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Звіт для громадськості по державному підприємству «Івано-Франківське лісове
господарство» підготовлений спеціалістами підприємства для інформування третіх
зацікавлених сторін у відповідності до вимог Стандарту ТОВ «Лісова сертифікація» за
схемою Лісової Опікунської Ради.
1. Загальна характеристика підприємства
Директор

Бойчук Михайло Ярославович

Адреса підприємства

76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,48, ІваноФранківської області

E-mail

iflisgosp@ukr.net

Тел/факс:

(034 2)530263

Державне підприємство “Івано-Франківське лісове господарство ” ІваноФранківського обласного управління лісового і мисливського господарства розташоване в
північно-східні частині Івано-Франківської області на території: Тисменицького,
Тлумацького, і надвірнянського районів та на території адміністративно підпорядковані м.
Івано-Франківськ. Створений лісгосп в 1995 році.
Контора державного підприємства знаходиться в м.Івано-Франківськ
Загальна площа лісгоспу становить 24963 га.
Адміністративно-організаційна структура
Найменування лісництв,
місцезнаходження контор

Адміністративні райони
Тисменицькийкий
м. Івано-Франківськ

1. Ямницьке, с-ще Ямниця
Разом:
2. Рибненське, с. Рибне
Разом:

Тисменицькийкий

3. Дністровське с-ще Єзупіль

Тисменицькийкий
м. Івано-Франківськ

Разом:
4.
Марковецьке
Тисмениця
Разом:

Тисменицькийкий
м. Івано-Франківськ

м.

5.Тисменицьке м. Тисмениця
Разом:
6. Тлумацьке м. Тлумач

Тисменицькийкий
Тлумацький
Тисменицькийкий
Тлумацький

Разом:
7.Братівське м. Тлумач

Тлумацький

Разом:
8. Хрипелівське с. Зелена
Разом:

Площа, га
2572
88
2660
2739
2739
3201
20
3221
2886
309
3195
1992
1049
3041
773
2253
3026
2406
2406

Надвірнянський

4675
4675

Найменування лісництв,
місцезнаходження контор

Адміністративні райони

Площа, га

Всього по держаному підприємству:

24963

в тому числі по адміністративних районах
м. Івано-Франківськ
417
Тисменицькийкий
14163
Тлумацький
5708
Надвірнянський
4675
По лісорослинному районуванню територія розташування лісів державного
підприємства «Івано-Франківське лісове господарство» відноситься до лісостепової зони
таких районів: дубово-рівнинних лісів Придністров’я та ялицево-букових рівнинних лісів
східного Передкарпаття з висотами над рівнем моря (220 – 540 метрів) Гірська частина (
Хрипелівське лісництво) відноситься до буково- ялицево-смерекових лісів (600-1300м.).
Клімат району розташування державного підприємства можна охарактеризувати як
перехідний від помірно-теплого західноєвропейського до континентального
східноєвропейського.
Кліматичні показники
Одиниця
Найменування показників
вимірювання
1.Температура повітря:
– середньорічна
градус
– абсолютна максимальна
градус
– абсолютна мінімальна
градус
2. Кількість опадів на рік
мм
3. Тривалість вегетаційного періоду
днів
4. Останні заморозки весною
дата
5. Перші заморозки восени
дата
6. Середня дата замерзання рік
дата
7. Середня дата початку паводку
дата
8. Сніговий покрив:
– потужність
см
– час появи

дата

– час сходження у лісі

дата

9. Глибина промерзання ґрунту
10. Напрям переважаючих вітрів по сезонах:
– зима
– весна
– літо
– осінь
11. Середня швидкість переважаючих вітрів
по сезонах:
– зима
– весна
– літо
– осінь

Значення

Дата

+ 7,10С/4,50С
+ 300С/28,50С
– 310С/-360С
700-1000
215-200
30.05 – 10.06
15.09 – 25.09
20.12 – 30.12
12.03 – 15.03
15 – 25
Перша декада
листопада
Перша декада
березня

см

50-80

румб
румб
румб
румб

ПнЗ,
ПнЗ,
ПнЗ, ПдЗ
ПнЗ,

м/сек
м/сек
м/сек
м/сек

4
4
4
4

Найменування показників
12. Відносна вологість повітря

Одиниця
вимірювання
%

Значення

Дата

74,5

Головне завдання підприємства - відтворення і збереження лісів для сучасних і
майбутніх поколінь, будівництво і ремонт доріг, збільшення прибутку підприємства.
Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих принципах ведення
лісового господарства та лісокористування, а саме:
- збереження лісів високої природоохоронної цінності;
- збереження біотичного різноманіття;
- посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших
корисних властивостей лісів;
- проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації
негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель;
- охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб;
- невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування.
Безперервне, невиснажливе і раціональне використання лісових ресурсів передбачає
планомірне задоволення потреб виробництва і населення в деревині та іншій лісовій
продукції, розширене відтворення, поліпшення породного складу і якості лісів, підвищення
їх продуктивності, збереження біологічного різноманіття.
Характеристика земель лісового фонду
ДП «Івано Франківський лісгосп» за категоріями земель
№
п/п
1
2

3

Категорія земель
Площа земель ЛФ постійного користування
Лісові землі – всього
в т.ч. вкриті лісовою рослинністю-всього
не вкриті лісовою рослинністю-всього
- рідколісся
- зруби
- галявини, пустирі
- загиблі насадження
- незімкнуті лісові культури
- лісові розсадники, плантації
- лісові шляхи, пасіки, протипожежні розриви
Нелісові землі-разом
в т.ч. рілля
сінокоси
пасовища
багаторічні насадження
води
болота
садиби, споруди
траси
піски
інші нелісові землі

га
24963
24355
23094
1261
27,9
169,4
293,4
436,2
12,8
320,9
589,5
4,5
115,2
44,1
0,1
62,1
41,3
15,3
248,3
9,5
49,1

2. Критерії моніторингу лісогосподарської і іншої діяльності підприємства
Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 стандарту ТОВ «Лісова сертифікація» за
схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з процедурою моніторингу
ДП «Івано-Франківський лісгосп» щорічно проводить моніторинг лісогосподарської
діяльності по наступних показниках:
1. Рубки формування і оздоровлення лісів.
2. Рубки головного користування.
3. Динаміка площ лісогосподарського призначення за їх категоріями, середньої зміни
запасів деревини і інших таксаційних показників.
4. Лісовідновні заходи та застосування інтродуцентів.
5. Охорона і захист лісу.
6. Моніторинг популяцій видів рослин і тварин.
7. Моніторинг лісів високої природоохоронної цінності (ЛВПЦ).
8. Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на довкілля.
9. Аналіз ефективності лісогосподарських заходів.

3. Результати моніторингу діяльності підприємств
3.1. Рубки формування та оздоровлення лісів
Обсяги рубок формування та оздоровлення лісів і інші рубки плануються згідно
матеріалів безперервного лісовпорядкування та натурного обстеження ділянок.
Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів
Заготовлено за 2020 рік
Вид рубки
в
площа,га всього
т.ч.ліквідна
1.Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства,
інші рубки та очистка від захаращення – в с ь о г о
(1.2+1.3+1.4) із них:
1.2. Рубки догл ду за лісом – в с ь о г о
в т. ч.: освітлення
прочищення
проріджування
прохідні рубки
1.3. Інші види рубок, формування та оздоровлення лісів – в
сього
в т. ч.: вибіркові санітарні рубки
суцільні санітарні рубки
лісовідновні
інші заходи, повязані з веденням л/г
1.4. Інші рубки, не пов'язані з веденням л/г

1326

20998

16938

442
53
90
19
280

7389
450
1101
236
5602

5184

814

12856

11410

781
31

6830
1401

9947
1268

225
753

195
344

3
70

234
4950

Цілі проведення рубок формування та оздоровлення лісів досягнуті. Негативних
наслідків від проведення рубок не виявлено.

3.2 Рубки головного користування
Обсяги рубок головного користування, проведених в 2020 році
в порівнянні з розрахунковою лісосікою
Господарство(госпсекція)

Розрахункова лісосіка

Хвойне –
Твердолистяне – всього:
в т.ч.
букова
дубова
грабова
Мягколистяне – всього:
в т.ч.
березова
Ч/ вільхова
Разом:

ліквідний запас, м3
5470
10500
2130
5530
2850
4030
3200
830
20000

Використання
розрахункової лісосіки
ліквідний запас, м3
4801
9647
1364
5400
2883
3842
3190
652
18290

Щорічні обсяги отриманої деревини в результаті проведення рубок головного
користування знаходяться в межах розрахункової лісосіки.
Щорічна розрахункова лісосіка рубок головного користування в обсязі 20,00 тис. м3
ліквідної деревини, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища від 23.12.2010 р. №591.
Розрахункова лісосіка по категоріях лісів наступна:
- рекреаційно-оздоровчі ліси - 10,740 тис.м3
- експлуатаційні ліси
- 9,260 тис.м3
Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними квитками, які
видаються Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського
господарства.
Рубки головного користування: суцільнолісосічні в 2020 році проведені на площі 42,3
га. Зрубано 39 ділянок. Середня площа ділянки – 1,1 га.
Поступові рубки першого заходу проведені на площі 7,5 га, на площі 5,1 га проведено
поступові рубки останнього прийому.
До початку проведення рубок проводиться обстеження лісосік і визначається спосіб
проведення рубки, спосіб лісовідновлення, складається акт оцінки потенційного впливу
рубки на навколишнє середовище та передбачаються заходи з пом’якшення негативного
впливу.
Після проведення рубки, під час огляду місця заготівлі деревини, проводиться
обстеження за наслідками рубки і складається акт оцінки потенційних екологічних
наслідків лісогосподарського заходу на навколишнє середовище.
За результатами обстеження, на лісосіках минулого ревізійного періоду суттєвих
негативних наслідків не виявлено.
3.3. Розподіл запасів деревини вкритих лісовою рослинністю земель по панівних
породах, загального середнього запасу на 1га, середнього запасу стиглих і перестійних
та середня зміна запасу на 1 га.
Порода
Сосна
Ялина
європейська

Загальний запас Серед. запас деревини на 1 га
деревини, тис.м3
вкритих лісовою
рослинністю земель, м3
2010
101,4
1400,36

2020
118,72
1449,96

2010
245
357

2020
288
380

Ялиця біла
Модрина європ.
Дуб звичайний
Бук лісовий
Граб звичайний
Ясен звичайний
Клен
Берест
Береза повисла
Осика
Вільха
Липа дрібнолиста
Тополя чорна
Верба біла
Черешня
Яблуня лісова
Всього

85,55
3,9
1921,74
372,81
203,99
26,44
18,85
129,62
15,99
90,57
131,8
2,5
4,24
1,0
0,04
4767,12

86,41
5,51
2405,05
399,23
214,13
30,32
26,42
123,91
19,38
112,94
144,98
2,73
5,44
1,59
0,03
5164,59

472
127
165
286
140
167
158
168
134
144
226
223
105
153
67
192

264
161
184
311
159
193
170
185
167
159
250
374
135
182
70
217

Середній склад насаджень 3Дз2Яле1Яцб1Бкл1Гр1Бп1Влч
Загальний запас деревини збільшився на 397,47 тис. м3

Середній запас сироростучої деревини на 1га вкритих лісовою рослинністю земель
збільшився на 13,0 %.
Моніторинг динаміки породної структури деревостанів
Основні
лісоутворювальні
породи
Сосна
Ялина європейська
Ялиця біла
Модрина європейська
Дуб
Бук лісовий
Граб звичайний
Ясен звичайний
Клен
Берест
Береза
Осика
Вільха
Липа дрібнолиста
Тополя чорна
Верба біла
Черешня
Яблуня лісова
Разом

Базове
лісовпорядкування,
га
414,2
3928,0
333,5
30,8
12922,5
1303,7
1460,7
158,5
143,8
778,5
118,5
745,1
583
7,7
40,2
8,7
0,6
23093,9

Безперервне
лісовпорядкуван
ня, га
411,4
3807,1
326,8
34,3
13029
1282,5
1344
156,6
154,9
668,8
115,5
710
580,4
7,3
40,2
8,7
0,6
22758,5

3.4 Лісовідновні заходи. Застосування інтродуцентів.
Середня щорічна площа фонду лісовідновлення становить близько 40 га.

Головний спосіб лісовідновлення є створення лісових культур шляхом посадки сіянців
основних лісо утворюючих порід, а також залишення ділянок під природне поновлення.
Обсяги основних робіт з лісовідновлення за 2020 рік
Од.
виміру

План
на рік

Фактично
виконано

Відтворення лісів на землях, наданих у постійне
користування (рядок 02+08)

га

17,5

33,6

у тому числі, садіння і висівання лісу

га

11,3

30,4

2 Природне поновлення лісу

га

3,2

3,2

3 Догляд за лісовими культурами

га

300

302

4 Доповнення лісових культур

га

20

29

5 Висіяно у розсадниках насіння дерев і чагарникових порід

га

0,2

0,3

тис.шт

0,15

0,13

тис.шт

0

0

№
1

6

Найменування

Вирощено стандартних сіянців для створення лісових
культур

7 Вирощено стандартних саджанців для озеленення
8

Заготовлено насіння деревних і чагарникових порід всього

кг

300

806

9

Переведено у вкриті лісовою рослинністю землі - всього
(лісові культури)

га

68

120,8

у тому числі лісорозведення

га

0

0

га

8

15,1

га

0

0

га

0

0

природне поновлення
Крім того, переведено у вкриті лісовою рослинністю землі на
10 землях інших землекористувачів (власників земельних
ділянок)
з них полезахисних лісових смуг

Підприємством досягнута нормативна приживлюваність 93,5% однорічних культур.
За останні роки при створенні лісових культур все більша увага надається введенню
порід інтродуцентів, таких як модрина європейська, дуб червоний. Використання
інтродуцентів, створених в минулому, по результатах спостережень і таксаційної
характеристики деревостанів, в основному, не приводить до негативних лісівничоекологічних наслідків.
Моніторинг вводу інтродуцентних видів в лісові культури за останні 3 роки
Показники
Загальна площа посадки
лісових культур, га
в т.ч. інтродуцентів
(Мдє), га
% від загальної площі

2018
74

2019
48,4

2020
30,4

4,3

5,2

1,5

6

11

5

3.5. Охорона і захист лісу
Ступінь пожежної небезпеки території підприємства за «Шкалою оцінки природної
пожежної небезпеки ділянок лісового фонду», розробленою інститутом «Укрдерждіпроліс»
становить 3,42 клас пожежної небезпеки.
Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з ними, віднесена
до наземної охорони лісів з автопатрулювання.

Обсяги заходів по охороні і захисту лісу від пожеж
Назва робіт
Влаштування мінералізованих смуг
Догляд за мінералізованими
смугами

Од. вим.
км
км

2020 рік
План
5
5

Факт
5
5

Згідно плану про підготовку до пожежонебезпечного періоду шлагбаумами та канавами
перекрито 10 заїздів в ліс. Встановлено 9 одиниць наглядної агітації ( знаки, аншлаги і
плакати) і 3 білборди. Проведено 18 лекцій і бесід, 3 виступи у ЗМІ на пожежну тематику.
Силами лісової охорони проводились рейд по профілактиці лісових пожеж, виявленню
порушників правил пожежної безпеки в лісах.
Щорічно складаються і затверджуються "Мобілізаційний план по ДП «ІваноФранківський лісгосп», «План заходів спрямованих на попередження лісових пожеж».
Погоджується та затверджується «Інструкція про порядок взаємодії Тисменицького та
Тлумацького районного відділу Управління ДСНС в Івано-Франківській області та ДП
«Івано-Франківський лісгосп» під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на об’єктах лісового господарства.
В кожному лісництві обладнані пункти зосередження протипожежного інвентаря, які
постійно доукомплектовуються необхідними засобами пожежотушіння.
Для виявлення і гасіння пожеж задіяні 71 штатних одиниці державної лісової охорони.
Для цих цілей використовуються: пожежні модулі - 1шт, ранцеві вогнегасники – 12 шт,
бензопили – 12 шт, лопати - 70 шт, та ряд інших приладів, обладнання і інструментів.
В пожежонебезпечний період на підприємстві здійснюється цілодобове чергування в
конторі лісгоспу і лісництв. В 2020 році лісових пожеж на території лісгоспу зафіксовано
не було.
Питання охорони лісів від самовільних рубок перебувають на постійному контролі
працівників державної лісової охорони лісгоспу. Основною причиною здійснення
незаконних рубок є низький рівень матеріального забезпечення населення.
Протягом 2020 року державною лісовою охороною лісгоспу складено 32 протоколів про
лісопорушення, з них 32 протоколів на самовільну рубку, ліквідною масою 37,0 м3. Сума
нарахованої шкоди становить 285,8 тис.грн. По 25 протоколах суму шкоди відшкодовано
добровільно, 7 протокол направлено в правоохоронні органи.
Загальна площа осередків шкідників, хвороб лісу та інші пошкодження в насадженнях
ДП «Івано-Франківський лісгосп» станом на 01.01.2021 року становить 154,0 га в тому
числі - хвороб лісу 73,0 га.
Обсяги заходів профілактики і боротьби зі шкідниками та хворобами лісу на протязі
останніх років залишаються стабільними. Планові завдання виконуються.
Хімічні заходи боротьби зі шкідниками лісу не використовуються.
При проведенні лісопатологічного обстеження за минулі роки були виявлені осередки
шкідників та хвороб лісу (коренева губка, опеньок осінній, некроз бука, рак ялиці, рак бука
тощо). За даними детальних обстежень та відповідними дозволами проводяться санітарно оздоровчі заходи.
3.6. Відомості про ведення мисливського господарства
Згідно рішень Івано – Франківської обласної ради мисливські угіддя в 2012-2015р.р. в
межах землекористування ДП «Івано-Франківський лісгосп» надано в користування
терміном на 15 років наступним господарствам:
- ДП “Івано-Франківське лісове господарство” - 3185 га;
- ПП «Спеціалізоване лісомисливське науково-дослідне природно – заповідне
господарство «Чорний ліс» - 1716 га;

Івано-Франківське мисливсько-риболовне виробниче підприємство обласної
організації УТМР - 2940 га;
- Тисменицькій районній організації УТМР -4550 га;
- Тисменицькій районній громадській організації мисливців і рибалок «ГІП і К» - 845
га;
- Тлумацькій районній організації УТМР – 3273 га
- Лісомисливському підприємству “Хотимир”- 2582,65 га.
- Приватному підприємству “Ліскомсервіс”- 4675 га.
Відтворювальні ділянки віднесені до лісів високої природоохоронної цінності, в яких з 1
квітня по 15 червня лісогосподарські роботи не проводяться.
3.7. Динаміка популяцій видів рослин і тварин
На території лісгоспу виявлені Червонокнижні види флори і фауни. Загальний
моніторинг динаміки популяцій видів рослин та тварин проводиться лісовою охороною
лісгоспу шляхом візуального спостереження за ними, а також шляхом опитуванням
місцевого населення.
Місця знаходження ділянок, що охороняються, нанесені на карті –схемі лісництв. В
2020 році чисельність видів, взятих під охорону і їх кількість не змінились.
-

3.8. Об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ)
На території діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» знаходяться чотири об’єкти
ПЗФ:
- Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Козакова долина» площею
953 га, де Створений для збереження типового для Бистрицько-Тлумацького Опілля
долинно-балкового ландшафту. Ведеться ощадливий режим лісового господарства.
- Заповідне урочище місцевого значення “Рибне”площею 55,0 га . Створений для
збереження рідкісного ялицево-дубового високопродуктивного насадження.
- Заповідне урочище місцевого значення “Сигольський ”площею 46,4 га . Створене
для збереження високопродуктивного насадження ялини європейської з домішкою
ялиці і бука.
- Дністровський регіональний ландшафтний парк площею 1279 га. Створений для
збереження унікального природного комплексу, що утворився протягом тисячоліть
вздовж ріки Дністер з цінними науковому та естетичному відношеннях та
зникаючим видами фауни і флори унікальними геологічними утворюваннями ,
пам’ятками історії та культури.
3.9 Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і
впливу на довкілля
Державне підприємство “ Івано-Франківське лісове господарство ” знаходиться на
території чотирьох адміністративних районів: Тисменецького(43 сільська рада,
Тлумацького (8 сільських рад та 2 ОТГ ), Надвірнянського (1 сільські ради), м. ІваноФранківськ та (3 сільських рад)
Станом на 01.01.2019 року загальна чисельність працівників на підприємстві
становить 162 , із них 132 чоловіків ( 81 %) і 30 жінки (19 %). В основному, це працівники
у віці 36 і більше років ( 75 %).

Соціальні характеристики працівників підприємства по статі, віку,
освіті та рух кадрів
Характеристика працівників

Станом на 01.01.2021
року

Стать
Жінки
Чоловіки
Разом:

25
125
150

Вік
до 35 років
36-55 років
56- 65 років
66 і >

32
78
36
4
Освіта

Загальна середня
Професійно-технічна
Середня технічна
Вища
Рух кадрів
Коефіцієнт плинності кадрів
Кількість працівників, які пройшли навчання за рахунок
підприємства, а саме:
підвищення кваліфікації
Кількість працівників, які навчаються, всього:
в тому числі за рахунок підприємств

28
45
15
62
11,6
12
7
5
0

Коефіцієнт плинності кадрів в 2020 р. невисокий, що зумовлено стабільністю роботи
підприємства, покращенням умов праці та зростанням заробітної плати.
За 2020 рік підприємством сплачено податків до бюджетів всіх рівнів та зборів в сумі
11328 тис. грн.,( на 4942 тис. грн. більше відповідно до минулого року) в тому числі до
місцевого бюджету - 3785 тис. грн., (на 1498 тис. грн. більше відповідно до минулого року).
Сплачено єдиного соціального внеску в сумі 3409 тис. грн.
На підприємстві відсутня заборгованість по сплаті платежів до бюджету і виплаті
заробітної плати.
Підприємство забезпечує паливними дровами жителів населених пунктів і школи , де
відсутня мережа газопостачання.
Значна сума власних коштів інвестується у розвиток виробничої сфери. Для освоєння
лісосічного фонду в лісгоспі будуються нові лісові дороги та проводиться ремонт вже
існуючих доріг.
У всіх лісництвах ведуться роботи по благоустрою та впорядкуванню їх територій.
Підтримуються в належному стані рекреаційні пункти вздовж автомобільних доріг.
Велика увага на підприємстві приділяється соціальному захисту, як працівників
лісгоспу (застосовується системи преміювання до державних, професійних та релігійних
свят, надаються матеріальні допомоги та новорічні подарунки для працівників та їх дітей
(184 штуки), тощо) так і малозабезпеченим жителям району ( 5 сімей), і учасникам АТО
(близько 130 чоловік). До Великодніх свят малозабезпеченим жителям району щорічно
надається благодійна допомога у вигляді Великодніх кошиків (12 кошиків). ДП «ІваноФранківський лісгосп» співпрацює з школами Тлумацького та Тисменицького районів ,
учні яких щороку беруть активну участь в заходах, організованих нашими лісівниками в
рамках різноманітних Акцій. Переможці конкурсів нагороджуються грошовими преміями.
Екологічні і соціальні наслідки проведених в 2020 році лісогосподарських заходів
оцінюються, як несуттєві.

Дані таблиці свідчать про те, що в цілому загальні витрати по підприємству в 2020
році зросли за рахунок:
- збільшення витрат на збут лісопродукції (подорожчання вартості перевезення) та
утримання і експлуатацію механізмів, обладнання;
- зростання заробітної плати;
- зростання плати за використання лісових ресурсів (попенна плата)
В 2020 році в лісах високої природоохоронної цінності суцільні рубки не проводились.
Окрім ЛВПЦ і репрезентативних ділянок лісових екосистем, підприємство в процесі
планування, відводу та таксації лісосік виділяє ключові біотопи та об’єкти, які
представляють цінність для збереження біорізноманіття.
Інформація про виділені на лісосіках ключові об’єкти заноситься у відомість переліку
дерев не взятих в рубку та карту технологічного процесу.
Підготував
Начальник відділу лісового господарства

Адамчук П.І.

