
16 липня 2019 року

4

Серед запрошених були 
присутні: заступник 

голови Львівської облдер-
жадміністрації Роман Фи-
липів, перший заступник 
голови Львівської обласної 
ради Андрій Білоус, голова 
Львівської обласної органі-
зації профспілок працівни-
ків лісового господарства 
України Василь Максимець, 
начальник відділу нагля-
ду у СКС та АПК Голов-
ного управління Держпра-

ці у Львівській області Ві-
ктор Курило, голова Буської 
райдержадміністрації Пе-
тро Мороз, заступник го-
лови Громадської ради при 
Львівському ОУЛМГ Ната-
лія Писарчук, виконавчий 
директор Львівського об-
ласного об’єднання орга-
нізацій роботодавців Ми-
хайло Яворський.

Учасники змагалися у 
п’яти номінаціях: звалю-
вання дерев; обрізання суч-

ків; монтаж нового ланцю-
га; розкряжування стовбу-
ра комбінованим різом та 
точність розкряжування.

1-ше місце в катего-
рії «професіонали» вибо-
ров  майстер  лісозаготі-
вель Нивицького лісництва 
ДП «Радехівське ЛМГ» Во-
лодимир Кухта, який на-
брав 1574,4 бала, 2-ге за-
йняв  майстер лісу Козів-
ського лісництва ДП «Ско-
лівське ЛГ» Василь Рибак 
— 1510,0 балів, 3-тє посів 
вальник лісу Заболотців-
ського лісництва ДП «Бро-
дівське ЛГ» Ігор Прийма 
(його результат — 1259,9 
бала). 

Кращим в окремих ви-
дах змагання на чотирьох з 
п’яти етапів став представ-

ник ДП «Сколівське ЛГ» 
Василь Рибак: «звалювання 
дерев» — 646 балів, «відо-
кремлення сучків» —  434 
бали, «розкряжування стов-
бура комбінованим різом» 
— 182 бали, «точне роз-
кряжування» — 248 балів.

Кращим на етапі «мон-
таж нового ланцюга» був 
вальник лісу ДП «Радехів-
ське ЛМГ» Володимир Кух-
та (106 балів).

З метою популяриза-
ції професії вальника лісу, 
у змаганнях взяли участь 
троє юніорів державних лісо-
господарських підприємств 
області. Найвправнішим із 
них виявився вальник лісу 
ДП «Сколівське ЛГ» Ан-
дрій Ільницький із резуль-
татом 1416,7 бала. Другим 
став представник ДП «Слав-
ське  ЛГ» Володимир Ри-
бак (його результат — 1198,3 
бала), на третьому місці — 
вальник лісу ДП «Бродів-
ське ЛГ» Василь Теслюк (з 
результатом 829,6 бала).

Переможці обласних 
зма гань будуть представ-
ляти Львівщину на XXII 
республіканських змаган-
нях, які відбудуться 30 серп-
ня на базі ДП «Тетерівське 
лісове господарство» Київ-
ського обласного управлін-
ня лісового та мисливсько-
го господарства.

Переможці змагань були 
нагороджені почесними гра-
мотами, цінними подарун-
ками і грошовими премія-
ми не тільки від організато-
рів, а й фірм-партнерів — 
ТзОВ «Husqvarna-України» 
(м. Київ) та дилера фірми 
«STIHL» — ТзОВ «Газда» 
(м. Львів).

При підведенні підсум-
ків було відзначено висо-
кий рівень підготовки та 
організації змагань праців-
никами ДП «Буське ЛГ», 
що сприяло їх успішному 
проведенню. 

На завершення усім учас-
никам побажали, щоб про 
безпеку праці  пам’ятали не 
лише під час змагань, а й 
у щоденній роботі в лісі.

Відділ лісових ресурсів, 
машин та технологій 

Львівського ОУЛМГ.

Однак, це було немож-
ливим і економічно 

необґрунтованим, так як з 
1 січня 2019 року держава 
наклала подвійне оподат-
кування на лісовий ресурс: 
рентна плата за кубічний 
метр деревини та земельний 
податок за кожен гектар лі-
сової площі, не враховую-
чи, проводиться там заго-
тівля деревини чи це моло-
ді насадження або природ-
но-заповідний фонд. Крім 
того, ставку рентної плати 
підняли на 50%.

Але, не зважаючи на це, 
підприємство не зупинило-
ся: відсутня заборгованість 
по заробітній платі, скоро-
чення працівників не допу-
щено. Комплекс лісогоспо-
дарських робіт виконано в 
повному обсязі. А лісівники 
черговий раз проявили ви-
тримку, державницьку по-
зицію, любов до лісу і своєї 
благородної професії.

То що ж зробили лісів-
ники Сколівського держ-
лісгоспу за 1 півріччя 2019 
року?

У першу чергу, висія-
но зібране насіння лісових 

культур на площі 0,16 га та 
закладено школу  декора-
тивних порід на дорощу-
вання в кількості 2,9 тис. 
шт. Щомісячно проводилось 
їх прополювання, оскіль-
ки бур’яни цьогоріч швид-
ко ростуть. 

Ранньою весною на су-
цільно вирубаних площах по-
саджено 91 га лісових куль-
тур. А це — більше 400,0 тис. 
шт саджанців різних лісо-
вих порід з метою вирощу-
вання більш стійких зміша-
них лісових насаджень. На 
минулорічних ділянках, де 
виявлено слабку приживле-
ність, проведено доповне-
ння на площі 110 га і виса-
джено до 90,0 тис. шт но-
вих саджанців.

На лісових ділянках, де 
були посаджені молоді куль-
тури, які потребували до-
гляду, проведено обжинку 
та обрубку деревної рос-
линності на площі 91 га.

Для доповнення клонової 
плантації ялиці білої прище-
плено більше 100 саджанців. 
Ця плантація знаходиться в 
Любинцівському лісництві 
та займає площу 5,0 га. Вона 

доглянута шляхом рихлен-
ня ґрунту біля саджанців, 
їх підв’язки та обрізки ди-
ких пагонів з метою форму-
вання розгалуженої крони.

Не залишилися поза ува-
гою і молоді насадження ві-
ком до 20 років, які термі-
ново вимагали освітлення 
чи прочищування від дру-
горядних малоцінних по-
рід (ліщини, осики, верби, 
берези та інших). За пер-
ше півріччя такою рубкою 
пройдено 13,9 га.

Одночасно проводи-
лись і санітарно-оздоровчі 

заходи в осередках хвороб 
та шкідників лісу. Шляхом 
санітарних рубок забрано 
пошкодженні, сухостій-
ні та зламані дерева, заго-
товлено більше 6,0 тис. ку-
бометрів ліквідної дереви-
ни. На жаль, вона низької 
товарності, а попит на неї 
дуже обмежений. Реаліза-
ції дров’яної деревини не 
покриває витрат на її заго-
тівлю. Попри те, сколівські 
лісівники домоглися при-
ведення лісів до належного 
санітарного стану на пло-
щі 92,1 га. 

Переважно, в смереко-
вих лісах виявлено загибель 
насаджень на площі 15 га. 

Там проведено термінові 
суцільні санітарні рубки з 
метою своєчасного приби-
рання пошкодженої дере-
вини обсягом 562 кубоме-
три. Такі насадження ви-
являються протягом року 
лісовою охороною під час 
біжучого лісопатологічно-
го обстеження.

Найбільшим досягнен-
ням в охороні лісу протя-
гом названого періоду є не 
допущення лісових пожеж. 
Окрім того, кількість неза-
конно зрізаної деревини є 
мізерною — 9,5 кубометра.

Особливістю у веденні 
лісового господарства ско-
лівських лісівників є впро-
вадження передового до-
свіду швейцарців та німців 
— рубки переформування 
одновікових у різновікові 
змішані багатоярусні дере-
востани, які будуть продук-
тивнішими і стійкішими до 
негативних природних фак-
торів в умовах глобально-
го потепління на планеті. 
З початку року такі рубки 
проведено на площі 60 га 
та отримано 4,2 тис. кубо-
метра деревини. При цьо-
му на цих ділянках зали-
шається вкрита лісом пло-
ща, створюються умови для 

природного відновлення ко-
рінних лісових порід яли-
ці, бука, клена-явора, а та-
кож відібрано кращі дере-
ва для отримання високо-
цінних сортиментів.

Кінцевою фазою гос-
подарювання лісівників є 
рубка стиглого лісу — го-
ловного користування. За І 
півріччя 2019 року проведе-
но заготівлю та вивезення 
деревини в кількості 10,8 
тис. кубометра. Слід від-
мітити, що із погодженого 
ліміту 42,3 тис. кубометра 
освоєно тільки 25%. При-

чина — у відсутності рин-
ку збуту бука, осики, гра-
ба, малому попиті на яли-
цю. А основна проблема 
— з реалізацією дров’яної  
деревини.

Суттєвим позитивом на 
цьому тлі є робота власно-
го лісозаводу у Верхньому 
Синьовидному. З початку 
року тут перероблено 9,8 
тис. кубометра сировини 
та випущено продукції пе-
реробки на суму 12,3 міль-
йона гривень, в тому числі 
на експорт — на 9,0 млн 
грн. Тут працює у дві змі-
ни 59осіб, середня заро-
бітна плата яких складає 
8750 грн.

Загальний обсяг реалі-
зованої продукції складає 
31,9 млн грн.

Від господарської діяль-
ності Сколівським держ-
лісгоспом сплачено загаль-
ну суму податків 11 млн 
грн. Із них до державного 
бюджету — 4,9 млн, а до 
місцевого — 3,3 млн грн. 
Крім того, єдиного соці-
ального внеску сплачено 
на 2,8 млн грн.

Незважаючи на еконо-
мічні труднощі, держлісгос-
пом продовжується будівни-
цтво лісових доріг, яких у І 
півріччі прокладено 2,1 км.

2019 рік особливий тим, 
що люди, переважно, зану-
рені у вибори. Кожен кан-
дидат чи політична сила для 
підвищення свого рейтин-
гу використовують не під-
тверджену і необґрунтовану, 
часто надуману інформацію 
про роботу лісівників, су-
цільну корупцію і зловжи-
вання в лісовому секторі. 
Дуже хотілося б, аби хоч 
хтось почув крик душі до-
бросовісних лісівників і по-
справжньому почав лобію-
вати такі необхідні законо-
давчі акти. Для прикладу, 
що дала заборона експорту 
круглого лісу? Лісівникам 
чи деревобробникам стало 
легше працювати? Де еко-
номічний  ріст, нові робочі 
місця, де інвестиції?..

Василь ДМИТРІВ,
перший заступник

директора,
головний лісничий 

ДП "Сколівське ЛГ».

Середина року: час підводити певні підсумки
Нелегким  видався початок року для біль-

шості лісових колективів. Однією із перших 
ознак економічної кризи в лісовому госпо-
дарстві стала слабка конкуренція на  ринку 
деревини, а в подальшому — відсутність зая-
вок  на біржових торгах через не платоспро-
можнісь покупців. Перед лісівниками Львів-
щини деревообробники поставили питання 
зниження ціни на лісопродукцію.

Змагалися вальник лісу
5 липня в Ожидівському лісництві ДП «Буське лісове господар-

ство» Львівського обласного управління лісового та мисливського гос-
подарства відбулися XXI обласні змагання вальників лісу. 19 пред-
ставників державних підприємств лісового господарства області, се-
ред яких 3 юніорів, демонстрували свою вправність у володінні бен-
зопилою та доводили, що саме вони гідні називатися найкращими.

Ранньою весною на суцільно вирубаних площах поса-
джено 91 га лісових культур. А це — більше 400,0 
тис. шт саджанців різних лісових порід.
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Основною метою по-
їздки було вивчення 

досвіду німецьких лісівни-
ків щодо переформування 
чистих смерекових та со-
снових насаджень у зміша-
ні різновікові багатоярусні 
деревостани. Сколівський 
держлісгосп, в порядку екс-
перименту, такі рубки про-
водить у невеликих обся-
гах з 2014 року, тому деле-
гував для участі в заходах 
головного лісничого Васи-
ля Дмитріва.

Рубки переформуван-
ня — це вибірковий спо-
сіб рубання, при якому лі-
сівництво більше наближе-
не до природи. Ними німці 
почали займатися 30 ро-
ків тому, коли науковці-
кліматологи підтвердили 
глобальне потепління на 
2 градуси та прогнозува-
ли подальше підвищення 
температури на планеті на 
4 градуси до 2050 року. Те-
перішні насадження не ви-
тримають природних ката-
клізмів і можлива масова 
загибель лісів на великих 
площах. Уже зараз, як і в 
нас, всихає сосна від вер-
хівкового короїда та сме-
река, яка, крім того, під-
дається вітровалам. 

На противагу нам, ні-
мецькі лісівники своєчасно, 
без  довгоочікуваних пого-
джень у різних інстанціях, 
забирають пошкоджену, але 
ще не втрачену технічно 
придатну деревину. Про-
блема з реалізацією одна-
кова — європейський ри-
нок перенасичений, а азі-
атський — в стагнації. Але 
тут на допомогу приходить 

держава: федеральна вла-
да приймає відповідне лі-
сове законодавство і, якщо 
треба, фінансує ту чи іншу 
статтю видатків, особливо 
соціальний пакет. 

Щодо смерекових лісів, 
то природні умови ідентич-
ні до Сколівських Бески-
дів. Ми навіть маємо пе-
ревагу в появі природного 
відновлення ялиці та бука. 
На відміну від нас, німець-
кі лісівники були змуше-
ні створювати піднамето-

ві культури названих по-
рід. Крім того, вони до-
думалися використовувати 
птахів, зокрема, сойку, яка 
любить розносити і ховати 
по лісі жолуді. За допомо-
гою такого "безоплатного 
працівника" вони вводять 
породи дуба звичайного та 
скельного. 

Особливо вразили високі 
технології у лісозаготівлях 
— проведення комплексу 
робіт комп’ютеризованими 
механізмами — “ХАРВАС-
ТЕРАМИ” та “ФОРВАР-
ДЕРАМИ”, а також достат-
ньо розвинена мережа лі-
сових доріг. Це дає мож-
ливість дотримуватись усіх 
природозберігаючих вимог. 
Щодо обсягів лісозаготівлі, 
то аналогічний до нашого 
за площею лісгосп заготов-
ляє 200 тис. кубометрів де-
ревини на рік (при наших 
60 тисячах). 

Із західного досвіду слід 
також відмітити довіру до 
лісничого щодо відбору де-
рев для рубок: ніхто не під-
дає сумніву правильність 
його дій, відсутні нескін-
ченні планові і позаплано-

ві перевірки. 
Отож, у результаті об-

міну досвідом присутнім 
стало зрозуміло, що нам 
уже давно слід було відмо-
витися від російського/ра-
дянського лісівництва, при 
якому за основу бралася су-
цільна вирубка дерев із по-
дальшим створенням чис-
тих насаджень, які, у по-
дальшому, легко піддають-
ся хворобам чи стихійним 
явищам.

А з 20 по 23 червня де-
легація польських лісівни-
ків з Ольштинського воє-
водства “Нові Рамуки” зу-
стрілася з представниками 
ДП “Сколівське лісове гос-
подарство” та ознайомила-
ся з особливостями веден-
ня лісового господарства.

Ще у 2007 році, коли 
польські лісівники відвід-
ували наше підприємство, 
у нас фіксувалося масове 
всихання смерекових на-
саджень. Перед господар-
ством постало завдання за-
брати пошкоджені дерева 
та змінити породний склад. 

Протягом дванадцяти ро-
ків підприємство успішно 
впоралось із цією роботою. 
Зараз масове всихання при-
пинилося.

Тому іноземні гості були 
приємно здивовані. Вони 
не побачили сумних гір-
ських крутосхилів. Нато-
мість перед очами спосте-
рігачів постали нові зелені 
насадження.

Спеціалісти лісгоспу отри-
мали цінну інформацію від 
польських колег щодо пла-
нування та контролю в лі-
совому господарстві, будів-
ництва лісових доріг, техно-
логічних аспектів вирощу-
вання садивного матеріалу 
в умовах закритого та від-
критого ґрунтів.

Прес-служба ДП 
"Сколівське лісове 

господарство".

Міжнародна співпраця 
— обмін досвідом

Наприкінці червня, з ініціативи вчених 
Львівського лісотехнічного університету, 
професорів Криницького та Лавного, деле-
гація лісівників Львівського управління лі-
сового та мисливського господарства відві-
дала Німеччину — федеральні землі Саксо-
нії і Бранденбурга. 

За останні 12 років ДП 
"Сколівське лісове гос-

подарство" було збудовано 
та відновлено 153 км лісо-
вих доріг на загальну суму 
16 млн грн. З них 23,6 км 
— за бюджетні кошти та 130 
км — власними засобами.

На 2019 р. підприємством 
заплановано прокладання 4,7 
км доріг із твердим покрит-
тям та 4,0 км — дорожньо-
го полотна на суму 2,3 млн 
грн. За І півріччя вже про-
йдено 4,2 км.

Якщо говорити конкрет-
ніше, то в урочищі Під Ріг 
Козівського лісництва про-
кладено 1,3 км лісової дороги 
з твердим покриттям; в уро-
чищі Кіндрат Зелем’янського 
лісництва — 0,7 км; в уро-
чищі Побук Труханівсько-
го лісництва — 1,2 км, а в 

урочищі Глухів Верхньоси-
ньовидненського лісництва 
— 1,0 км.

15 липня ми побували в 
урочищі Кіндрат Зелем’янського 
лісництва. Як розповів го-
ловний лісничий ДП "Ско-
лівське ЛГ" Василь Дмитрів, 
роботи з прокладання до-
рожнього полотна на цих те-
ренах проходять у смереко-
вому лісовому масиві, якому 
вже більше ста років. Від-
так тут, здебільшого, знахо-
дяться деградовані всихаю-
чі насадження, які слід було 
рубати ще 20-30 років тому. 
Однак, через відсутність до-
рожнього сполучення, на-

лежним веденням лісового 
господарства займатися не 
було змоги.

Дорога в цьому масиві 
будується у складних умо-
вах через крутосхили (25-30 
градусів). Окрім того, через 
те, що це північна сторона 
гори, земля тут менше про-
грівається сонцем і повіль-
ніше висихає.

Загалом — це продовжен-
ня тієї дороги, яку почали 
прокладати ще 3 роки тому. 
Роботи проводяться з метою 
забрати ушкоджений ліс, за-
мінити смеречники на змі-
шані, більш стійкі, лісові на-
садження. У майбутньому 
дорога (як і всі інші лісо-
ві артерії) дозволить впро-
вадити вибірковий (більш 
прогресивний) спосіб рубок, 
практикований нашими за-

хідними сусідами. Після за-
кінчення прокладання осно-
вної дороги буде спроекто-
вано так звані "вуса" — не-
великі відгалуження меншої 
ширини для безпосередньо-
го заходу трелювальної тех-
ніки на конкретні ділянки.

Роботи ведуться екска-
ваторами, які нарізають до-
рожнє полотно та водовід-
відні канали, а також утрам-
бовують грунт. Їхня робо-
та в гірських умовах досить 
ускладнена, позаяк доводить-
ся стикатися й зі скальними 
породами та великогабарит-
ними пнями, що призводить 
до швидшого зношування. 

Опісля дорога не експлуа-
туватиметься ще протягом 
одного року, що дозволить 
їй осісти й проявити мож-
ливі недоліки, які, відповід-
но, будуть усунені по закін-
ченні цього терміну.

Суттєвим полегшенням 
роботи з прокладання лісо-
вих доріг міг би стати влас-
ний кар’єр із виробництва 
щебеню, позаяк купувати та-
кий матеріал виходить до-
сить дорого. Однак, обла-
штування кар’єру відповід-
ною технікою вимагає дуже 
значних фінансових затрат. 
Отож — це справа на пер-
спективу. 

Цього ж дня ми про-
їхали лісовою дорогою в 
урочищі Козаківка того ж, 
Зелем’янського, лісництва. 
Лісова артерія була прокла-
дена тут ще минулого року та 
просувається в сторону Івано-
Франківщини. Головна мета 
будівництва — проведення 
суцільних рубок стиглої та 
перестиглої (всихаючої) де-
ревини. Вирубку проводить 
бригада штатних працівни-
ків із Труханова (3 осіб), яка 
у цій сфері має неабиякий 
багаторічний стаж і динас-

тичний досвід. Середня кіль-
кість заготовлюваної дере-
вини — на рівні 300 кубо-
метрів у місяць. Окрім того, 
ця ж бригада бере участь і в 
рубках, пов’язаних із прокла-
данням лісових доріг, руб-
ках догляду, прочистки. До 
слова, у лісгоспі 3 лісництва 
використовують для анало-
гічних робіт штатних пра-
цівників, а 9 інших — при-
ватні структури.

Отож, минула полови-
на року. Підведено проміж-
ні підсумки та скоригова-
но плани. А робота продо-
вжує кипіти.

Ігор ЛЕПЕЦЬКИЙ.
Фото автора.

Продовжують 
прокладати лісові артерії

Останнім часом у роботі лісових господарств 
району все більше уваги приділяється прокладан-
ню лісових доріг. Це своєрідні артерії, завдяки 
яким покращується доступ до віддалених лісо-
вих масивів. А це, своєю чергою, суттєво спри-
яє боротьбі зі стихійними явищами, зокрема, лі-
совими пожежами, та й, загалом, праця лісівни-
ків стає значно ефективнішою.


