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ПРОТОКОЛ

першої лісовпорядної наради з лісовпорядкування лісів 
Спеціалізованого комунального підприємства „Добробут” 
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Миргородського району Полтавської області

м. Харків " " __________  2023 р.

ПРИСУТНІ: Список присутніх додається.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Е Готовність СКП „Добробут” Сергіївської сільської ради (СКП „Добробут”) 

Миргородського району Полтавської області і ДП „Харківська державна лісовпорядна 
експедиція” ВО „Укрдержліспроект” (Харківдержліспроект) до проведення 
лісовпорядних робіт.

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

СЛУХАЛИ: доповіді першого заступника начальника міжрегіонального 
управління лісового та мисливського господарства Любчича М.В., директора СКП 
„Добробут” Сергіївської сільської ради їлляшенка А.О., т.в.о. директора ДП „Харківська 
державна лісовпорядна експедиція” ВО “Укрдержліспроект” Гриневича В.І. та інших 
учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді та виступи присутніх, перша лісовпорядна 
нарада

В И Р І Ш И Л А :
1. КОНСТАТУВАТИ:
Е Е  Необхідність проведення базового лісовпорядкування зумовлена змінами в 

лісовому фонді (виготовленням правовстановлюючих документів на земельні ділянки з 
кадастровими номерами 5320482600:00:002:0126, 5320482600:00:005:0160,
5320482600:00:005:0161, 5320482600:00:005:0162, які входять склад СКП „Добробут”).

2. УХВАЛИТИ:
1. Провести в 2023 році польові лісовпорядні роботи по СКП „Добробут” 

Сергіївської сільської ради за І розрядом на площі 144,8003 га.
2. Під час проведення лісовпорядних робіт керуватися Лісовим кодексом України 

(Закон України № 3404-ІУ), „Порядком здійснення лісовпорядкування” (2023 р.), Законом 
України “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими законодавчими
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актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами та 
протоколом цієї наради.

3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.
4. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів 

прийняти:
- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 

ділянками;
- космічні знімки.
5. Межі земельних ділянок та їх площу прийняти у відповідності з 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки.
6. Земельні ділянки, прийняті до складу підприємства розділити на квартали. 

Нумерацію кварталів провести в розрізі комунального підприємства.
7. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії у 

відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 733 
„Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок”, 
постанови КМ України від 17 листопада 2021 р. № 1242 „Перелік автомобільних доріг 
загального користування державного значення”.

8. Організувати наступні господарські частини:
- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, 

включивши до неї ліси, які виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові 
функції, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування, включивши до 
неї ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, 
де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування, включивши до 
неї ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, 
де дозволені рубки головного користування;

- захисні ліси з особливим режимом користування, включивши до неї ліси, які 
виконують переважно водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де заборонені 
рубки головного користування;

- захисні ліси з обмеженим режимом користування, включивши до неї ліси, які 
виконують переважно водоохоронні, грунтозахисні та інші захисні функції, де дозволені 
рубки головного користування;

9. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них наступні віки 
стиглості в межах господарських частин (згідно з оптимальними віками стиглості, 
затвердженими Мінлісгоспом України 21.10.1983 р.).

Трива Вік рубки в розрізі госпчастини
Господарські секції і породи, які лість з особливим з обмеженим

входять до них класу режимом режимом
віку користування користування

Соснова (усі види сосен, модрин) 10 121-130 101-110
Соснова в вогнищах кореневої губки 10 121-130 101-110
Дубова високостовбурна (дуб нас. III бон. і вище 
пор. II бон. і вище) 10 161-170 131-140

Дубова низькостовбурна (дуб нас. IV бон. 
нижче, пор. III бон. і нижче) 10 91-100 71-80

Ясенева (ясен звичайний) 10 91-100 81-90
Кленова (клен польовий, явір, гостролистий, 
сріблястий) 10 91-100 81-90

Дуба червоного (дуб червоний) 10 91-100 81-90
Грабова 10 71-80 61-70



Господарські секції і породи, які 
входять до них

Трива
лість
класу
віку

Вік рубки в розрізі госпчастини
з особливим 

режимом 
користування

з обмеженим 
режимом 

користування
Акацієва (акація біла, гледичія) 5 36-40 31-35
В ’язова (в’яз гладкий, дрібнолистий, шорсткий 
берест)

5 41-45 41-45

Ясена зеленого (ясен зелений, клен ясенолистий) 5 41-45 41-45
Березова (береза повисла) 10 71-80 61-70
Вільхова (вільха чорна) 10 71-80 61-70
Осикова (осика, вільха сіра) 10 41-50 41-50
Липова (усі види лип) 10 91-100 81-90
Тополева (усі види тополі, верб деревовидних) 5 36-40 31-35
Горіхова (усі види горіхів, гіркокаштан, платан) 10 71-80 61-70
Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, слива 
абрикос, алича, шовковиця, берека) 10 51-60 51-60

Інші деревні породи (клен татарський, 
бархат амурський, горобина, черемха) 10 41-45 41-45

Чагарникова (усі види чагарників -  лавр благо
родний, фісташка, калина, ліщина, глід, кизил, 
маслинка)

5 21-25 21-25

Верби чагарникової 1 3 3

10. Корегування запасів насаджень на 1 га при окомірній таксації, а також 
визначення відносних повнот при вимірювальній і переліковій таксації проводити 
керуючись «Лісотаксаційним довідником», затвердженим Держлісагентством України 
(протокол засідання НТР Держлісагентства України від 27.12.2011 р.).

11. У мішаних насадженнях загальний запас деревини на 1 га визначити за 
складовими породами.

12. Товаризацію експлуатаційного фонду проводити згідно нормативів 
“Лісотаксаційного довідника” (2013 р.).

13. Вихід ділової деревини з рубок формування і оздоровлення лісів, поліпшення 
якісного складу лісів, проектувати з врахуванням фактичного стану деревостанів.

14. Особливо захисні лісові ділянки виділяти згідно з постановою КМ України від 
16 травня 2007 року №733, крім земель зайнятих постійними лісовими розсадниками, 
лісогосподарськими дорогами, просіками, лісовими протипожежними розривами, (лист 
Держкомлісгоспу України від 28.04.09 р. №02-16/1713 „Щодо виділення особливо 
захисних лісових ділянок”.

15. Виділити насадження-медоноси у деревостанах липи і акації при наявності 
головної породи у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і 
населених пунктів.

16. Виявити типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення 
рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і 
рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі.

16.1. Надати лісовпорядній партії відомості щодо наявності тварин, прахів і рослин 
занесених до Червоної книги України.

17. При проведенні лісовпорядних робіт врахувати особливості планування заходів 
на територіях, які згідно Резолюцій Бернської конвенції, можуть бути включені до 
Смарагдової мережі.

18. При проектуванні рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, 
санітарні, лісовідновні рубки, рубки переформування, рубки пов’язані з реконструкцією 
та ландшафтні рубки) керуватися „Правилами поліпшення якісного складу лісів”,
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затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2007 р. №724 та 
наказом Держкомлісгоспу України від 22.11.2010 р. № 403.

18.1. В насадженнях, що зростають в сирих і мокрих типах умов місцезростання, 
освітлення і прочищення не проектувати.

18.2. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові 
періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба -  3 роки, в насадженнях інших 
порід -  5, прочищення -  5, проріджування -  7, прохідні рубки -  10 років.

18.3. Розрахунок обсягів рубок догляду провести за лісівничими міркуваннями, 
врахувавши „Критерії обмеження проектування рубок догляду”. Досягнуті показники 
виходу ліквідного запасу і запасу ділової деревини при проведенні рубок догляду 
узгодити з СКП „Добробут” Сергіївської сільської ради.

18.4. Сухостій враховувати і назначати в рубку з 5 м3 на 1 га. Поодинокі дерева і 
захаращеність враховувати з 5 м3 на 1 га, рубку поодиноких дерев і ліквідацію 
захаращеності не проектувати. В об’єктах природно-заповідного фонду заходи 
проектувати у відповідності до Закону України „Про природно-заповідний фонд України”.

18.5. Суцільні санітарні рубки проводити шляхом вирубування сухостійних, 
відмираючих і дуже ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами 
лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення 
вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 
критичної.

18.6. Визначити фонд лісовідновних рубок стиглих та перестійних різновікових 
багатоярусних деревостанів та деревостанів простої структури для поновлення захисних, 
водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, 
підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів в 
госпчастинах з особливим режимом користування та ОЗЛД.

Залежно від складу, вікової структури, повноти деревостанів, наявності 
життєздатного підросту господарсько-цінних порід, лісовідновні рубки проектувати 
вибірковим способом у поєднанні з рубками догляду.

Для визначення щорічного обсягу лісовідновних рубок термін повторюваності для 
вибіркових і поступових рубок прийняти - 10 років.

18.7. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією віднести малоцінні і похідні 
молодняки, чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені 
деревостани малоцінних молодняків з куртинним розміщенням дерев, які за своїм станом 
не відповідають типам лісу і є малоцінними.

Основним способом реконструкції визнати суцільний з наступним створенням 
лісових культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах. Лісові 
ділянки площею до 1 га в реконструкцію не призначати.

19. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, 
розробленою УкрНДІЛГ А.

20. Відтворення лісів проектувати згідно „Правил відтворення лісів”, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року № 303.

20.1. Схеми лісових культур проектувати відповідно до “Типів лісових культур за 
лісорослинними зонами України” (2008 р.), ухвалених секцією організації управління 
лісовим господарством науково-технічної наради Держкомлісгоспу України (протокол № 
1 від 18 березня 2010 року).

20.2. Зруби ревізійного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а 
також у інших умовах місцезростання, при наявності достатньої кількості природного 
поновлення акації білої, вільхи чорної, осики, тополі, верби, проектувати під природне 
поновлення.

20.3. Створення лісових культур на зрубах площею менше 0,5 га, інших не вкритих 
лісовою рослинністю ділянках площею менше 1 га, як правило, проектувати під
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природне поновлення, або відносити їх до кормових полів, ремізів, передбачивши на них 
відповідні господарські заходи.

21. Селекційну оцінку визначити для пристигаючих і стиглих насаджень сосни, дуба 
у відповідності з рекомендаціями по селекційній інвентаризації лісів України, 
розробленими УкрНДІЛГ а.

22. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного 
поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 
проводити згідно „Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки 
якості лісокультурних об’єктів та системи ведення лісового насінництва”, затверджених 
наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 р. № 260.

22.1. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити для одно-та 
дворічних культур -  80 %, для трирічних -  75 %.

22.2. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю 
лісових ділянок, визначити за наступною шкалою:_______ _________ ________ ____________

Показники
Класи якості Незадо

вільні
(неате-
стовані)

За
гиблі

Природне 
поновлен
ня з участю 
культур

1 2 3

Повнота 1,0-0,8 0,7-0,6 0,5 0,4 0,3 0,4-1,0
Доля одиниць в складі 
культур віком до 20 років: 
а) твердолистяні (дуб зви
чайний, ясен звичайний, 
клен гостролистий)

6 і
більше 5-4 3 до 2-х 

одиниць

б) хвойні породи, інші твер
долистяні, м ’яколистяні

7 і
більше 6-5 4 до 3-х 

одиниць

23. Виявити фонд підсочки соснових насаджень, але підсочку на ревізійний період 
не проектувати.

24. Виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань та 
запроектувати у відповідності з „Порядком спеціального використання лісових ресурсів”, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 761, 
слідуючі види:

- випасання худоби;
- розміщення пасік;
- заготівля лікарських рослин (звіробій, деревій, цмін пісковий, чаполоч пахуча, 

конвалія, копитняк, череда, материнка);
25. Передбачити виділення захисних і кормових реміз у відповідності до „Настанови 

з упорядкування мисливських угідь” (2001 р.).
26. Запроектувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби 

з ними, керуючись “Правилами пожежної безпеки в лісах України” (2004), відповідними 
рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
обласних, районних рад.

27. Спільно із спеціалістами товариства визначити стан, відповідність своєму 
призначенню та встановленим вимогам лісонасінних ділянок, плантацій, плюсових дерев, 
насаджень-еталонів.

28. Погодити розподіл кварталів підприємства за територіальними громадами з 
Управлінням Держгеокадастру в Миргородському районі.

29. Нанести на планово-картографічні матеріали всі дороги, лінії інженерних споруд.
30. З метою своєчасного і якісного виконання польових лісовпорядних робіт, а також 

в зв’язку з тим, що підготовчі роботи до лісовпорядкування не проводились, зобов’язати 
СКП „Добробут” Сергїївської сільської ради:



30.1. Надати лісовпорядній партії правовстановлюючі документи на право 
постійного користування землею, електронну версію каталогу координат, або текстовий 
файл XML чи 1N-4, дані про осередки шкідників і хвороб лісу та інші матеріали, необхідні 
для проведення лісовпорядних робіт.

3 1. Забезпечити працівників лісовпорядної партії:
а) приміщенням для житла;
б) робітниками і транспортними засобами.
32. Забезпечити участь лісової охорони і спеціалістів СКП „Добробут” Сергіївської 

сільської ради в лісоінвентаризаційних роботах та контролі якості лісовпорядних робіт.
33. За якість проведення лісовпорядних робіт в однаковій мірі несуть 

відповідальність по підприємству -  представник підприємства, який відповідає за лісове 
господарство і інженер-таксатор.

34. В питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись “Порядком 
здійснення лісовпорядкування” (2021 р.) та іншими чинними нормативно-правовими 
актами.

Голова наради Микола ЛЮБЧИЧ

Секретар Лариса РЕВАКО
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Додаток 1

С П И С О К
присутніх на першій лісовпорядній нараді 

з лісовпорядкування лісів СКП „Добробут” Сергіївської сільської ради Миргородського
району Полтавської області

Прізвище, ім ‘я, 
по батькові

Організація П о с а д а

Любчич М.В.
Північно-Східне міжрегіональне 

управління лісового та мисливського 
господарства

Перший заступник 
начальника Північно- 
Східного міжрегіонального 
управління лісового та 
мисливського господарства

Тенянко О.Г.
Північно-Східне міжрегіональне 

управління лісового та мисливського 
господарства

Заступник начальника 
Північно-Східного 
міжрегіонального управління 
лісового та мисливського 
господарства

Департамент екології та природних 
ресурсів Полтавської ОДА

Іллюшенко А.О.
СКП „Добробут” Сергіївської сільської 

ради
Директор

Гриневич В.І. ДП „Харківська державна лісовпорядна 
експедиція” Т.в.о. директора

Ревако Л.Ю. ДП „Харківська державна лісовпорядна 
експедиція”

Начальник лісовпорядної 
партії

Додаток 2

Інформація
про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд 

першої лісовпорядної наради по 
__________ СКП „Добробут” Сергіївської сільської ради_____________________

№ з/п Зауваження і пропозиції

Дата 
отримання 
зауважень і 
пропозицій

Інформація про врахування, 
часткового врахування чи 

відхилення зауважень і 
пропозицій


