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РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ 

 

2.1. Основні галузі народного господарства в районі розташування  

       ліспаркгоспу 

 

Основна частина земельних ділянок КП „Дарницьке ЛПГ“ (98,4%) розташована на 

території лівобережної частини м. Києва в межах Деснянського, Дніпровського та 

Дарницького районів. Решта земельних ділянок (1,6%) знаходяться на території 

м. Бровари та Броварського району Київської області. Практично земельні ділянки 

представлені одним компактним масивом, який пересікається кількома автомобільними та 

залізничними транспортними магістралями. Незначна площа представлена окремими 

ділянками у заплаві р. Дніпро та між забудованими кварталами районів. 

Практично всі землі регіону лівобережної частини Києва між берегом Дніпра та 

західними межами земельних ділянок ліспаркгоспу зайняті житловою забудовою, яка 

забезпечує житлом близько третини населення міста (1065 тис. мешканців). Для 

забезпечення життєдіяльності мешканців значно розвинута відповідна міська 

інфраструктура. 

Регіон розташування ліспаркгоспу характеризується досить розвинутою 

промисловістю. Тут налічується близько 150 різноманітних за величиною та галузями 

промислових підприємств: машинобудування та металообробка, виробництво будівельних 

матеріалів, виготовлення хімічної, харчової, текстильної, поліграфічної, меблевої та іншої 

продукції. 

Крупні підприємства, які б тільки спеціалізувалися на переробці деревини, 

відсутні. Первинною переробкою деревини почасти займаються дрібні приватні 

підприємства. Тривалість їх існування зазвичай коротка. Більш-менш значні підприємства 

з різних галузей виробництва для отримання виробів з дерева (в основному для упаковки 

товарів) утримують окремі деревообробні підрозділи (цехи). Деревина для переробки 

отримується з різних джерел, в тому числі від КП „Дарницьке ЛПГ“. 

Деревопереробна промисловість в ліспаркгоспі представлена двома невеликими 

цехами в Броварському і Дарницькому лісництвах та пунктом переробки деревини в 

Микільському лісництві, в яких переробляється деревина від рубок формування і 

оздоровлення лісів, інших рубок. Вироби з деревини використовуються для власних 

потреб (наприклад, для обладнання місць відпочинку) та для реалізації. 

Безпосереднє прилягання багатьох житлових масивів до лісових ділянок 

ліспаркгоспу визначає велику інтенсивність їх відвідування населенням для прогулянок, 

організації пікніків та спортивних занять, купання в ставках і озерах, збору грибів і ягід 

тощо. Тому головна роль лісового господарства в економіці даного регіону – це 

забезпечення максимально можливого використання рекреаційних ресурсів ліспаркгоспу 

для відпочинку населення з умовою мінімально можливого пошкодження природних 

комплексів. 

 

2.2. Обсяги заготівлі деревини та її реалізація 

 

В 2019 р. в лісах ліспаркгоспу в цілому було заготовлено 46330,4 м3 ліквідної 

деревини, в т. ч. круглі лісоматеріали – 14310,26 м3. Із загального обсягу заготовленої 

ліквідної деревини хвойні породи складають відповідно 41716,89 м3 (з них: круглі 

лісоматеріали – 14392,08 м3), твердолистяні породи – 4209,55 м3 (з них: круглі 

лісоматеріали – 85,15 м3), м’яколистяні породи – 403,96 м3 (з них: круглі лісоматеріали – 

35,26 м3). 
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Основні сортименти, які заготовлені  в ліспаркгоспі в 2019 році: круглі 

лісоматеріали класу В – 0,03%, класу С – 7,5% та класу D – 23,8%, деревина дров’яна 

промислового використання - 19,4% та непромислового використання -49,3%. 

Найбільшими споживачами деревини є: ТОВ „Камелія PR“ – 4508 м3, ТОВ „Грін 

Вуд“ – 2208,96 м3, ФОП Богданов В. В. – 1760,68 м3. 

Ліспаркгосп не здійснював експорту деревини. Для місцевих потреб населення 

реалізовано 9016,79 м3, на внутрішній ринок – 28215,6 м3, для власних потреб та власних 

цехів переробки – 4751,5 м3. 

Із загальної структури деревини, що заготовлюється в ліспаркгоспі, найбільшим 

попитом у споживачів користується деревина дров’яна непромислового використання та 

лісоматеріал круглий класу D. 

 

2.3. Характеристика шляхів транспорту 

 

Район розташування лісгоспу характеризується розвинутою мережею шляхів 

транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в зоні 

діяльності ліспаркгоспу є залізниці: Київ-Москва, Київ-Харків,  автомобільні магістралі з 

інтенсивним рухом автомобільного транспорту: Київ-Чернігів-Гомель (М01), Київ-Харків-

Ростов-на-Дону (М03). Лісовий масив Дніпровського лісництва перетинають київські 

вулиці Братиславська та Курнатовського, Броварський проспект. Окрім того, місцями до 

меж лісових масивів безпосередньо прилягає багато інших вулиць Києва.  

Мережа магістральних доріг доповнюється мережею доріг з твердим покриттям 

місцевого значення, які з’єднують м. Київ з кількома населеними пунктами Броварського 

району, а також земельними ділянками інших користувачів, які знаходяться в межах 

лісових масивів ліспаркгоспу.. 

Протяжність лісогосподарських доріг на території ліспаркгоспу складає 393,5 км, із 

них з твердим покриттям 16,5 км. Загальна протяжність шляхів транспорту за 

нормативами на 1000 га площі складає 24,1 км, а ступінь забезпеченості відповідно до 

середнього нормативу для Полісся (38 км) становить 63%.  

Більшість лісогосподарських доріг має задовільний технічний стан і практично 

цілорічно придатна для проїзду лісогосподарської і протипожежної техніки та вантажних 

автомобілів для вивозу деревини., але не завжди і не скрізь придатна для проїзду 

легкового транспорту. Мережа лісогосподарських доріг активно використовується з 

рекреаційно-оздоровчою метою шляхом здійснення відвідувачами лісових ділянок 

пішохідних, велосипедних та лижних прогулянок.  

 

2.4. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

 

Порядок і ставки рентної плати (загальнодержавного податку) за заготівлю деревини 

основних лісових порід регулюються статтею 256 „Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів“ чинного Податкового кодексу України.  

Рентна плата за заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних 

лісових користувань та використання корисних властивостей лісів встановлюються 

Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

радами. 

Ліси ліспаркгоспу віднесені до І поясу рентної плати за заготівлю деревини основних 

лісових порід.  

Заготовлена деревина вивозиться як безпосередньо споживачами, так і на цех 

переробки деревини. 
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2.5. Основні показники ведення лісового господарства, виробнича потужність  

       ліспаркгоспу 

 

Господарська діяльність ліспаркгоспу спрямована на покращання захисних, 

кліматорегулюючих, оздоровчих, захисних, рекреаційних і інших корисних природних 

властивостей лісу в інтересах охорони здоров'я людей, покращання навколишнього 

середовища, а також на раціональне використання лісів для задоволення потреб населення 

в деревині та іншій продукції, покращання породного складу і якості деревини лісових 

насаджень, охорону лісів від пожеж, шкідників і хвороб лісу, раціональне використання 

земельних ділянок, в тому числі для організації відпочинку населення м. Києва. 

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства (табл. 2.5.1) щодо обсягів 

лісокористування запроектованого нинішнім лісовпорядкуванням стала меншою від 

проекту минулого лісовпорядкування. Таке зменшення інтенсивності можна пояснити 

загальним поліпшенням санітарного стану внаслідок своєчасного проведення заходів на 

протязі минулого ревізійного періоду. Окрім того, при нинішньому лісовпорядкуванні не 

проектується виконання лісовідновних рубок, а також враховані відповідні зміни в 

нормативно-правових документах щодо виконання окремих видів рубок формування та 

оздоровлення лісів. 

Ступінь забезпечення ліспаркгоспу транспортними засобами становить близько 

80%. виробничим фондом на 80%, житловим фондом на 50%, кадрами постійних 

робітників на 90%. Нестача постійних робітників забезпечується сезонними і 

тимчасовими робітниками.  

Організація виконання лісогосподарських робіт в ліспаркгоспі залежить від видів 

робіт, їх сезонності та конкретних обсягів тощо. Найбільш постійними є спеціалізовані 

бригади з догляду за насадженнями. На час лісокультурної кампанії створюються 

тимчасові бригади. 

 

2.5.1. Основні показники ведення лісового господарства. Рівень інтенсивності  

           ведення лісового господарства 

 

Найменування показників 
Одиниця 

вимірювання 

За проєктом 

минулого 

лісовпорядку-

вання  

За проєктом 

нинішнього 

лісовпорядку-

вання 

1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – 

усього 
тис. м3 92,88 48,14 

2. Середній обсяг лісокористування з  

1 га вкритих лісовою рослинністю лісових 

ділянок 

м3 6,1 3,2 

3. Річний обсяг робіт з відтворення лісів:    

–створення лісових культур га 28,2 64,7 
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2.6. Значення лісового господарства в економіці району розташування  

       ліспаркгоспу і охороні довкілля 

 

Лісове господарство власне в економіці району розташування ліспаркгопу займає 

незначне місце. Загальна потреба в деревині із лісів підприємства в регіоні його 

розташування задовольняється лише на 10-12%. Основною ж спрямованістю його 

діяльності є максимальне забезпечення використання лісових ділянок в цілях рекреації і 

охорони природи. 

Сільськогосподарські угіддя на території ліспаркгоспу відсутні, а випас худоби 

заборонений.  

Заготівля ягід, грибів, лікарських рослин носить аматорський характер. 

В лісах зустрічаються деякі види мисливської фауни. В основному це козуля, 

кабан, заєць, але будь-які види мисливства заборонені.  

В Броварському, Дарницькому та Микільському лісництвах діють малопотужні два 

цехи та пункт переробки деревини від санітарних та ландшафтних рубок догляду.  

Конкретні дані щодо проектування лісогосподарських, рекреаційних, 

природоохоронних заходів приводиться у відповідних розділах цієї пояснювальної 

записки.  

 

2.7. Сертифікація лісів 

 

Проєкт організації і ведення лісового господарства розроблений на засадах сталого 

розвитку лісового господарства, як це передбачено чинним Лісовим кодексом України 

(статті 2, 34, 48, 55, 56).  

Ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку передбачає поєднання 

економічних, екологічних та соціальних аспектів лісогосподарської діяльності з метою 

збереження, невиснажливого використання лісів та підтримування їх багатогранних 

функцій на довгострокову перспективу.  

Розроблені положення проєкту відповідають основним принципам сталого ведення 

лісового господарства: відповідність чинному законодавству України та угодам, 

ратифікованих Україною; лісогосподарські заходи спрямовуються на багатоцільове 

використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної складової 

підприємства та отримання екологічних і соціальних вигод; збереження лісового 

біорізноманіття, унікальних лісових систем; розроблення системи заходів з ведення 

лісового господарства, їх вчасне оновлення і уточнення; постійне спостереження за 

станом лісів, контроль за виконанням лісогосподарських заходів; збереження лісів, які 

мають природоохоронне та рекреаційне значення.  

На даний час система ведення лісового господарства ліспаркгоспу не 

сертифікована. Відповідні заходи щодо сертифікації за схемою Лісової Опікунської Ради – 

ЛОР (Forest Stewardship Council – FSC) ліспаркгоспом не проводяться і не плануються.  

 


