
Довiдка
перевiрки окрем их питань фiнансово-господарськоТ дiяльностi державного

пiдприсмства <<Вел икоби ч KiBcbKe л icoM исл и вське fоспода рство>>, я ке
координу€ться Закарпатськtпм обласним управлiнням лiсового та

мисливсь,кого господарства

м. КиТв 10.07.2020 р.

[la пiдставi наказу Щержав[Iого агентства лiсових pecypciB УкраТни вiд
25.06,2020 J\Ъ 193 комiсiею ffержлiсагентства, у складi: заступника начаJIьника
Вiддiлу охорони i захисту лiсiв IJiговського I.C. (голова KoMiciT), головного
спецiалiста Вiддiлу охорони i захисту лiсiв Савченка IO.VI.,, заступника
генерального директора державноI,о пiдприсмства <Лiсогосподарський
iнновацiйно-аналiтичний центр) Сотника Ю.П., з урахуванням вимог
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 20.05 .2020 JY9392 uПро встановлення
карантину з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гос,гроТ

респiраторноТ хвороби COVID- l9, сгtричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoY-2>>,
провеi{ено документальну безвиТзну перевiрку окремих tIитань фiнансово-
господарськоТ дiяльностi державного пiдприсмства <Великобичкiвське
лiсомисливське господарство) (далi ДП "Великобичкiвське ЛМГ"), яке
координу€ться Закарпатським обласним управлiнням лiсового та мисливського
господарства (далi Закарпатським ОУЛN4Г) за перiод з 01.01.2018 по
25,06.2020 i встановлено наступне.

ffoKyMeHT€L,T bнy перевiрку розпочато 25.06,2020 року i закiнчено
|0,07.2020 року.

В ходi перевiрки перевiрялись oкpeMi факти, викладенi у звiтi неурядовоТ
британськоТ органiзацiТ Earthsight, шJодil проведення санiтар}{их рубок в ((се ]он

тишti>> IIIляхом опрацьов,ування копiй документiв, отримаl]их електро}lною
llоIIJ,гою з ДI1 "Великоблtчкiвське JlI\4l"', на вимогу листа l{ерж.пiсагентс,l,ва Biit

26.06.2020 лг9 08-1614204, а-гакож iнформачiТ, яка отримана через систему <<Лiс

у смар,гфонi> (https://1k.ukrforest.com на сайт ffII кЛIАI_{>).

IIоштова адреса обОскту, що перевiрявся: 90015, Закарllаl,ська обл.,

сп,tт. Великиt"t Бичкiв, вул. Промисrrова, З9, код 0ЗlЗ2, тел. З-31-62^ факс: З"33-
04.
[Орилична адреса суб'скту гOсподарювання : 900 1 5, ЗакарtIатська об;t.,

смт. Великий Бичкiв, вl,л. Промислова, З9, ксlд 0ЗlЗ2, тел.3-31-62, факс: 3-33-
04.
Вища органiзацiя: Закарпатське обласне 1,гtравлiння лiсового та мислиtsського
l,осподарства,
Керiвник обОскту, llto перевiрявся: директор Сойма Ю.М. з 01.01.20l8 по

27.02.2020, т.в,о директора Теличуtt Василь Федорович з l2.03.2020 по

02,07 ,2020, код 0З 132, тел. 3-31-62. факс: 3-33-04.
Заступник керiвника обОскту, що lrеревiрявся: головний лiсничий Сойrма

IОрiй МихайловиI{ - весь гtерiод. KoJl 0З 132, тел. З-З |-62, факс: З-З]-04.

ЩП "Великобичкiвське ЛN4[-" бу.по органiзовано в l995 роui згiдно наказу
MiHicTepcTBa rliсового господарства УкраТrrи вiл 26.05.1995 рок)/ J\Г957 <Про



сТВорення державних лiсогосподарських пiдприсмс,Iв у Закарпатськiй, IBaHo-
Франкiвськiй, Чернiвецькiй областях)).

Загальна площа Ш "Великобичкiвське ЛI\4Г" становить 50755 га. За
ПЛОЩеЮ це наЙбiльше пiдприемство в Закарпатському ОУЛN4Г. Лiсовi
НаСаДЖеНнЯ пiдприсмства за комплексним лiсогосподарським районуванням
Захiдного регiону УкраТни вiлносяться до лiсогосподарських районiв
полонинських Карпат з буковими та ялицево-буковими лiсами i Вулканiчних
КаРпат та мiжгiрних улоговин з буковими лiсами, а у перелгiрнiй зонi
ЧаСТКОВО i з дУбово-буковими лiсами. IЦе одна частина насаджень розташована
У ВиСокогiрному лiсогосподарському раЙонi з ялицево-смерековими i чистими
смерековими лiсами.

До складу ДП "Великобичкiвське ЛI\4Г" входять 9 лiсництв:
Костилiвське лiсництво площа - 4691 га, в т.ч. лiсових земель - 4598 га;

.Цiловецьке лiсництво площа - З867 га, в т.ч. лiсових земель - 38l 1 га;
Лужанське лiсництво площа - 64ЗЗ га, в т.ч. лiсових земель - бЗ4| га;
Косiвсько-Полянське лiсництво площа - 5З65 га, в т.ч, лiсових земель - 5286 га;
Лiсництво iM. Томащука плоша - 51 1 l га, в т.ч. лiсових земель - 4998 га:
Середньорiцьке лiсництво площа - 575В га, в т,.ч. лiсових земель - 56З0 га;
Кобилецько-Полянське лiсництво площа - 49|7 га, в т.ч. лiсових земель - 4816

га;

IJ-(ербилiвське лiсництво площа - 6295 га, в т.ч. лiсових земель - 6171r га;
Верхньоводянське лiсництво площа - 8318 га, в т.ч. лiсових земель - 80l5 га.

Разом загальна площа - 50755 га в т.ч. лiсових земель - 49666 га.
Матерiали безперервного лiсовпорядкування за 2019 piK погоджено

VIiHicTepcTBoM екологiТ та природних pecypciB УкраТни листом JФ5/4. |-\5l5747-
l9 вiд З0.05.2019 року.

Розрахункова лiсосiка на 20 \З-202О роки затверджена в обсязi 47,З тис. мЗ

лiквiдноТ леревини' в т. ч. по тверлолистяному господарству - 26,7 ,rис. *-' ,а
хвойному господарству - 20,6 тис. шt'',

Сучiльнi та вибiрковi caHiT,apHi рубки у ДП "Великобичкiвське ЛМГ"
призначаJIись на пiдставi aKTiB обстеження насаджень, що потребували
проведення заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв iнженерами-
лiсопатологами державного спецiалiзованого лiсозахисного пiдприсмства
<Iвано-Франкiвськлiсозахист> (да-цi ДСЛl] <Iвано-Франкiвськлiсозахист>),
погоджень Закарпатського ОУЛМГ.

Погодження Закарпатське ОУЛМГ видаваJIо на пiлставi Перелiку заходiв
з полiпшення санiтарного стану лiсiв lП "Великобичкiвське Лl\4Г" за формогсl.
встановленою додатком I до Санiтарних правил, погоджеIlого ЩСJ]Гl KIBaHo-
Франкiвськлiсозахист>) та облуправлiнням.

Внаслiдок надзвичайноТ ситуаuiТ (далi НС) природного характеру
(шквальtlий BiTep понад 100 км/год) на територiТ Рахiвського i Тячiвського
районiв ЗакарпатськоТ областi l7-18 вересня 2017 року було пошкоджено



рiзновiковi лiсовi насадження на плоrцi понад l755 га. OpicHToBHa маса
пошкодженоТ деревини становить 219 тис. куб. м (фото додаються).

Найбiльше пошкоджено -lricoBi насадження державних пiдприемств
<Ясiнянське лiсомисливське господарство)), <Великобичкiвське лiсомисливське
господарство)), <PaxiBcbKe лiсове дослiдне господарство)), <Брустурянське
лiсомисливське господарство)), <Мокрянське лiсомисливське господарство).

На позачерговому засiданнi регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-
екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗакарпатськоТ обласноТ

державноТ адмiнiстрачiТ (29.09.2017 протокол J\Ъ 6) це явище було визнано
надзвичайною ситуацiею природного характеру регiонального рiвня.

Площа пошкоджених насаджень внаслiдок бурелому у ДП
"Великобичкiвське ЛМГ" склала 717,8 га.

Наказом Щержлiсагентства вiд 06. 10.2017 }l'9 456 uПро лiквiдацirо
наслiдкiв надзвичайноТ ситуацiТ в лiсових насадженнях лiсогосподарських
пiдприсмств Закарпатського ОУЛN4Г> було зобов'язано Закарпатське ОУЛМГ
утворити штаб з лiквiдацiТ наслiдкiв НС у районi виникнення надзвичайноТ
ситуацiТ та забезпечити сво€часне завершення лiсозаготiвельних робiт, а також
недопущення накопичення залишкiв заготовленоТ деревини.

У Закарпатському ОУЛN4Г було органiзовано роботу оперативного штабу
з лiквiдацiТ наслiдкiв НС i керiвником було призначено першого заступника
нач€uIьника облуправлiння Кочура [.Н. Станом на сьогоднi звiтч про закiнчення

робiт з лiквiдацii наслiдкiв НС ще не FIадано.

Станом на 01.01.2018 року проведено заходiв з полiпшення санiтарного
стану лiсiв на площi 136,8 га, в тому числi суцiльними санiтарними рубками
пройдено 42,3 га, вибiрковими-санiтарними рубками - 94,5 га. Залишок не

розроблених пошкоджених дiлянок на кiнець року становив 581 га.

Станом на 0l .06.2018 року виникло 160,7 га нових снiголомних,
вiтровальних, пошкоджених дiлянок лiсу та всихаючих насаджень.

ДП "Великобичкiвське ЛlvlГ" протягом 201 8 року погодило у
встановленому порядку 10 перелiкiв заходiв з полiпшення санiтарного стану
лiсiв на площi 968,1 га, в тому числi на провелення суlliльних-санiтарних рубок
на площi 277 га.

Iз запланованих заходiв у 2018 poui були проведенi рубки лише на плоrцi

528 га, в тому числi суцiльними санiтарними рубками пройдено 150 га.

Залишок не розроблених пошкоджених дiлянок на кiнець року становив
440,1 га.

Всього пiдприемством у 2018 рочi було виписано 27б лiсорубних квиткiв,
в тому числi на проведення рубок головного користування - В7 шт., суцiльних
санiтарних рубок - 8б шт.', вибiркових санiтарних рубок - 5l шт., прохiдних

рубок - 20 шт., рубок прорiджування _ 4 шт., iнших рубок - 28 шт. У перiсlд з

01.04.2018 по 15.06.2018 було випI{сано лiсорубних квит,кiв на проведенFIя

суuiльних санiтарних рубок - З8 шт., вибiркових санiтарних рубок - 22 шт.
Протягом року загалом заготовлено |24,6 тис. куб. м деревинlr (в т.ч. 98,5

тис. куб. м лiквiдноТ деревини). з яких 52,6 тис куб. м - рубками головного



користування (в ,I.ч. 4З,5 тис. куб. м лiквiдноТ деревини), сучiльними та

прохiдними рубками - З,7 тис куб. м (в т.ч. 2,8 тис. куб. м лiквiдноТдеревини),

ТОВ (ВГСI\4> у 2018 por_ri було заготовлено
деревини, в тому числi у перiод з 01.04.2018 по
вибiрковими санiтарними рубками - l052,5 тис. куб. l

Заготовка лiквiдноТ деревини на сучiльних

iншими рубками - 1,9 тис куб. м (в т.ч. 1,5 тис. куб. м лiквiдноТ леревини).

(в т.ч. 50,8 тис. куб. м
тис куб. м, рубками
м лiквiдноТ деревини),

19279,2 куб. м лiквiдноТ
15.06,201В суцiльними та

м лiквiдноТ деревини.
та вибiркових санiтарних

рубках у перiол з 01 .04.20l В 15.06.2018по l).Uo.ZUlБ наведена
N9 Лiсництво куб. MeTpiB

1 Щербiловське 3 160.201

2 кос. Полянське 2240.105

J Лужанське l959.з23

4 iM. Томащука 1952,7з2

5 [}ерхн ьовt)дянське l l60.694

6 костилiвське 5 74.35 8

7 Серелньорiчьке 566.659

8 Коб. По.;lянське 482.287

9 Дiловецьке 231.075

Всього: 12з27.4з4

В розрiзi порiд заготi влю за цеи п од наведен
Порода куб. MeTpiB

Бук 7480.9з5
Ялина 3824.779

тл 249.1з
Ялиця 222.006
Ясен 1 75.091

Дуб l68.84
хв 1 08.1 6

Явiр 90.532
|4и 5"001

It4gдрццq
Bcbol,tl:

2.96
12зп л4

Перелiк пiдрядникiв, якi в цей перiод здiйснюваJIи заготiвлю деревинIr
наведено у таблицi З.

лiсозаготiвельник 5Y9, пr_етрiв

тов "торt,овии дIм" 2167.585

БАБАК ВАЛЕРIИ ОЛЕКСАFlДРОВИЧ 1 70 П44
тов "томАш BI"

0,()B "БIлкАм"

,аблицi 1.

й о у таблицi 2.

\з97 "616
1 14з.256
l052.496

Фоп

тов "I]гсм"

4

Ns

l
2

3

4

5



б ФОП ДЯЧУК ЯН МИКОЛАИОВИLI 91 5.348

7 ФОП ФlЛIП НУЦУ IВАНОВИЧ 837. l 82

8 ФОП МАЗАР НАТАJIIЯ МИКОЛАIВНА 679.229
9 пп "слАвуJ,ич" 481,942

0 ФОП МIГАЛI ЮРlИ ЮРIИОВИЧ 462.419

1 !П" Великобичкiвське ЛМ['" 4з4.14

2 ФОП СТОРОЖЕНКО ЮРIИ МИКОЛАИОВИЧ з9_5.984
аJ ФОП POMAHIB ПЕТРО ВО,ЧОДИМИРОВИЧ 2.56.826

4 т()в "Евк" 2з9.з97
5 пп "тIмБЕр вуд" 107.87

lб МП "C,raBYTa" 55

Всього: 123)"7,4з4

На Bci дiлянки, де здiйснювалась заготiвля деревини, пiдприсмством було
виписано лiсорубнi квитки в установленому порядку.

З кожним пiдрядником ЩП "Великобичкiвське ЛI\4Г" укладало договори
про виконання робiт та надання послуг, пов'язаних з лiсiвництвом, в яких
гIередбаченi вимоги щодо дотримання пiдрядником вимог нормативно-
правових aKTiB, tцо дiють в лiсовому господарствi, а також принципiв та

критерiТв лiсовоТ сертифiкацiТ FSC згiдно <<Пам'ятки з ознайомленням вимог,
принципiв i критерiТв>, яка видасться до кожного договор},. KpiM того, до
кожного договору надаються пам'ятки з охорони працi.

На кожну лiлянку пiдрядгlику видавалось Технiчне завдання з перелiкоМ

послуг, пов'язаних з лiсiвництвом, якими також перелбачено перелiк
нормативно-правових aKTiB лiсового законодавства, яких необхiДнО

дотримуватись.
Вся заготовлена деревина прийня,га майстрами лiсу за допомогоЮ КПК iЗ

створенням СпецифiкацiТ поколодного облiку вiдповiдно до ТимчаСОвОТ

iнструкцiТ з електронного облiку шродукцiТ лiсозаготiвель, лiсопиляння i

деревообробки на пiдприемствах [ержавного агентства лiсових pecypciB

УкраТни, яка затверджена наказоNl !ержлiсагентства вiд27,06,2012 Р. J\Ъ 202.

Роботи по заготiвлi деревини за договорами пiдряду, якi здiйснЮВа;rИ

бригади суб'скти пiдприсмницькоТ дiяльностi, оформлялисЬ АктоМ
приймання-передачi робiт по заготiвлi деревини.

Реалiзацiя лiсопродукчiТ у 20l 8 роцi здiйснювалось через аукцiони З

продажу необробленоТ деревини та по прямим договорам. Всього У 2018 PoUi

ЩП "Великобичкiвське лмг" було реалiзовано 9528З,9 куб. N,{ деревиtIи, в тому
числi ТОВ (ВГСl\4) - |4640,6 куб.м.

Згiдно Порядку визначення тери,горiй для охороI-1и та вiдтворення

мисливських тварин (вiдтворювальних дiлянок), розробленого вiдповiдно до
вимоГ cTaTTi 27 Закону УкраТни "Про мисливське господарство та полювання",

визначення вiдтворювальних дiлянок оформлено наказом користувача

мисливських угiдь за JtO2a вiд 04.01.20l8 року, в якому вказана площа угiдь,
що вилiлясться з цiсю I\4етою, з перелiком кварталiв, урочиЩ, ЩО ВХОДяТЬ ДО



складу вiдтворювальноi дiлянки, дет€uIьним описом iT меж, видом або групою
видiв мисливських тварин, для вiдтворення яких видiлясться дiлянка, визначено

режим охорони мисливських тварин на цiй територii.
Вiдповiдно до пункту З7 частини першоТ cTaTTi 26 Закону УкраТни "Про

мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", до компетенцiТ мiських рад належить
прийняття рiшень про оголошення в мiсцях масового розмноження та
вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з обмеженням
господарськоТ дiяльностi та добуванням об'сктiв тваринного cBiTy.

Пiдпунктом З пункту "а" частини першоТ cTaTTi 33 цього Закону органи
виконкому визначено вiдповiдальнип,tи за пiдготовку i внесення на розгляд ради
пропозицiй щодо прийняття рiшень про оголошення в мiсцях масового

розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тишi" з

обмеженням господарськоТ дiяльностi та добуванням об'сктiв тваринного
cBiTy".

Районнi та обласнi ради вiдповiдно до пункту 24 частини першоi cTaTTi 43

приймають рiшень про оголошення в мiсцях масового розмноження та
вирощування потомства диких тварин "сезону тишi" з обмеженням
господарськоТ дiяльностi та добуванням об'сктiв тваринного cBiTy".

При проведеннi монiторингу сайтiв ЗакарпатськоТ обласноТ ради та
PaxiBcbKoi районноТ ради встановлено, що TaKi рiшення ними не приймались.
KpiM того, Щержлiсагентство направило листи до цих рад з проханням
проiнформувати про т€, чи приймались ними вiдповiднi рiшення про
запровадження "сезону тишi" (листи вiд 06.07.2020 Jъ 08-|з14з99-20 та Jt[s 08-
|зl4400-20 ),

Протягсlм 2019 року в лiсових насадженнях ЩП "Великоби.лкiвське ЛI\4Г"
внаслiдок бурелому, за iнформаrцiсю пiдприсмства, було пошкоджено 235,3 га
лiсових насаджень.

Перелiк заходiв з полiпшення
погоджено на площi 1110 га, в тому

санiтарного стану лiсiв у 2019 poui було
числi на проведення суцiльних санiтарних

рубок на площi 299,| га.
Протягом 2019 року заходи з полiпшення санiтарного стану лiсiв

проведено на плошi 48З га, в тому числi сучiльних санiтарних рубок - l52 га.

Залишок не розроблених дiлянок лiсу, якi були передбаченi переltiком заходiв з

полiпшення санiтарного стану лiсiв. на кiнець року становив 627 га.
Всього пiдприемством у 2019 poui було виписано 265 лiсорубних квиткiв,

в тому числi на проведення рубок головного користування - 79 шт., суцiльних
санiтарних рубок 95 шт., вибiркових санiтарних рубок - 47 ILIT., рубок
прорiджування - 2 шт., прохiдних рубок _ 8 шт., iнших рубок - З4 шт. У перiол
з 01.04.20l9 по l5.06.2019 сучiльних санiтарних рубок - 17 шт., вибiркових
санiтарних рубок - 1З шт.

Протягом 2019 року загаJIом заготовлено 1 l 5,7 тис. куб. м деревини (в т.ч.

90,8 тис. куб. м лiквiдноТ деревини), з яких 53,3 тис. куб. м заготовлено на

рубках головного користування (в ,г.ч. 43,8 тис. куб. м лiквiдноТ деревини),



суцiльними та вибiрковими санiтарними рубками - 56,4 тис. кУб. М (В Т.Ч. 44,8

тис. куб. м лiквiдноТ деревини), рубками в молодняках - 2,9 тис куб. м, рубок
прорiдження 0,1 тис куб.м (в т.ч.0,1 тис. куб.м лiквiдноТ деревини),
прохiднИх - 1 ,2 тиС куб. м (в т.ч. 0,9 тис. куб. м лiквiдноi деревини), iнших

рубок - |,2 тис куб. м (в т.ч. 1,,2 тис. куб. м лiквiдноТ деревини).
ТоВ (ВГСN4) 20l9 рочi було заготовлено 222З0,5 куб. м деревини, в

вибiрковимитому числ1 у перlод з Ul.U+.ZUly ll() lJ.UO.1,Uly l

санiтарними рубками - 2019,5 тис. куб. м деревини.
l5.06.2019 суuiльними тачисл1 у перiод 0l .04.20l 9 по

Заготовка лiквiдноТ деревини на суuiльних

рубках у перiод з 0l .04.2019 по 15.06.201 9 наведено

та вибiркових санiтарних

у таблишi 4.

В розрiзi порiл заготi вля за цеи п од наведен
Порода куб. MeTpiB

Бук 72з6.9
Ялина 491 0.7з8
Явiр l47.08l
Тополя 111,3

Ддццл
Дуб

l06,034
|2,66

Ясен 11,387

Модрина 8,2l
Всього: 1 2544.31

Перелiк пiдрядникiв, якi в цей перiод здiйснювали заготiвлю деревини,

наведено у таб iб

у таблиui 5.

N,r Лiсниt{тво куб. MeTpiB

l Верхньоводянське 2|зз.z29
2 кос. Полянське 207з.1 83

J Щербiловське 2025.415

4 Серелньорiцьке 1441"856

5 Лужанське 1з44,45з

6 iM. Томащука l320,06з

7 костилiвське 1058.579

8 коб. Полянське 595. l 47

9 Дiловецьке 5 52.з 85

I]сього: |2544.з|

ено Jlицl
куб, MeTpiB

2280.34
20|9д99

N9 лiсозаготiвельник

1 ФОП МIГАJII ЮРIЙ ЮРlИОВИЧ
L тов "вгсм"
J тов "БIJIклм"
4
-

_5

ФОП ДЯЧУК ЯН МИКОЛАИОВИЧ 9з5.5zб

Фсrп мАзАр цдlдлЙ миколАiвнА 920.984

6 тов "Евк" 836. l 25

7 ФОП ФIЛIП HYLIY IВАНОВИЧ 781.695

8

0
тов "торговии дIм" 739.з4з

ЩП"Великобичкiвське ЛМГ" 727.984



0 ФОП КРЕГУЛ МИКОЛА ПЕ,ГРОВИЧ 604.622

1 МП "Славута" 460.569

2 тов "томАш BI" 246.258

J тов "БичкIв-пром_мЕдIА" 146,33 l
4 ФОП БАБАК ВАЛЕРIИ ОЛЕItСАНДРОВИЧ 87,25

Всього: |2544.з1

Реалiзацiя лiсопродукцiТ у 2019 роцi здiйснювалась через аукцiони з

продажу необробленоТ деревини та по прямим договорам. Всього у 20t9 рочi
!П "Великобичкiвське ЛI\4Г" було реалiзовано 880З5 ,2 куб, м деревини, в тому
числi ТОВ (ВГСМ> - 1]159,,З куб. м.

Згiдно Порядку визначення територiй для охорони та вiдтворення
мисливських тварин (вiдтворювальних дiлянок), розробленого вiдповiдно до
cTaTTi 27 Закону УкраТни "Про мисливське господарство та полювання",
визначення вiдтворюваJIьних дiлянок оформлено наказом користувача
мисливських угiдь за jrlb 169 вiд 19.1 1.20l9 року, в якому вказана площа угiдь,
що видiля€ться з цiсю метою, з перелiком KBapTa-itiB, урочиul, що входять до
складу вiдтворювальноТ дiлянки, детальним описом iT меж, видом або грУпОЮ

видiв мисливських тварин, для вiдтворення яких видiлясться дiлянка, визначенО

режим охорони мисливських тварин на цiй територiТ.

Пр, проведеннi монiторингу сайтiв ЗакарпатськоТ обласноТ Ради Та

PaxiBcbKoi районноТ ради встановлено, цо TaKi рiшення в цеЙ piK ниМИ Не

приймались.

З початку 2о2О року в лiсових насадженнях ЩП "Великобичкiвське Л1\1[Г"

внаслiдок бурелому, за iнформачiсю пiдприсмства, було пошкоДЖеНО З9,1 Га

лiсових насаджень.
Перелiк заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв з почаТкУ РОКУ

погоджено на площi 262,2 га, в тому числi на проведення суuiльних санiтарних

рубок на площi 81,5 га.

залишок не проведених заходiв з полiпшення санiтарного стану лiсiв з

минулого року складас 627 га,
з 01.01.202о по 30.0б.2о20 виписано 104 лiсорубних квитка, в тому чl,tслi

на проведення рубок головного користування - з7 шт., суцiльних санiтарних

рубок _ 29 шт., вибiркових санiтарних рубок _ 11 шт., прохiлних рубок _ 9 шт.,

iнших рубок- 18 шт. У перiол з 01.04.2019 по 15.06.2019 сучiльних санiтарних

рубок - l8 шт., вибiркових санiтарних рубок - 7 шт.

З початку року заготовлено 49,7 тис. куб. м деревини (в,г.ч.39,3 тис. куб.

м лiквiдноТ деревини), з яких l8,5 тис. куб. м на рубках головно1о

корI.Iстування (в T.tI. l5,4 тис. куб. м лiквiднот деревини), суцi"llьними та

вибiрковими санiтарними рубкамIл _ 2],8 тис. куб. м (в т.ч.22,0 тис. куб. м

лiквiднот деревини), рубками в молодняках - 0,4 тис. куб. м, прохiдними - l.,з

тис куб. м (в т.ч. 1,0 тис. куб. м лiквiдноТ деревини), iншими рубки - 1,0 тис

куб. м (в т.ч. 0,9 тис. куб. м лiквiдноТ деревини).



ТОВ (ВГСI\{) з 01.01.2020 по З0.06.2020 року було заготовлено |2269,-7

куб. м деревини, в тому числi у перiод з 01.04.2020 по i5.06.2019 суцiльними
та вибiрковими санiтарними рубками - 3 l97,8 тис. куб. м деревини.

Заготiвля лiквiдноТ деревиI]и на суцiльних та вибiркових санiтарних

рубках у перiод з 01.04.2020 по 15.06.2020 наведена у таблицi 7.

N9 лiсництво куб, MeTpiB

1 Верхньоводянське 2706.2з]l
2 коб. Полянське 2з25.4зз
J Щербiловське 2059.з57

4 iM. Т'омащука 849.571

5 костилiвське 836^929

6 Серелньорiчьке 80з.045

7 Лужанське 551.з9з
8 Дiловецьке 130.43l

Всього: 102б2.з9

В розрiзi порiд заготi вля за цеи пчрr%лgР%9!З
Порода ] куб.метрiв

Бук 6452.81 8

Ялина з567.04
Ялиця 150.078
Ясен 44.652
Явiр зз,762
Граб 7.04

Дуб 7

Всього: 10262.39

у таблишi 8.

Перелiк пiдрядникiв, якi в цей перiод здiйснювали заготiвлю деревини
наведено у таблицi 9.

лiсозаготiвельник
тов "вгсм"
ФОП КЕРЕШI СJUЗАВF,IА ВАСИЛIВНА

---Г*ибзJ4s

тов "БIлкАм"
|----l too1.ooB

927.94

.ЩП "Великобичкiвське ЛМГ" 689.1 03

МП "Славута" б82.553

Фоп ФI-цIп нуцу IвАtlович 544.з79

52тбъФоп N,4Iг,АJ]I юрlй юрIиович
* jэцr

тов "l,орговии llIN4" 3_51.653

ФОП БАБАК ВАJIЕРIЙ ОЛЕКСАНЛРОВИЧ :Г__}*,_!
ФОП КРИВУН ОЛЕКСIЙ ОJIЕКСIЙОt]ИЧ l 79.92

_l--

10262,з9

лiсопродукчiТ у поточному роui здiйснювалась через

Всьогсl з поt{атку року ЩП "Великоби,lкiвське ЛМГ" було
куб. м деревини, в тому числi ТОВ (ВГСМ)) - 86]З,5 куб.м.

I -б й.ЪБl
Т з lи.7rr-l

реалiзацiя
електроннi торги.

реалiзовано 38098

тов "Евк"

9

N9

l

2

J

4

5

6

7

8

9

10

ll
12

Всього:
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Проаналiзувавши стан виконання заходiв з полiпшення санiтарного стану
лiсiв ЩП "Великобичкiвське ЛI\4I'" у 2018 та 2019 роках, встановлено, що
пiдприсмство проводить вищезазначенi заходи в недостатнiх обсягах,

результатом невиконання яких с погiршення санiтарного стану насаджень,

розповсюдження шкiдникiв та хвороб лiсу, втрати якостi деревини, що
негативно вплива€ на фiнансовi результати пiдприсмства, а також втрати
бюджету.

Виявлено oKpeMi факти не дотримання TepMiHiB проведення заходiв з

полiпшення санiтарного стану, якi зазначенi у актах обстежень.

Кiлькiсть лiсорубних квиткiв, шдо виписанi ЩП <Великобичкiвське ЛМГ>
протягом сезону тишi 2018 - 2020 poKiB

Вид рубки
01 .04.201 8 -

1 5.06.20l 8

01 .04.2019 _

l 5.06.20l9
01.04.2020 -
l5.06.2020

Сучiльна caHiTapHa рубка з8 17 18

Вибiркова caHiTapHa рi"бка 22 1з 7

Всього: 60 30 )ý

Обсяги лiквiдноТ деревини заготовленоТ на вибiркових та суцiльних санiтарних

рубках протягом сезону тишi 201 8 - 2020 poKiB

Вил рубки
01.04.2018 -

l 5.06.20l 8

01 ,04.2019 -
1 5.06.20l9

01.04.2020 -
l5.06.2020

цlльна caнlTapнa руока, куо. м 9456,485 8980"735 8551.984
Вибiркова caHiTapHa рубка. куб. м z870.949 з56з,575 1 7l0.406

Всього. кl,б. м: |2з21.4з4 12544,з1 l0262.з9

lовiдка складена в двох примiрниках.

Комiсiя:

Засrупник начальника Вiддiлу
охорони i захисту лiсiв

Головний спецiалiст Вiддiлу
охорони i захисту лiсiв

Заступник генерального директора
flП <Лiсогосподарський
iновацiйно-аналiтичний центр)

,..' ,',1

,// Iгор ВIГОВСЬКИИ

tооiй САВЧЕНКо-,1 l

'::;;z-_>
Юрiй СОТНИК


