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ЗВІТ 

про роботу Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства у 2014 році та перспективи розвитку 

лісового та мисливського господарства на Львівщині у 2015 році 

 
Лісове господарство Львівщини – одна з провідних галузей економічного 

комплексу області, головним завданням якої є лісовідновлення, вирощування та 

охорона лісу, створення нових насаджень, підвищення продуктивності лісів та їх 

якісного складу, раціональне використання лісових ресурсів.  

ЛЛЛііісссооорррееесссууурррсссннниииййй   пппооотттееенннццціііаааллл   

 

Львівська область відноситься до найбільш лісистих регіонів України, ліси 

займають 31,8% її території. 

Загальна площа земель лісового фонду становить 694,4 тис.га, з яких вкрита 

лісовою рослинністю 628,7 тис.га. 

Лісовий фонд Львівської області закріплений за значною кількістю постійних 

лісокористувачів. Ведення лісового господарства здійснюють лісогосподарські 

підприємства на площі 588,1 тисяч гектарів або 84,7% від загальної площі. 

Підприємствам Держлісагентства України надано у постійне користування ліси 

загальною площею 478,0 га або 68,8%, підприємствам Обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Львівської 

обласної ради – 21,0%, Міноборони України – 5,8%, іншим організаціям – 4,3%. 

Ліси та інші лісом вкриті площі на землях запасу та землях, не наданих у власність 

та постійне користування в межах населених пунктів займають площу 31,1 тис. га. 

Через відсутність проведення в них лісівничих заходів, охорони, захисту їх від 

шкідників, хвороб, вони знаходяться в незадовільному санітарному стані, 

самовільно вирубуються, гинуть від пожеж. 
 

Розподіл лісів Львівської області в розрізі лісокористувачів (Слайд №2) 
 

№ п/п Назва лісокористувача Площа 

тис.га % від 

загальної 

площі 

1 

2 

Державне агентство лісових ресурсів України 

ОКСЛГП «Галсільліс» 

478,0 

146,3 

68,8 

21,0 

3 Сільськогосподарські  підприємства 1,8 - 

4 Підприємства та організації транспорту і зв’язку 3,4 0,4 

5 Підприємства Міністерства оборони України 40,6 5,8 

6 Організації, підприємства і установи природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико – культурного 

призначення 

28,7 4,0 

7 Селянські (фермерські господарства) 0,1 - 

8 Інші заклади, установи, організації 0,3 - 

9 Промислові та інші підприємства 0,2 - 

10 Держаний комітет України по водному господарству 0,1 - 

11 Ліси, надані у власне користування громадянам 0,1 - 

12 Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне 31,1 - 
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користування в межах населених пунктів 

 Всього 694,4 100,0 
 

(Слайд №3) 

Розподіл земель лісового фонду по районах Львівської області, тис.га 

станом на 01.01.2015 року 

39,9 20,6

9,4

47,5

19,4

32,6

26,1

17,8

18,7

16,8

28,7

16,5

30,6
12,0

104,9

36,0

57,4

24,8

68,0

61,6

Бродівський

Буський

Городоцький

Дрогобицький

Жидачівський

Жовківський

Золочівський

Кам'янко-Бузький

Миколаївський

Мостиський

Перемишлянський

Пустомитівський

Радехівський

Самбірський

Сколівський

Сокальський

Старосамбірський

Стрийський

Турківський

Яворівський

 
  

Загальний запас деревини в лісах області складає 132,3 млн.м
3
, в тому числі в 

державному лісовому фонді – 111,2 млн.м
3
. 

Середній запас деревної маси на 1га вкритих лісовою рослинністю земель по 

підприємствах Львівського ОУЛМГ складає 260 м
3
, що на 43% більше ніж в 

середньому по Україні, запас на 1га стиглих і перестійних деревостанів складає 314 

м
3
.                                        (Слайд №4) 

Середній запас деревостанів, м3/га
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Обсяги заготівлі деревини в лісах визначаються ВО «Укрдержліспроект» на 

основі науково-обгрунтованих розрахунків та затверджуються Міністерством 

екології та природних ресурсів України. Обсяг заготівлі ліквідної деревини від усіх 

видів рубок по державних лісогосподарських підприємствах області у 2014 році 

склав 991 тис. м
3
, в тому числі від рубок головного користування – 582,5 тис. м

3
. На 

2015 рік лісогосподарськими підприємствами запроектовано заготовити 895,4 

тис.м3, в тому числі від рубок головного користування – 583,9 тис.м3. Свідченням 

достатньо зваженого лісокористування є показник використання річного приросту 

запасів деревини. За останні роки він складає в межах 50 - 55%. 
 

(Слайд №5) 

Використання річного приросту деревини
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Вікова структура лісів підприємств Львівського ОУЛМГ є близькою до 

оптимальної. В лісовому фонді домінують середньовікові деревостани, які 

займають площу 204,2 тис.га, молодняки - 83,1 тис.га, пристигаючі – 81,2 тис.га, 

стиглі і перестійні – 59,6 тис.га.                                (Слайд №6) 

Розподіл лісового фонду Львівського ОУЛМГ за переважаючими 

породами, тис.га

50,6

38,7

4,4

90

96,2

7,3

4

4,2

9,1

27,0

ялина

ялиця

модрина

дуб

бук

граб

ясен

клен

береза

вільха

 



 4 

Інша картина спостерігається в лісах комунальної власності, військових та 

інших користувачів області. Тут наявний нерівномірний розподіл насаджень за 

класами віку. Так, в лісовому фонді переважають молодняки 44% та середньовікові 

насадження 49%, пристигаючі і стиглі складають відповідно 6% і 1% ( в лісах 

державного значення пристигаючі насадження 19% і стиглі 14%). 

(Слайд №7) 

Вікова структура насаджень Львівського ОУЛМГ

19%

48%

19%

14%
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 пристигаючі
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В лісовому господарстві запроваджуються принципи збалансованого розвитку, 

що передбачають посилення екологічних, соціальних та сировинних функцій лісів. З 

метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних 

властивостей, щорічно роботи здійснюються на загальній площі 15 тис. га, в т. ч. 

лісівничі догляди за молодняками на площі 3 тис. га.  

   

СССтттвввооорррееенннннняяя   нннооовввиииххх   лллііісссіііввв,,,   лллііісссооовввіііддднннооовввлллееенннннняяя   

 

За 2014 рік обсяги лісовідновлення склали 3091 га. З них 1352 га створено 

лісових культур та 1739 га  залишено під природне поновлення лісу, що становить 56,3 

%. Крім цього створено 8 га захисних лісових насаджень на землях які раніше не були 

вкриті лісовою рослинністю. Для реалізації завдань з масштабного лісовідновлення та 

потреб лісорозведення створено відповідну виробничу базу. На підприємствах 

лісового господарства функціонують 40 постійних розсадників, тепличні господарства, 

де вирощують щорічно близько 15 млн. шт. стандартного садивного матеріалу.  

  Прийняття загальноєвропейських програм збереження лісових генетичних 

ресурсів дало поштовх до розробки стратегії із збереження лісових генетичних 

ресурсів. Одним із пріоритетних напрямків розвитку наукових досліджень у 

лісовому господарстві на найближчу перспективу є розробка заходів із збереження 

біорізноманіття, відновлення, підвищення продуктивності і якості лісів на 

селекційно-генетичній основі. В державному лісовому фонді Львівського ОУЛМГ  

виділені лісові генетичні ресурси на загальній площі 4835.8 га, 488 одиниць 
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плюсових дерев, з яких ведеться заготівля селекційного насіння та насіння з 

покращеними селекційно-генетичними властивостями. Державними 

підприємствами лісового господарства тільки в 2014 році заготовлено 10550 кг 

селекційного та покращеного лісового насіння з об’єктів постійної лісонасіннєвої 

бази. 

Відповідно до Державної цільової програми «Розвиток лісонасіннєвої справи 

на 2010-2015 роки», державними лісогосподарськими підприємствами Львівського 

ОУЛМГ за період  2010-2014 роки створено 30 га – клонових лісонасіннєвих 

плантацій та 55 га – родинних лісонасіннєвих плантацій. В подальшому 

вищезгадані насіннєві плантації будуть використовуватись для заготівлі 

високоякісного селекційного насіння основних лісоутворюючих порід. 

В структурі Львівського обласного управління лісового та мисливського 

господарства функціонує спеціалізоване підприємство - Львівський лісовий 

селекційно-насіннєвий центр. На підприємстві організовано переробку та 

зберігання лісонасіннєвої сировини хвойних порід із застосуванням сучасного 

обладнання австрійської фірми «Тхорбауер інженірінг». Це, зокрема, такі основні 

технологічні процеси – підсушування, обезкрилення, очищення та зберігання 

насіння. З 01.01.2007 року перероблено близько 600 тон сировини та одержано 25 

908 кг ( в т.ч. сосни 4 183 кг., ялини європейської 1 123 кг., модрини 691 кг., ялиці 

білої 19 900 кг) високоякісного насіння хвойних порід. 

Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», 

орієнтується, в основному, на вирощуванні садивного матеріалу з закритою 

кореневою системою. У 2008 році на підприємстві було встановлену сучасну 

теплицю польського виробника – «Agro-sur». В теплиці вирощується якісний 

садивний матеріал з закритою кореневою системою в контейнерах, як хвойних, так 

і листяних лісових і декоративних порід, таких як: дуб, бук, ялина колюча, 

європейська, псевдотсуга Мензіса, різні форми туй, ялівців, та інші.  

 За рік ДП «Львівський ЛСНЦ» вирощує понад 45 тис.шт. сіянців з закритою 

кореневою системою основних деревних та чагарникових порід. 

З метою заміни похідних ялинових насаджень Карпатського регіону на 

корінні ялицево-букові насадження необхідно збудувати контейнерний лісовий 

розсадник на базі першого в Україні лісонасіннєвого підприємства, яке функціонує 

в державному підприємстві Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр.  

На замовлення даного підприємства за участі фахівців шведської компанії 

ВСС АВ розроблено проект побудови сучасного розсадницького комплексу з 

обсягом вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою в 

кількості 2,5 млн. сіянців в рік.  

Перехід на поступовий спосіб рубання забезпечує природне відновлення 

лісів, зокрема основних лісоутворюючих порід (бук, ялиця,  сосна, дуб, клен-явір). 

З цією метою особливу увагу необхідно приділяти максимальному збереженню 

природного поновлення. Рубки проводити тільки при наявності достатньої 

кількості природного поновлення.  

 В цілому ліси щорічно створюються на площі понад 2,5 тис. га, що становить 

105% до площі зрубів, в тому числі шляхом природного поновлення на 50% площ. 

Обсяги лісовідновлення у 2015 році складуть 2920 га. 
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Обсяги лісовідновлення у 2015 році 

(Слайд №8) 

 
  

Лісопромислова діяльність 

 

На рубках головного користування у 2014 році заготовлено ліквідної 

деревини 582,5 тис. куб м і на рубках пов’язаних з веденням лісового господарства 

408,5 тис. куб м. Із загальної кількості заготовленої деревини лісоматеріалів 

круглих заготовлено 413,3 тис. куб м. Вихід лісоматеріалів круглих від загальної 

кількості заготовленої деревини склав 41,7 %. 

Забезпечено виконання планів заготівлі деревини в розрізі доведених 

сортиментів та сортів. Для виробництва пиломатеріалів і заготовок заготовлено 

314,1 тис. куб м деревини. З них: хвойних 265,5 тис. куб м, дубових 22,2 тис. куб м 

та букових 23,2 тис. куб м. Для виробництва клеєної фанери і шпону заготовлено 

18,8 тис. куб. м деревини, для будівництва - 15,5 тис. куб м та для виробництва 

целюлози і деревної маси (баланси) - 64,8 тис. куб м. 

Дров’яної деревини для технологічних потреб заготовлено 240,5 тис. куб м та 

дров для опалення 327,4 тис. куб м. 

У 2014 році у сфері надання послуг лісовому господарству продовжували 

формуватися ринкові засади. Зокрема, заготівлю деревини проводять як самі 

лісгоспи, так і приватні підприємства та підприємці .За минулий рік приватними 

підприємствами та підприємцями заготовлено 482 тис куб м деревини, що складає 

48,6 % від всієї заготовленої деревини. На заготівлі лісу працювало 14 приватних 

підприємств та 127 приватних підприємців, які вже мають не тільки свої бензопили 
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та трактори, а і спеціалізовані лісові машини та лісовози з гідроманіпуляторами. 

Приватні підприємства та підприємці надають послуги не тільки по заготівлі та 

транспортуванні лісу а і на інших видах робіт. 

На 2015 рік заплановано заготовити від всіх видів рубок 895,5 тис. куб м 

деревини в тому числі лісоматеріалів круглих 363,5 тис. куб м деревини. 

У 2014 році об’єм переробки деревини склав 137,4 тис. куб. м..  

Обсяг випуску продукції переробки деревини за цей же період склав 83,5 

млн.грн. Приріст продукції переробки порівняно з 2013 роком становив 20,4 млн. 

грн. Вихід товарної продукції з одного кубометра деревини пущеної в переробку 

складає в середньому по управлінню 610 грн. 

У 2014 році підприємствами виготовлено 9070 кбм дров паливних колотих. 

Починаючи з 2007 року підприємствами області почато будівництво лісових 

доріг, на які виділялись бюджетні кошти та паралельно проводилось будівництво 

за власні кошти підприємств. Будівництво проводиться за новими сучасними 

технологіями з врахуванням європейського досвіду 

За 8 років збудовано і відновлено ремонтом 431 км доріг на суму 59 млн грн.,  

в тому числі 

 104,4 км на суму 35.1 млн.грн. за кошти держбюджету 

 326,5 км на суму 24 млн. грн. за власні кошти підприємств 

У 2014 році збудовано і відновлено ремонтом 95 км лісових доріг на суму 5,5 

млн грн. 

У 2015 році заплановано збудувати та відновити 94,1 км лісових доріг. 

(Слайд №9) 
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З метою вдосконалення реалізації лісопродукції українським споживачам, 

запроваджена реалізація її через аукціони, які проводяться щоквартально. Аукціони 

розділені на загальні та спеціалізовані. 

Для впорядкування реалізації деревини на експорт впроваджена видача 

сертифікатів фірмам – експортерам. Сертифікати видаються Львівським обласним 

управлінням лісового та мисливського господарства. Це дало можливість 

зменшити нелегальний вивіз деревини за межі України. 

На підприємствах управління організована і має позитивні тенденції робота 

по дотриманню законодавчих і нормативних актів з охорони праці та трудових 

відносин. Налагоджено дієвий контроль за станом охорони і безпеки праці. 

Систематично та регулярно проводяться професійні змагання звалювальників 

лісу та Дні охорони праці.  

 

ЗЗЗбббееерррееежжжееенннннняяя   бббіііооолллооогггііічччнннооогггооо   рррііізззнннооомммаааннніііттттттяяя   ввв   лллііісссаааххх   тттааа   

зззааабббееезззпппееечччееенннннняяя   рррооозззвввиииттткккууу   пппррриииррроооддднннооо---зззааапппооовввіііддднннооогггооо   фффоооннндддууу   

 

В лісах Львівської області розташовано 350 об’єктів природно-заповідного 

фонду загальною площею 157,5 тис.га, що складає 7,2% від загальної площі 

області. 

 Тільки у лісах підприємств Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства виділено 100 об’єктів і територій природно-заповідного 

фонду загальною площею 85,8 тис.га, що складає 18% площі держлісфонду, або 

54% від загальної площі ПЗФ області.  

Загалом, серед природоохоронних об’єктів домінують лісові та ботанічні 

групи. Основна частина з них знаходиться в Карпатах і на Розточчі, тобто в 

найбільш лісистих регіонах Львівщини.  

Серед них – Національні природні парки «Сколівські Бескиди» - заг. площа 

35351га та «Північне Поділля» - заг. площа 15587,92га,   3 регіональні ландшафтні 

парки, 27 заказників, 20 пам’яток природи, 1 дендрологічний парк, 2 парки-

пам’ятки садово-паркового мистецтва, 45 заповідних урочищ. 

(Слайд №10) 
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МММиииссслллииивввсссььькккеее   гггоооссспппооодддааарррссстттвввооо   

Загальна площа мисливських угідь області становить – 1 млн. 771 тис. га, що 

складає 81% території області і 4% угідь України. З них польові – 1 млн. 073 тис. 

га. (60% в області і 3% України), лісові – 653 тис. га.(37% в області і 7% України) 

та водно-болотні – 45 тис. га. (3% в області і 2% України). 

Станом на 01.01.2015 року мисливським господарством у Львівській області 

займаються сімдесят шість користувачів мисливських угідь на площі 1млн 625тис 

га. Серед них 15 підприємств управління лісового та мисливського господарства на 

площі 370 тис. Га, або 21% площі 15 організацій УТМР на площі 387 тис.га, - 22%, 

10 товариств ЛОТМІР «Лісівник» – 302тис.га, - 17%, 2 мисливських господарств 

ТВМР ЗРУ – 58 тис. Га, - 3%, 2 господарства ЛОО ФСТ «Динамо» – 30 тис га, - 2%, 

7 інших громадських мисливських об’єднань на площі 251 тис. Га, - 14%, 25 

мисливських організацій різної форми власності на площі 227 тис.га, або 13% 

площі мисливських угідь, решта нікому не наданої площі 146 тис. га (8%) 

залишилось у державному мисливському резерві. 

 

 

(Слайд №11) 
 

Розподіл мисливських угідь в розрізі користувачів 

 

В області зареєстровано понад 41 тис. мисливців, які отримали державне 

посвідчення мисливця. 

 За 2014 рік від ведення мисливського господарства області до державного 

бюджету поступило тільки від реалізації ліцензій 842,0 тис.  л. ., від видачі  

посвідчень мисливця та заміни контрольних карток  103,86 тис.грн., разом на суму 

945,86 тис  л. . 

 За 2014 рік в області складено 136 протоколів на порушників правил 

полювання, з них 83 (61%) складено працівниками державної лісової охорони. На 

порушників накладено 22.2 тис.грн. штрафів та нараховані 23 тис.грн. збитків 

завданих порушниками мисливським господарствам. Стягнуто штрафів 18,5 тис. 

 л. , а збитків відшкодовано всього 24,5 тис  л. . 

За матеріалами обліку мисливської фауни у 2014 році в області обліковано: 

№ 

 

Назва користувача Кількість 

організацій 

Площа, 

тис.га. 

%% 

1 Державні підприємства Львівського ОУЛМГ 15 370 21 

2 Українське товариство мисливців та рибалок (УТМР) 115 387 22 

3 Львівське обласне товариство мисливців та рибалок «Лісівник» 10 302 17 

4 Товариство військових мисливців та рибалок ЗРУ 2 58 3 

5 ЛОО ФСТ «Динамо» 2 30 2 

6 Інші користувачі громадські організації 7 251 14 

7 Інші користувачі різної форми власносності 25 227 13 

8 Мисливські угіддя державного резерву (нікому не надані)  146 8 

РАЗОМ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 60 1771 
100 
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Зубрів – 48 голів, лосів – 69, оленів бл. – 1682, олень  л.. – 58, олень Даніеля 

(лань) – 84, козуля – 14249, кабанів – 4399, разом копитних – 20588 особини. Зайців 

– 45953, вовків – 169, ведмедів – 68 голів. 

Дані щодо чисельності мисливських тварин за результатами зимового обліку 

2015 року по Львівській області наведений у додатку №1. 

(Слайд №12) 

Чисельність копитних по Львівській області за період 2005-
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З фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного 

бюджету в поточному році виділено 100 тис. грн. на підгодівлю зубрів в ДП «МГ 

«Стир» та в угіддях НПП "Сколівські Бескиди". 

Опрацьовуються ще дві програми, а саме «Збереження та підвищення 

чисельності популяції ведмедя бурого» та «Збереження і відновлення глушця в 

НПП "Сколівські Бескиди" ». 
 

ОООхххооорррооонннааа   ііі   зззааахххииисссттт   лллііісссіііввв   

 

Питання охорони і захисту лісів перебуває на постійному контролі 

лісогосподарських підприємств, органів місцевої влади та  самоврядування. 

Головою Львівської обласної державної адміністрації видано розпорядження від 8 

серпня 2008 року №800 "Про додаткові заходи щодо збереження лісових ресурсів 

області". 

В 2014 році в лісовому фонді Львівщини виявлено 4414 м3 самовільно 

зрубаної деревини, з них в лісах обласного комунального лісогосподарського 

підприємства "Галсільліс" 2444 м3 самовільно зрубаної деревини, що становить 

55% від загальної кількості самовільних рубок по області. Збитки нанесені 

лісовому господарству самовільними рубками становлять 8819 тис.грн, в лісах 

Міністерства оборони України 91 м3 самовільно зрубаної деревини, що становить 

2% від загальної кількості самовільних рубок по області. Збитки нанесені лісовому 
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господарству самовільними рубками становлять 262 тис.грн., при цьому 

відшкодовано лише 5,7 відсотків. 

В лісах Львівського ОУЛМГ виявлено 897 випадків незаконної рубки лісу 

загальною кубомасою 1879 м
3
 деревини, що на 713 менше, ніж за 2013 рік. 

(Слайд №13) 

Аналіз самовільних рубок за 2012-2014 роки у Львівській 

області
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Збитки нанесені лісовому господарству становлять 5281,1тис.грн.  

Зусиллями працівників державної лісової охорони виявлено 354 

лісопорушники, 238 справ передано в правоохоронні органи.  

Однією з причин поширення незаконних рубок є діяльність малих 

лісопильних об'єктів, яких в окремих районах нараховується більше сотні. 

Найбільша кількість лісопильних об'єктів в Старосамбірському, 

Яворівському, Сколівському, Сокальському та Турківському районах. 

У більшості лісопильних об'єктів відсутня інформація щодо приходу і 

розходу лісопродукції. Більша частина деревини, яка поступає на лісопильні 

об'єкти не клеймована та не маркована, відсутня документація щодо її походження. 

Власники лісопильних об'єктів не можуть пояснити джерел її походження та кому 

вона належить. 

Відповідно до санітаного огляду лісів, понад 30 тис.га. насаджень 

пошкоджені шкідниками та хворобами лісу. В пошкоджених насадженнях 

проводяться санітарно-оздоровчі заходи, шляхом вирубки пошкодженої деревини, 

а також в осередках листогризучих шкідників, проводиться обробка насаджень 

установкою «ГАРД». Для боротьби із стовбурними шкідниками в похідних 

смерічниках викладаються пастки польського виробництва з використанням 

феромонів типу «Іпсодор». 
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ЕЕЕкккооонннооомммііікккааа   ііі   фффііінннааанннсссиии   

 

 

 Обсяг реалізації продукції за 2014 рік склав 502,7 млн. грн., або 134,2% до 

минулого року, з неї на експорт було відвантажено продукції на суму 285,1 млн.грн.  

(Слайд №14) 

 
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 При заготівлі деревини в об’ємі 990,1 тис.кбм, або 99,4% до обсягу 2013 року, 

ріст обсягів реалізації склав 134,2%. 

Визначальним фактором, котрий впливає на рівень середньомісячної 

зарплати є продуктивність праці. За 2014 рік цей показник в середньому по 

управлінню склав 171,3 тис.грн. на одного працюючого, що склало 140,9% до 

минулого року.           

(Слайд №15) 
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Рівень середньомісячної заробітної плати за 2014 рік зріс на 16,1% порівняно з 

минулим роком і становить 3639 грн. 

За рівнем оплати праці працюючих, Львівське ОУЛМГ входить кращих 

підприємств системи Держлісагентства України. 

(Слайд №16) 
 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

У 2014 році суттєво зросла вартість заготовленого та реалізованого 

кубометра деревини. 

(Слайд №17) 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           
 
 
 
 
 
           

У 2014 році видатки на ведення лісового та мисливського господарства по 

Львівському ОУЛМГ склали 145,2 млн.грн., в тому числі за рахунок державного 

бюджету – 11,8 млн.грн., або 8,1%. Значне зростання витрат на ведення лісового та 

мисливського господарства, охорону і захист лісів та постійне зменшення питомої 
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ваги коштів державного бюджету у загальних видатках призводить до вилучення 

значних сум обігових коштів підприємств, які можна було б залучати до оновлення 

лісозаготівельної техніки, придбання нових еколого – зберігаючи технологій, тощо. 

(Слайд №18) 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

За 2014 рік нараховано податків та платежів до зведеного бюджету в 

сумі 63 млн. грн.., в тому числі до місцевого бюджету – 29,5 млн.грн., Єдиного 

соціального внеску – 50,0  млн. грн..  

(Слайд №19) 
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ДДДіііааалллоооггг   іііззз   сссуууссспппіііллльььссстттвввоооммм   

 

При роботі з громадськістю та засобами масової інформації лісівники 

Львівщини забезпечують прозорість й відкритість діяльності обласного управління 

та лісгоспів на місцях, залучають громадськість до прийняття важливих для 

широкого загалу управлінських рішень щодо лісів, працюють над відновленням 

позитивної суспільної думки про роботу лісівників та лісової галузі. 

Сприяти виконанню вищевказаних завдань покликана створена у 2014 році 

при управлінні лісового та мисливського господарства Громадська рада, головою 

якої обраний академік, уповноважений представник Лісівничої академії наук (ЛАН 

України), д.с.-г. наук, професор  С.І. Миклуш. 

В апараті обласного управління та лісгоспів визначені керівники та 

виконавці, які займаються роботою з громадськістю та ЗМІ. В царині еколого-

просвітницької роботи та висвітлення для громадськості багатосторонньої 

діяльності наших лісогосподарських підприємств щороку затверджуються плани 

роботи обласного управління з громадськістю та засобами масової інформації. 

Важливим заходом роботи з громадськістю є щорічне проведення 

Всеукраїнської акції "Майбутнє лісу в твоїх руках" (проходить з 21 березня -- 

«Всесвітній день лісівництва» по 20 квітня - «День Довкілля»). В рамах акції 

проводяться обласні конкурси на кращий твір та кращий малюнок за темою 

«Людина та ліс», а також конкурс на «Краще шкільне лісництво».  

Для роз'яснення важливості робіт з лісовідновлення та лісорозведення, 

значення для суспільства професії лісівника, виховання у підростаючого покоління 

шанобливого ставлення до природи, покликані шкільні лісництва. На базі 

підприємств обласного управління функціонує 54 шкільних лісництва. В кожному 

шкільному лісництві діє рада шкільного лісництва, членами якої є учні, вчителі й 

спеціалісти лісового господарства. В шкільних лісництвах налічується 1085 учнів 

середніх шкіл.  

Екологічному вихованню та екологічній освіті населення, насамперед 

підростаючого покоління, вихованню у дітей дбайливого ставлення до природи, її 

різноманітності і багатств, пропаганді різних форм екологічної грамотності в 

природі покликаний Лісівничий еколого-просвітницький центр, який  створений на 

території ДП «Львівське лісове господарство» у 2006 році. 

В національному природному парку "Сколівські Бескиди" функціонують ще 

три еколого-просвітницьких центри, які розташовані в Підгородцівському, 

Майданському та в Бутивлянському лісництвах. На базі цих об’єктів проводяться 

уроки природи для школярів та інші просвітницькі заходи.  

Для підвищення рівня еколого-лісівничого виховання населення, роз’яснення 

та популяризації лісогосподарської діяльності на базі підприємств  Львівського 

ОУЛМГ прокладено 15 екологічних стежок, 19 еколого-пізнавальних маршрутів, 5 

рекреаційних зон, 2 туристичні притулки та 36 зон короткотермінового відпочинку.  
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ОООссснннооовввнннііі   нннааапппррряяямммкккиии   ррроообббооотттиии   тттааа   зззааавввдддааанннннняяя   пппііідддпппррриииєєємммссстттввв   

ЛЛЛьььвввііівввсссььькккооогггооо   ОООУУУЛЛЛМММГГГ   ууу   222000111555   ррроооцццііі:::   

 

- лісовідновлення буде проведено на площі  2,92 тис.га.; 

- обсяги вирощування у 2015 році стандартного садивного матеріалу із 

застосуванням передових технологій становитимуть 285 тис.шт.; 

- буде заготовлено понад 30 000 кг  лісового насіння; 

- продовжуватиметься придбання лісокультурної, лісорозсадницької техніки 

та знарядь (викопні скоби, культиватори, тощо); 

- лісівничі догляди за молодниками будуть проведені на площі 3,0 тис.га.; 

- заготівля ліквідної деревини від рубок поліпшення якісного складу 

деревостанів буде поведена в об’ємі 310,0 тис.кбм.; 

- заготівля деревини від рубок головного користування – 584,0 тис.кбм.; 

- у 2015 році за власні та залучені кошти  планується придбати 10 тракторів, 8 

лісовозних автомобілів, 8 гідроманіпуляторів для навантаження лісопродукції, 6 

трелювальних лебідок «Тайфун» для трелювання деревини з важкодоступних 

ділянок місцевості; 

- планується збудувати та відновити 94,1 км лісових автомобільних доріг; 

- рівень середньомісячної заробітної плати працівників лісового господарства 

складатиме не менше, ніж 4200 грн ; 

- у повному обсязі будуть сплачені нараховані платежі до зведеного бюджету та 

Єдиного соціального внеску; 

- продовжиться реформування структури лісогосподарських підприємств 

управління з метою приведення її до європейських стандартів; 

-  посилиться співпраця з суб’єктами громадянського суспільства; 

- буде забезпечено виконання фінансових планів лісогосподарськими 

підприємствами управління, затверджених Держлісагентством України. 


