільної санітарної руб-
ки 2017 року. Насадження по-
хідне, віком 51 рік, було роз-
ладнане, пошкоджене хвороба-
ми, вітровалом та являло собою, 
практично, суцільний сухостій. 
У посадці активну участь взяли 
представники місцевої влади — 
член виконкому Ростислав Сух-
роменда, депутати сільської ради, 
учні шкільного лісництва. У ре-
зультаті замість загиблої смереки 
створено корінне насадження з 
головною породою ялиця біла. 

Отож, лісоводи  ДП “Ско-
лівське лісове господарство”, як 
показали матеріали осінньої ін-
вентаризації та атестації лісових 
культур, незважаючи на неспри-
ятливі кліматичні умови, прове-
ли кампанію в стислі агротех-
нічні терміни і на високому лі-
сівничому рівні.

Роман ЛОПУШАНСЬКИЙ,
провідний інженер 
з лісових культур.

Відновлення лісу: 
результати у цифрах  фактах

Ось і прийшла осінь. Лісівники ДП ”Сколівське лісове гос-
подарство” підводять підсумки лісокультурної кампанії.

Проблеми лісівників 
вирішували сесійно

25 жовтня, під час чергової сесії Сколівської район-
ної ради, розглядалося питання роботи лісогосподарських 
підприємств та забезпечення деревообробників сировиною.

У своїй доповіді перший заступник голови Сколівської ра-
йонної державної адміністрації Роман Чудійович пози-

тивно оцінив діяльність  ДП “Сколівське лісове господарство” 
як в  лісівничому, так і економічному напрямках. Стабільність 
у роботі та своєчасність сплати податків дозволяє розвиватися 
економіці району, виконувати соціальні програми.

У Сколівському держлісгоспі, у  порівнянні з минулими ро-
ками, об'єм заготовленої деревини зменшився до 60,0 тис. м3  на 
рік. Також суттєво змінилася породна структура. Зокрема, ста-
ли більше заготовляти деревини листяних порід, таких як бук, 
береза, осика, граб. Однак, місцеві деревообробники налашто-
вані на переробку тільки смереки і, частково, ялиці. Як наслі-
док, вони не забезпечені сировиною відповідно до своїх потреб. 

Окрім того, з прийняттям Закону України про внесення змін 
до Податкового кодексу, що передбачає сплату земельного по-
датку на лісові землі, подорожчає деревина, яка реалізується в 
круглому вигляді — до 100% , а також  дрова паливні для на-
селення. Більшість підприємств деревообробної промисловос-
ті припинить виробництво або збанкрутує, тому що впаде їх 
платіжна спроможність.

Тому лісівники – районні депутати — змушені відповідно 
реагувати. Зокрема, директор Сколівського держлісгоспу Остап 
Бойко вніс пропозицію щодо розміру ставки податку, яку при-
ймають органи місцевого самоврядування, на рівні не більше 
0,1% від суми нормативної грошової оцінки ріллі, яка зараз в 
області складає 22049,46 грн за 1 га. Це дало б можливість як 
лісогосподарським, так і деревообробним підприємствам збе-
регти робочі місця та не допустити фінансового краху.

Відтак сесія районної ради підтримала цю пропозицію та 
рекомендувала її врахувати при затвердженні ставок земель-
ного податку.

Прес-служба ДП “Сколівське лісове господарство”.


