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УДК 911.2 : 630 (477.81)                  Ірина НЕТРОБЧУК  
 

АНАЛІЗ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЛИНІВСЬКЕ 
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті подається аналіз використання лісових ресурсів державного підприємства "Млинівське лісове 

господарство" Рівненської області. Детально охарактеризовано провідні чинники, серед них геологічна будова, 

рельєф, ґрунти, гідрографія та клімат, що впливають на формування лісів. Розглянуто сучасний стан лісового 

фонду. Висвітлено поділ лісів на групи, переважаючі типи лісів, їх породний та віковий склад, бонітет і 

повнота насаджень. Проаналізовано види користування лісом. Акцентовано увагу на заходи щодо відтворення 

та збереження лісів.     
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збереження.  
 

Постановка наукової проблеми та її зна-
чення. Ліс є базовим чинником прискорення 
соціально-економічного розвитку конкретного 
регіону, незалежно від його спеціалізації та 
природно-кліматичних умов. Сьогодні важли-
вого значення набувають питання ґрунтовного 
аналізу стану лісів і використання лісових ре-
сурсів, переосмислення існуючих поглядів і 
положень щодо оптимізації лісистості, ефек-
тивності комплексного ведення лісового гос-
подарства, визначення його ролі, функцій і 
завдань у формуванні національної економіки. 
Адже функціонування лісогосподарського 
комплексу спрямовано на задоволення потреб 
країни у продукції з деревини, продуктах її пе-
реробки та раціонального використання усіх 
багатогранних корисних властивостей лісу. 
Тому раціональне ведення лісокористування є 
надзвичайно актуальним у нашому суспільстві, 
оскільки саме ліси є дуже цінним багатством 
України. 

Аналіз останніх досліджень з цієї пробле-
ми. Дослідженню проблем та раціональному 
використанню лісів з різних позицій присвяче-
на ціла низка наукових праць. Вагомий внесок 
щодо оптимізації лісокористування, покращан-
ня структури лісів, збільшення лісистості 
України зробив С.А. Генсірук [2]. Пропозиції з 
лісовідновлення, раціонального використання 
ресурсів лісу та охорони насаджень в Київсь-
кій області висвітлені у науковій праці 
М.І. Ониськіва, В.О. Рибака та ін. [8]. Основні 
принципи забезпечення сталого використання 
лісових ресурсів подаються в дослідженнях 
О.М.Адамовського [1]. Теоретичні передумови 
зонування території західного регіону України 
для розширення площі лісових насаджень роз-
глянуто в роботі Л.І. Копій [5]. Однак потребує 
подальшого розгляду питань щодо раціональ-
ного лісокористування з врахуванням лісоре-
сурсного потенціалу окремих регіонів, зокрема 
державного підприємства "Млинівське лісове 
господарство" Рівненської області.   

Формулювання мети та завдань статті. 
Мета статті - проаналізувати сучасний стан лі-
сів і господарське використання ресурсів Мли-
нівського лісгоспу з метою нарощування лісо-
сировинного та природоохоронного потенціа-
лу. У процесі дослідження розв’язувались такі 
завдання: проаналізувати природні чинники 
формування лісів Млинівського лісгоспу; оха-
рактеризувати сучасний стан лісового фонду; 
провести аналіз лісокористування; окреслити 
заходи щодо відтворення та збереження лісів. 

Методи й матеріали досліджень. Вихід-
ними матеріалами слугувала інформація про-
екту організації та розвитку лісового господар-
ства державного підприємства "Млинівське лі-
сове господарство", а також опублікованих 
праць. Для дослідження використано комплек-
сний та системний підхід, а також статистич-
ний, графічний, порівняльно-описовий методи.  

Виклад основного матеріалу й обґрунту-
вання результатів дослідження. Північні по-
ліські райони Рівненської області славляться 
своїм лісовим фондом. Від них не відстає дер-
жавне підприємство "Млинівське лісове госпо-
дарство". Воно розташоване в південно-захід-
ній частині Рівненської області на території 3 
адміністративних районів: Млинівського, Ду-
бенського та Демидівського. Млинівський ліс-
госп був організований у 1993 р. і є одним із 
наймолодших у підпорядкуванні Рівненського 
обласного управління лісового та мисливсько-
го господарства. До складу лісгоспу увійшли 
частина державного лісового фонду Дубнівсь-
кого лісгоспу, а саме: Дубнівське лісництво 
площею 4242 га, Млинівське – 4491 га, та час-
тина Миргощанського лісництва – 742 га (ур. 
Сатиїв, Іваново). Решта лісів площею 3443,1 га 
прийняті від колишніх лісгоспів. 

Млинівський лісгосп межує на півночі з 
Ківерцівським, на заході з Горохівським райо-
нами Волинської області, на сході з Рівненсь-
ким, на південному сході з Дубенським, а на 
півдні з Радивилівським районами Рівненської 
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області.  
Основними чинниками, що впливають на 

формування лісів Млинівського лісгоспу є гео-
логічна будова, рельєф, ґрунти, гідрографія та 
клімат.  

Геологічна будова об’єкта лісовпорядку-
вання розглядається з точки зору її впливу на 
формування рельєфу та розвиток грунтотвір-
них процесів [3]. Отож територія Млинівсько-
го лісгоспу розташована у межах Волино-По-
дільської плити. У геологічній будові лісгоспу 
приймали участь осадові породи платформен-
ного чохла, що містять у собі породи ранньо-
палеозойського та кайнозойського віку. Важ-
ливу роль у формуванні різних типів ґрунтів, 
поширення та росту лісової рослинності відіг-
рають антропогенові відклади. Загальна по-
тужність яких місцями сягає 40-50 м. Більшу 
частину лісгоспу займають нерозчленовані 
еолово-делювіальні утворення, представлені 
породами лесового комплексу. Він представле-
ний двома горизонтами пізнього антропогену. 
Нижній горизонт співставляють з причорно-
морськими лесами, а верхній – з бузькими. Са-
ме останній є материнською основою у форму-
ванні сучасного ґрунтового покриву височин-
ної частини лісгоспу – найродючіших ґрунтів 
чорноземів та сірих лісових.  

Вагомим чинником впливу на поширення 
лісової рослинності, її ріст і розвиток є рельєф 
території. Територія лісгоспу знаходиться в 
межах Волинської височини Волино-Подільсь-
кої ерозійної рівнини. Рельєф характеризуєть-
ся слабохвилястою поверхнею з чергуванням 
широких балок та вирівняних місцевостей. 
Окремі нагір’я досягають 250-280 м над рівнем 
моря. Схили розмиті численними балками та 
яругами. Однак ерозійних процесів в лісгоспі 
не зафіксовано. Значне місце в рельєфі займа-
ють долинні форми, створені річковими систе-
мами великих приток Прип’яті – Стиру та Го-
рині [6, 9].  

Окрім геологічної будови, рельєфу на роз-
поділ лісової рослинності істотно впливають 
ґрунти. Сучасний характер ґрунтового покриву 
лісгоспу сформувався внаслідок довгих проце-
сів грунтотворення, які проходили під сукуп-
ним впливом клімату, рослинності, рельєфу, 
господарської діяльності людини. На території 
лісгоспу переважають опідзолені ґрунти, які 
сформувались на лесовидних породах. У фор-
муванні ґрунтів цього типу проявився вплив 
двох основних грунтотвірних процесів – під-
золистого та чорноземного, залежно від пере-
важання яких виділяють кілька типів ґрунтів: 

сірі, темно-сірі та чорноземи опідзолені. Най-
більш поширеними в лісгоспі є сірі опідзолені 
ґрунти, які характеризуються значною кислот-
ністю, а відтак – безструктурністю, схильністю  
до запливання та утворення кірки на поверхні, 
нарешті незначним умістом гумусу і зниженою 
родючістю. 

Менш яскраво виражений підзолистий 
процес при формуванні темно-сірих опідзоле-
них ґрунтів. В них знаходиться більший уміст 
гумусу (2,2-3,0 %), менша кислотність, поліп-
шені фізичні властивості, що зумовлюють кра-
щу родючість. Ще менш виявлений підзолис-
тий процес спостерігається у чорноземів опід-
золених. За своєю морфологією, фізико-хіміч-
ними властивостями та родючістю вони набли-
жаються до чорноземів типових.  

Відповідно до ґрунтово-меліоративного 
районування Рівненської області Млинівський 
лісгоп знаходиться в межах Рівненського ґрун-
тового району з найбільш розвиненими сірими 
опідзоленими ґрунтами на лесовидних суглин-
ках та чорноземами. Отож на ґрунтах лісгоспу 
формуються широколистяні насадження з пе-
реважанням дубово-грабових лісів.  

Варто відзначити, що одним із найважливі-
ших чинників росту та розвитку деревної рос-
линності є вологість ґрунту [3]. Оптимальними 
для більшості деревних порід вважають свіжі 
та вологі умови місцезростання. Надлишкова 
або недостатня зволоженість ґрунтів призво-
дить до зниження продуктивності лісових на-
саджень. За ступенем вологості більша частина 
ґрунтів лісгоспу відноситься до свіжих 
(60,4%), вологих (37,3%) і сирих (2,3%). Лісові 
ділянки з надмірним зволоженням знаходяться 
на площі 113,1 га. Болота займають площу 27,7 
га. Рівень ґрунтових вод коливається від де-
кількох сантиметрів до 80 м.  

У формуванні природних умов розвитку та 
інтенсивності фізико-географічних процесів, у 
розміщенні та продуктивності лісових насад-
жень належить річкам. На території лісгоспу 
протікає 5 річок (табл. 1). Загалом він розташо-
ваний в басейнах рік Стир та Іква. Густота гід-
рографічного розчленування становить 0,14-
0,39 км/км2. Живлення річок змішане. Частка 
снігового живлення не перевищує 25-45%, а 
підземного – 35-45%, а для р. Іква навіть зрос-
тає до 64%. Вагоме місце у живленні річок 
займають дощові води, частка яких у форму-
ванні поверхневого стоку змінюється у різні 
роки [6, 9].  

У лісгоспі знаходиться Млинівське водос-
ховище на р. Іква. Штучно створені ставки ри-
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богосподарського призначення належать об-
ласному рибкомбінату об’єднанню "Рівнеліс" 
та іншим окремим установам тощо. Їх пере-
важно використовують для розведення риби, 

як запас води на випадок пожежі та для рекре-
аційних потреб. Вплив цих водойм на водний 
режим лісових масивів незначний. 

 Таблиця 1  
Характеристика річок Млинівського лісгоспу [9]  

Назва річки  Куди впадає річка Довжина, км  Ширина лісових смуг уздовж 
берегів річок, навколо озер, 

водойм, м  
Стир  Прип’ять 483  500  

Пляшівка Стир 40 150 
Іква Стир 93 300 

Тартацька  Іква            42 150 
Стубла Горинь 86 300 

 

Розміщення природних лісів, їхній склад, 
продуктивність, технічні якості деревини знач-
ною мірою залежать від особливостей клімату. 
Важливе значення для лісу має сонячна радіа-
ція, завдяки якій рослини отримують енергію, 
необхідну для процесів життєдіяльності. Су-
марна сонячна радіація за рік, що надходить на 
земну поверхню лісгоспу становить 92,7 
ккал/см2 (3,89 МДж/м2), причому основна її 
частина припадає на весну та літо (до 87%). 
Однак в лісових фітоценозах частка цієї радіа-
ції на процеси фотосинтезу не перевищує 1-
2%. 

Надзвичайно важливим і досить часто лімі-
туючим чинником є температура. Причому ма-
ють значення не тільки середні, а також міні-
мальні, максимальні та суми активних темпе-
ратур вище 10 °С [7]. Середньобагаторічна 
температура повітря, за даними Дубенської ме-
теостанції, становить + 7,5 °С. Найтепліший 
місяць – липень, з середньомісячною  темпера-
турою + 18,5 °С, а найхолодніший – січень (–
5,5 °С). Від середніх багаторічних показників в 
окремі роки спостерігаються значні відхилен-
ня. Так, абсолютний максимум температур від-
мічений у серпні (+ 36,0°С), а абсолютний мі-
німум – у січні (–36,0°С). Тобто амплітуда екс-
тремальних температур в абсолютній величині 
дорівнює 72,0°С [6].  

Температури повітря та ґрунту визначають 
терміни початку та закінчення періоду вегета-
ції, що мають великий вплив на хід сезонного 
розвитку, на динаміку росту та річну продук-
тивність окремих рослин і фітоценозу загалом. 
Вегетаційний період починається з другої де-
кади квітня і триває до третьої декади жовтня. 
Сума середніх добових температур від весня-
ного до осіннього переходу через 10°С дорів-
нює 2470°С, а кількість днів з температурою 
вище + 0°С – 250, вище +5°С – 190, вище + 10 
°С – 100. 

Для забезпечення рослин вологою велике 
значення мають річні суми опадів, а також роз-
поділ їх за сезонами. Пересічно за рік випадає 
568 мм. Більшість опадів (434 мм – 64 %) випа-
дає в теплий період року (квітень-жовтень). 
Максимальна кількість опадів випадає в черв-
ні-липні (74-84 мм), коли рідко спостерігають-
ся затяжні дощі. Рідше бувають зливові дощі, 
коли за короткий проміжок часу може випасти 
понад 100 мм опадів. Найменша кількість опа-
дів спостерігається в березні (29 мм). Найбіль-
ші місячні суми опадів в окремі роки сягали 
200-250 мм, а добові максимуми – до 120-170 
мм [6]. 

Велике значення для лісу має вологість по-
вітря, причому негативний вплив мають як ни-
зькі (нижче 30%), так і досить високі (понад 80 
%) значення відносної вологості. Так, остання 
максимальна спостерігається восени та  взим-
ку (82-89%), а мінімальна – у травні (70%). По-
сушливих днів (відносна вологість менше 
30%) пересічно за рік буває 7, із них більшість 
припадає на травень. В сухі періоди в лісах 
зростає здатність до утворення пожеж. Нато-
мість висока вологість затримує цвітіння рос-
лин, погіршує умови запилення, дозрівання 
плодів і насіння тощо. Крім того, вона сприяє 
виникненню і розвитку грибних і бактеріаль-
них хвороб рослин [7].   

Важливим чинником формування водного, 
а також теплового режиму ґрунту є сніговий 
покрив і промерзання ґрунту. За зиму в сніго-
вому покриві нагромаджуються великі запаси 
води, які при сніготаненні поповнюють ґрун-
тові вологозапаси і частково утворюють повер-
хневий і ґрунтовий стік річок. Сніговий покрив 
нестійкий, що пояснюється частими відлигами. 
Стійкий сніговий покрив установлюється пере-
січно у третій декаді листопада і триває 90–110 
днів. Висота снігового покриву 16 см. Середня 
глибина промерзання ґрунту сягає 46–82 см. 
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Різноманітні фізичні та фізіологічні влас-
тивості на ліс має вітер. Він впливає на транс-
пірацію рослин, випаровування, склад і воло-
гість повітря в лісі. У холодну пору, коли опи-
сувана територія знаходиться під впливом ан-
тициклонів і циклонів переважають південно-
східні, південні, південно-західні та західні  
вітри. Навесні і восени здебільшого панують 
вітри південно-східного та північно-західного 
напрямків. В літню пору, з посиленням фрон-
тальної діяльності на заході, домінують вітри 
західних і північно-західних румбів. Середня 
швидкість вітрів змінюється від 3,7 м/с до 6,1 
м/с (у зимово-весняний період вища, ніж уліт-
ку та восени). Проте в окремі періоди, особли-
во у холодну пору року, швидкість вітру може 
сягати 10-15 м/с. Абсолютні максимуми швид-
кості вітру 40 м/с зафіксовані в м. Дубно. Такі 
штормові вітри можуть призвести до повален-
ня дерев разом з корінням, що повністю зни-
щить лісові насадження на великих площах [6, 
7].  

З кліматичних чинників, що негативно 
впливають на ріст і розвиток лісових насад-
жень найбільше значення мають: пізні весняні 
заморозки, січневі відлиги, сильні снігопади, 
зливові опади в окремі роки. Пізніми весняни-
ми заморозками пошкоджується листя і молоді 
пагони ясена, клена, дуба. Сильні снігопади 
часто супроводжуються сніголамами соснових 
насаджень на родючих ґрунтах. Загалом клімат 
вище вказаного лісорослинного району спри-
ятливий для успішного росту деревних порід, 
зокрема дуба, граба ясена, горіха тощо.   

Отже, на території лісгоспу склалися спри-
ятливі природно-кліматичні умови для ведення 
лісогосподарської діяльності. 

До складу Млинівського лісгоспу входять 
чотири лісництва: Вовковиївське, Дублянське, 
Острожецьке, Млинівське. Загальна площа лі-
сового фонду становить 12,9 тис. га, де лісові 
площі займають 93 відсотки (рис. 1). На дер-
жавні ліси припадає 8935 га.  

Зазначимо, лісовий фонд – це землі, які 
вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті 
лісовою рослинністю – нелісові землі, які на-
дані та використовуються для потреб лісового 
господарства. Основними показниками лісо-
вих насаджень, що визначають, наскільки оп-
тимальним є лісовий фонд лісогосподарського 
підприємства, є вік, клас бонітет, повнота, за-
пас деревини на 1 га тощо.   

Важливим показником лісового фонду, що 
має істотне значення для стабільності й невис-
нажливості лісокористування є розподіл лісів 

на групи та категорії, що відповідає госпо-
дарським та економічним умовам  розташуван-
ня лісгоспу. Ліси першої групи виконують ви-
нятково важливу роль у стабілізації й оздоров-
ленні довкілля. До них відносяться ліси приро-
доохоронного та рекреаційного призначення 
(7,3 %). Ліси другої групи займають 92,7% 
державного лісового фонду (рис. 2). Це  експ-
луатаційні  та захисні ліси [4, 9].  
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Рис. 2. Розподіл площі лісів за категоріями  

 

Аналіз нинішнього розподілу земель лісо-
вого фонду за категоріями земель дозволяє 
зробити висновок, що лісові землі в практич-
ній діяльності держлісгоспу на даний час ви-
користовуються ефективно. Про це свідчить 
велика питома вага лісових земель (98,0%). 
Так, покриті лісом землі складають 93,4% від 
усіх земель лісового фонду. Незімкнуті лісові 
культури складають 2,3% лісових земель і не 
вкриті лісом землі – 4,6% лісових земель. З не 
покритих лісом земель 0,3% складають зруби, 
а 0,6% – прогалини і пустища. Площа нелісо-
вих земель не значна і складає 2,0% від загаль-
ної площі земель лісгоспу, і найбільша питома 
вага в них припадає на сіножаті та ріллю – 0,3 і 
0,5%, води – 0,4%, болота – 0,2%, садиби та 
споруди – 0,1%, траси – 0,4%, інші нелісові 
землі – 0,1%. Оскільки лісовий фонд – величина 
не постійна, то ж сучасний розподіл площі лісо-
вого фонду буде постійно змінюватись завдяки 
ефективній роботі лісового господарства та 
зростанню потреб населення в деревині, пасо-



Раціональне природокористування і охорона природи Наукові записки. №1. 2014. 

 236 

вищах, місцях відпочинку та мисливських 
угіддях [4, 9]. 

Дуже важливою характеристикою при вив-
ченні категорії земель лісового фонду є лісова 
типологія. Отож переважаючими типами лісів 
млинівського лісгоспу є свіжа (52,1%) та во-
лога діброви (37,2%). Корінними породами 
дібров є дуб та ясен. Підлісок дібров  склада-
ють ліщина, свидина, осика, липа, граб, бузина 
чорна, клен татарський тощо.  

Одним із важливих показників лісового 
фонду є породний склад лісів. Від останнього 
залежить продуктивність лісів, їх якість, товар-
на структура деревини та видове різноманіття 
продукції побічного користування. За поро-
дним складом у лісовому фонді лісгоспу пере-
важають твердолистяні породи, що складають 
10308,1 га (рис. 3). На хвойні породи припадає 
954 га. М’яколистяні породи, як береза повис-
ла, осика, вільха чорна займають 785,6 га лісо-
вих ділянок.  
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Рис.3. Породний склад вкритих лісовою рослинністю земель, га  

 

Серед лісоутворюючих порід провідне міс-
це займає дуб звичайний (65,4%). Друге місце 
посідає граб звичайний (10,8%). Такі ліси в 
якості домішок місять ясен звичайний, дуб 
червоний, клен гостролистий, бук лісовий, ака-

цію білу, явір (9,3%). Третє місце займають 
хвойні породи, зокрема сосна звичайна, ялина 
європейська, модрина європейська (7,9%) 
(рис.4). 
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Рис. 4. Площа земель вкритих лісовою рослинністю за переважаючими породами, % 
Одним із найважливих показників лісового 

фонду та їх сировинного потенціалу є структу-
ра насаджень за віком – розподіл площі лісів за 
групами віку. В Млинівському лісгоспі розпо-
діл насаджень за класами віку нерівномірний 

(рис. 5). Станом на 2010 р. у лісовому фонді 
переважають середньовікові (68,8%), молодня-
ки (12,2%) і насадження при недостатній кіль-
кості пристигаючих (13,9%), стиглих і пере-
стійних (5,1%).  
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Важливим показником ведення лісогоспо-
дарської діяльності є продуктивність деревос-
тану або запасу деревини, що залежить від 
ефективності лісовідновлення. Так, площа і за-
пас стиглих деревостанів у порівнянні з дани-
ми 2009 р. збільшились відповідно на 154,02 га 

і 42,63 тис. м3, або 32,9% і 42,6%, в т. ч. експ-
луатаційного фонду на 86,2 і 26,25 тис. м3, або 
20,1% і 27,9%. Основними причинами змін 
площі і запасу стиглих насаджень є природний 
приріст насаджень та зміни у віковій і пород-
ній структурі насаджень [9].  
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Рис. 5. Розподіл площі земель деревостанів за групами віку, га 

 

Для оцінки продуктивності лісових насад-
жень використовують класи бонітету. Насад-
ження основних лісотвірних порід характери-
зується І-ІІ класом бонітету, що об’єктивно 
віддзеркалює добротність умов місцезростан-
ня. Середній бонітет не відрізняється від опти-
мального за лісорослинними умовами. Наяв-
ність на площі 10,7 га низькобонітетних (V і 
нижче класів бонітету) насаджень вільхи пояс-
нюється їх зростанням на змитих, деградова-
них ґрунтах. Заслуговує на увагу в лісогоспо-
дарській діяльності – створення насаджень із 
технічно цінних та швидкоростучих порід, за-
міна малоцінних низькопродуктивних насад-
жень (грабчаків, осичників) на високопродук-
тивні – дуб черешчатий, дуб червоний, сосна 
звичайна, ясен, клен та інші лісоутворюючі 
породи.  

Повнота насаджень – один з найголовні-
ших таксаційних показників, за допомогою 
котрого визначають запас насаджень. Повнота 
– ступінь щільності деревостанів на одиницю 
площі. Повнота нормального насадження 
умовно дорівнює одиниці (1,0). Повнота 0,3 – 
0,4 вважається дуже малою. В лісгоспі насад-
ження з повнотою 0,3-0,4 займають площу 65,6 
га. Це розладнані насадження, які були прий-
няті від колишніх сільськогосподарських підп-
риємств. Молодняки і середньовікові низько-
повнотні насадження є потенційним фондом 

реконструкції [9].  
Отже, аналіз сучасного стану лісового фон-

ду виступає однією з центральних ланок соці-
ально-економічної політики регіону та є осно-
вою для планування лісокористування та лісо-
відновлення.  

Господарська діяльність лісгоспу спрямо-
вана на забезпечення невиснажливого і рівно-
мірного користування лісовими ресурсами, 
збереження умов відтворення  високопродук-
тивних деревостанів, їх економічних та інших 
корисних властивостей. Середній розмір лісо-
користування з 1 га вкритих лісовою рослин-
ністю земель в Млинівському лісгоспі стано-
вить 1,94 м3, що вдвічі менше від середньо де-
ржавного показника по Україні (3,8 м3/га). 
Ступінь використання середнього приросту на 
1 га – 51%, а щорічний обсяг створення лісо-
вих культур вказує на високу інтенсивність ве-
дення лісового господарства. 

Існує три види користування лісом: голов-
не, проміжне, побічне. Головне користування 
лісом здійснюється в межах розрахункової 
лісосіки – норма заготівлі деревини в порядку 
рубок головного користування, яке проводить-
ся в стиглих і перестійних деревостанах. Про-
міжне користування лісом полягає у викорис-
танні деревини, яку одержують при проведенні 
так званих рубок догляду за молодим, серед-
нім та пристигаючим лісом, а також при прове-
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денні вибіркових та суцільних санітарних ру-
бок. Побічне користування лісом пов’язане з 
використанням недеревних продуктів лісу. Ос-
таннім часом все більшого значення набуває 
рекреаційне лісокористування [4].   

Так, експлуатаційний фонд Млинівського 
лісгоспу лісовпорядкуванням встановлений на 
площі 500,6 га із стовбурним запасом 118,78 
тис. м3. Він мав затверджену розрахункову лі-
сосіку рубок головного користування на 2000-
2009 рр., яка становила 6,1 тис. м3 ліквідної де-
ревини. Для покращення санітарного стану лі-
сового фонду лісовпорядкуванням  проводять-
ся суцільні та вибіркові санітарні рубки (рис. 

6). Фактично вибіркові санітарні рубки лісгосп 
виконав на площі 10342,1 га із стовбурним за-
пасом 108,6 тис.м3. Із загальної площі суціль-
них санітарних рубок в насадженнях запроек-
товано 41,4 га (стовбурний запас 7,29 тис. м3, 
ліквідний запас 6,24 тис. м3, ділової деревини  
2,48 тис. м3). Крім того, лісовпорядкуванням 
виявлено 0,45 тис. м3 поодиноких дерев на 
площі 49,0 га, які проектувалось вирубати під 
час проведення рубок догляду. В лісгоспі та-
кож передбачалось проведення інших рубок, 
пов’язаних з розчищенням лісогосподарських 
доріг на площі 15,0 га і стовбурним запасом 
1,8 тис. м3 [9].  
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Рис.6. Обсяги виконаних санітарних рубок, тис. м3 

 

З побічних лісових користувань має місце 
заготівля сіна (1 т/га на рік) і в незначних об-
сягах лікарських рослин (звіробій, череда, 
хвощ польовий, материнка). Наявні в лісовому 
фонді сільськогосподарські угіддя використо-
вуються для потреб лісової охорони. Більша 
частина сіножатей і орних земель не викорис-
товується, що в перспективі потребує заліснен-
ня. Заготівля харчових продуктів лісу та лікар-
ської сировини лісгоспу проводиться місце-
вим населенням і має любительський характер. 
Випас худоби в лісі не проводиться. Окрім за-
доволення потреб народного господарства в 
деревині і продукції побічних лісових користу-
вань, лісові насадження мають важливе приро-
доохоронне і рекреаційне значення. Отже, ная-
вних угідь цілком достатньо для задоволення 
потреб лісового господарства. 

В нинішніх умовах найбільш широко поча-
ли використовувати рекреаційно-оздоровчі лі-
си лісгоспу, які віднесені до лісогосподарської 
частини лісів зелених зон, площа яких стано-
вить 863,8 га. Об’єкти природно-заповідного 
фонду на території лісгоспу подані в табл. 2.  

Лісогосподарська діяльність тісно пов’яза-
на з веденням мисливського господарства. 
Важливим завданням якого є збереження оп-
тимальної кількості тварин і створення для них 
сприятливих умов. Надмірна, нерегульована 
чисельність тварин може принести значну 
шкоду лісовим насадженням. За даними обліку 
мисливської фауни в угіддях налічується: ка-
бан – 60 гол., козуля – 247 гол., заєць-русак – 
248 гол., бобер – 15 гол., борсук – 72 гол., ли-
сиця – 15 гол., куниця – 47 гол., олень плямис-
тий – 10 гол.  

Таблиця 2   

Об’єкти природно-заповідного фонду на території Млинівського лісгоспу  
Найменування об’єктів 

природно-заповідного фонду  
Площа, га Місце знаходження Категорія природно-

заповідного фонду    


