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OcHoBHi положення плану ведення господарства в державному пiдприсмствi
<<Iзяславське лiсове господарство>)

Основними цiлями ведення господарства в,ЩП <<Iзяславський лiсгоспD е :

1; Невиснажливо , невичерпне i рацiона-тrьне використання лiсових pecypciB ;

2. Проведення лiсовiдновленЕя, створення високопродуктивних, бiологiчно стiйких лiсовиХ

насаджень;
З. Проведення ряду комплексiв пiсогосподарських робiт з формування та оздоровлення лiсiв ;

4. Проведення протипожежних заходiв, щодо запобiгання виникнення лiсових пожеж;

5. Охорона лiсу вiд пожеж та самовiльних рубок.

.Щержаэне пiдприемСтво <<IзясЛавське лiсове господарСтво) розташоване в пiвнiчно-захiднiй

йiинi Хмельницькоi областi на територii Iзяспавського та Бiлогiрського адмiнiстративних

районiв.
Органiзацiйна структура Д П <Iзяславський лiсгосп>> включае в себе TaKi cTpyKTypHi

пiшtоздiлИ, як МихеЛьське, Лютарське, Плужнянське, Куяiвське, Гурчанське та Бiлогiрське

лiсництва, нижнiй склал, цех переробки деревини м. Iзяслав, лiсопункт, автогараж. На
пiдприемствi працюе 254 штатних працiвникiв.

Площа земель лiсового фо"ду, якi знаходяться в постiйному користуваннi пiдприемства

cTttHoM на 01.01.2017 року становить 24054 га. Загаrrьний запас деревини на вкритiй лiсом

площi стаIIовить 57965З0 куб. м., середнiй запас на 1 га. стЕtIIовить 264куб. м.. Середнiй BiK

лiсовиХ насадженЬ пiдприемСтва станоВить 58 poKiB. Рiчний прирiсТ доревини по пiдприемству

становить 100936,6 куб. м..
Породний склад за панiвними породzlми лiсових насаджень,Щ П <Iзяславський лiсгосп>>

вкJIючае в себе:
- Сосна Банкса -7,7 tа,;
- Сосна звичайна - 12991r,9 rа;
- Ялина европейська- 424,5 rа;
- Модlина свропейська- 120,1 га.;

- Модрина японська- 17,6 ta;
- Дубчервоний -|7,6 га.;
- Дуб звичайний - 4466,3 п.i
- Бук лiсовий - 0,8 га.;
- Граб звичайний - 340,9 га.;
- Ясен звичайний - 155,1 га.;

Клен гостролистий - 46,1rа.;
- Берест - 7 ,2 га.;
- Акацiя бiла- l2,7.;
- Береза повисла - 1560,5 га.;
- Осика- 104,3 га.;
- Вiльха чорна - t661,7 та.;

- Липа лрiбнолиста- З,6 tа.;
- Топо.тlя каЕадська -2,4 га.;



- Верба бiла - 0,5 га.;
- Вербе лаJ\4ка- 1,1 га.

Лiси .Щ П кIзяславський лiсгосm> подiляються на TaKi категорii :

- Лiси прироохоронного, наукового , iсторико-культурного призначеншI - 22З|,6 rа.;- Рекреацiйно-оздоровчi лiси - 1072,2rа.;
- Захоснi лiси - l2l1,1 га.;
- Експ.тrуатацiйнi лiси - 19539,1 га.

,ЩОЗвОлениЙ запас лiквiдноi деревини становить 83760 куб. м., що становить 96О/о
використання рiчного приросту. Розрахункова лiсосiка по головIIому користуванню становить
65|20 куб.м. лiквiдноI деревини , Що в розрiзi господарських секцiй становить: соснова _ 44880
куб.м.; ялиIIова - l2З0 куб.м.; дубова -7950 куб.м.; ясенева - 1230 куб.м.; грабова -2410
куб.м.; березова - 4110 куб.м.; осикова -480 куб.м.; чорновiльхова _ 2870 куб.м.

Середня заробiтна плата по.Щ П кIзяславський лiсгосп) , за 9 мiсяцiв 2017 року, становить
13з80 грн. Пiдприемством зЕшлановано вийти на показник середньоi заробiтноi плати по
пiдприемству за piK на piBeHb 16000 грн.

.Щ П <Iзяславський лiсгосп>> за перiод 9 мiсяцiв 2017 року нараховано вiдрахрань до
мiсцевого бюджету в розмiрi 8З26831 грн.

.щержавне пiдприемство <<Iзяславське лiсове господарство> технiчно забезпечено машин€lми
та мехшriзмЕll\ли , необхiдними дJUI виконанш{ всьго комплексу лiсогосподарського
виробництва, розпочинаючи Bi посадки лiсу i завершуючи частковою rrереробкою деревини
Пiдприемство постiйно зверта€ увагу на модернiзацiю та оновлен", ,r**rrо.о облшtання,
машин та механiзмiв, iз використанням якого стараеться мiнiмiзрити вплив на екологiю зони
дiяпьностi пiдприемства.

Пiдприемством щорiчно проводяться роботи з лiсовiдновлення , а Ca}4Ie створеЕня лiсових
культур на зрубах суцiльних рубок головного та промiжного користрання, на площi бirrя 200
га. HoBi насадженшI створюються з таких цiнних лiсоугворюючих порiд як сосна звичйна,
дубзвичайний. В ocTaHHi роки пiдприсмством збiльшуеться вiдсоток лiсовiдновлення шJUtхом
посiву та сприrIння приодньому поновленню лiсу, що в свою чергу сприяе створенню бiльш
бiологiчно стiйких, мiшаних, високопродуктивних насаджеЕь.

ГIлоща лiсiв природозаповiдного фонду по Д П кIзяславський лiсгосп> стiIновить 223Т,6 rа.
Також проводяться роботи по передачi земель даного природозаповiдного фонду для
новоствореного Нацiонального природного парку <Мале Полiсся>. .Ц П кIзяславський лiсгосп>>
дотримуеТься Bcix природоохоронних вимог, щодо охорони визЕачених територiй лiсiв
природоохоронного призначення. Пiдприсмством проводиться TicHa спiвпраця з працiвниками
нпП кМале Полiсся>>, щодо визЕачення, збереженння та охороЕи мiсць рiдкiсних видiв рослин
i тварин.


