ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Державне підприємство «Сарненське лісове господарство» було засноване в 1940 році.
Розташоване у північній частині Рівненської області на території Сарненського адміністративного
району. Контора лісгоспу знаходиться в місті Сарни. За лісорослинним районуванням територія
розташування лісів лісгоспу відноситься до південної частини Поліської низовини і входить у зону
змішаних лісів Українського (Волинського) Полісся. Загальна площа лісгоспу станом на 01.01.2019р.
складає 54 774 га.
Адміністративно-організаційна структура лісгоспу та загальна площа
№

Назва лісництва

1
2
3
4
5
6
7
8

Карпилівське лісництво
Руднянське лісництво
Сарненське лісництво
Страшівське лісництво
Костянтинівське лісництво
Кричильське лісництво
Немовицьке лісництво
Тинненське лісництво
Разом по підприємству

Площа, га

6 266
7 104
7 183
8 755
4 579
6 802
5 977
8 108
54 774

Територія 8 лісництв лісгоспу поділена на 59 лісових обходів.
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СТРУКТУРА ЛІСГОСПУ

Карпилівське лісництво

Костянтинівське лісництво

Руднянське лісництво

Кричильське лісництво

Сарненське лісництво

Немовицьке лісництво

Страшівське лісництво

Тинненське лісництво
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ЗАГАЛЬНА ТАКСАЦІЙНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСГОСПУ

Площа земель лісового фонду – 54 774 га,
з них вкриті лісовою рослинністю – 46 611 га
Ліси природоохоронного, наукового, історикокультурного значення – 52,4 га
Рекреаційно-оздоровчі лісо – 10 180,6 га
Захисні ліси – 5 113,2 га
Експлуатаційні ліси – 38 996,7 га
Природно-заповідний фонд – 430,7 га
Середній вік насаджень (років) – 54
Середя повнота (од) – 0,69
Середній бонітет (од) – 1,6
Загальний запас деревини – 10 573,91 тис.м³
в т. ч. стиглі і перестійні – 2 328,29 тис.м³
Середній запас на 1 га
вкритих лісом земель – 227 м³
Загальний середній
річний приріст тис. – 195,49 м³
Загальний середній
річний приріст на 1га – 4,19 м³
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АПАРАТ ЛІСГОСПУ
Загальна чисельність працівників лісгоспу станом на 1 липня 2019 року становить
252 людини.
Із загальної кількості працюючих у ДП
«Сарненський лісгосп»: Працівники державної охорони – 108 чол.
Фахову освіту мають 91 % працівників.
Нагороджені нагрудним знаком «Відмінник лісового господарства» – 9 чол.
Звання «Заслужений лісівник України»
мають – 2 чол.
Із листопада 2018 року колектив лісгоспу очолює
директор Олег Володимирович ЛЕХКОБИТ.
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ВИРОБНИЧО-ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

Порівняльний аналіз основних виробничо - фінансових показників
по ДП «Сарненський лісгосп» за січень-червень 2018/2019 рік.
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ЛІСОВЕ НАСІННИЦТВО
Створення та відновлення лісових насаджень
– однин з головних напрямків діяльності ДП
«Сарненський лісгосп».
Лісовідновні роботи проводяться способами, які
забезпечують створення в найбільш короткий строк
високопродуктивних лісів з господарсько-цінних
порід.
Першочерговим в лісокультурному виробництві є
лісове насінництво. Лісове насінництво сформувалось
як окремий вид робіт, завданням якого є одержання
насіння лісових порід з цінними спадковими
властивостями та високою посівною якістю. Для
вирішення цього завдання створено постійну
лісонасіннєву базу на генетико-селекційній основі .
Об’єкти лісонасіннєвої бази :
Постійні лісонасіннєві ділянки - 18,5 га
Плюсові насадження
- 14,0 га
Генетичні резервати
- 52,4 га
Лісонасіннєва плантація
- 1,5 га
Плюсові дерева
- 39 шт
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ЛІСОНАСІННЄВА СПРАВА

У 2019 році лісгосп інвестував значні кошти у розвиток
лісонасіннєвої справи. Придбано і введено в експлуатацію
новий сучасний комплекс для переробки та зберігання насіння шпилькових порід який включає в себе :
Шафа сушильна СПн-1200
Гравітаційний (повітряний) сепаратор
Обладнання для обезкрилення ОС-800
Барабан для оббивання шишок БОШ-01
Обладнання вакуумного очищення насіння ОВАКОН
Мембранний вакуумний насос МР 065Е
Комплект ящиків під шишки та насіння
Стелаж-візок для ящиків під шишки та насіння
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ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ліс починається з насінини. Але чого варта
насінина , коли до неї не прикладені дбайливі
руки лісівників.
Основна мета лісових розсадників – забезпечення вирощування якісного, з збереженням
генетично-селекційних властивостей садивного
матеріалу.
Для забезпечення поставлених завдань в
лісгоспі функціонує один постійний лісовий розсадник площею 1,8 га , 6 теплиць та 16 коробів.
Враховуючи економічні та лісівничі переваги
вирощування сіянців в контрольованому середовищі, в лісгоспі зменшуються площі тимчасових розсадників. У 2019 році планується отримати 90% високоякісного садивного матеріалу
в теплицях і коробах при значному зменшені
витрат на проведення доглядів та з одночасним
збільшенням виходу стандартного садивного
матеріалу з одиниці площі.
Маючи потужну лісонасіннєву базу та сучасний комплекс для вирощування сіянців ДП
«Сарненський лісгосп» може реалізовувати насіння та сіянці для інших підприємств.
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ЛАНДШАФТНА СПРАВА

Фахівці лісового господарства поряд з вирощуванням сіянців
займаються вирощуванням декоративних рослин для дизайнерських робіт із зеленого ландшафту. Асортимент декоративних порід складає понад 50 видів.
Декоративні рослини Сарненського лісгоспу користуються великим попитом. Особливою популярністю користуються саджанці
вирощені з закритою кореневою системою, які можуть висаджуватись в ґрунт протягом року.
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ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ ТА ПРИРОДНЕ ВІДНОВЛЕННЯ
Лісовідновні роботи – основа майбутнього
лісу. Одним з найголовніших в технологічному
процесі лісовідновлення і лісорозведення є створення лісових культур. Станом на 01.01.2019
року у ДП «Сарненський лісгосп» на обліку
1901 га лісових культур не переведених у вкриті
лісовою рослинністю землі. З яких 1814 га лісових культур 1-го та 2-го класу (95,4%). Приживлюваність лісових культур 2016-2018 років по
підприємству складає 93,3 при нормативі 90,7
%. Це на 2,6% більше від нормативної.
Весною 2019 року створені лісові культури
на площі 334 га і мають оцінку «дуже добре»
та «добре» (100%).
Таких високих показників досягнуто завдяки високому професіоналізму спеціалістів
підприємства та впровадження новітніх технологій лісовідновлення.
Впровадження сучасних технологій лісовідновлення із застосуванням волого-накопичувачів, стимуляторів росту, препаратів для попередження пошкодження шкідниками протягом
2010-2019 років дало змогу звести до нуля роботи по доповненню лісових культур.
Поряд із створенням лісових культур на
підприємстві 40% зрубів відновлюється природним шляхом. Фаховий підхід при проведенні доглядів за головною породою на площах залишених під природне поновлення, дозволяє досягти переведення у вкриті лісовою
рослинністю по сосні звичайній.
Про ефективність та якість виконання комплексу лісовідновних робіт свідчать матеріали
лісовпорядкування.
За період з 01.01.2011 по 01.01.2019
вкрита лісовою рослинністю площа по сосні
звичайної зросла з 31 099 га до 34 324 га.
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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЛІСУ

Одним із головних завдань лісівників є охорона та захист лісу.
Для виконання поставлених завдань ДП «Сарненський лісгосп»
має надійну лісову охорону у кількості 108 чоловік.
З метою надійної охорони лісових масивів від можливих лісових
порушень у лісгоспі на постійній
основі працюють мобільні групи з
числа працівників лісової охорони
та інженерного складу лісгоспу.
У розпорядженні лісівників
спецавтомобілі з GPS-трекерами
та мотоцикли, що є запорукою
оперативного реагування на проблемні ситуації.
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ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ЛІСУ

У пожежонебезпечний період уся увага
лісівників направлена на недопущення лісових пожеж. Для ефективної охорони лісу
кожне лісництво має протипожежні вежі, в
лісгоспі в технічно-справному стані в наявності 8 пожежних автомобілів та 6 цистерн,
обладнаних мотопомпами, що агрегатуються з тракторами МТЗ. Для локалізації
пожеж шляхом мінералізації ґрунту кожне
лісництво забезпечене лісовими плугами та
дисковими культиваторами.
Сарненські лісівники у своїй діяльності
застосовують передові системи відеоспостереження за лісовими масивами, які через мережу Інтернет зведені до центрального пункту спостереження. Використання
новітнього обладнання значно покращило
роботу лісівників у своєчасному виявленні
та локалізації лісових пожеж.
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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
На території держлісфонду
розташовані 8 об’єктів природно-заповідного фонду загальною
площею 464 га. Серед них заказник місцевого значення «Карасинський», 2 заказники «Костянтинівський», заповідні урочища
«Розвилка» та «Букові насадження», пам’ятки природи «Сарненський дендропарк», озеро «Карпилівське» та пам’ятка природи
державного значення – озеро
«Стрільське».
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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
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ЗАГОТІВЛЯ ДЕРЕВИНИ
Керуючись проектом організації та розвитку лісового господарства складеного на підставі
матеріалів
лісовпорядкування,
ДП «Сарненське лісове господарство» проводить значні обсяги рубок формування і оздоровлення
лісів та рубок головного користування.
Проведення рубок на підприємстві має свої особливості.
Так, роботи по відводу і таксацією лісосік проводять окремі спеціалізовані ланки, які не
пов’язані із лісозаготівельною
діяльністю. Спеціалісти ланок забезпечені ноутбуками з програмним забезпеченням, необхідними
вимірювальними приладами для
таксації лісу, транспортними засобами.
Всі роботи, пов’язані із наданням послуг в лісовому господарстві в Сарненському лісгоспі виконують суб’єкти підприємницької
діяльності на договірних умовах.
Електронним обліком охоплено 100% заготовленої деревини.
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АТЦ

Для забезпечення робіт по вивозці деревини
до споживачів та підвезення до пунктів навантаження в лісгоспі функціонує потужний автотранспортний цех.
Для підвищення техніко-економічних показників підприємства, автотранспортний цех лісгоспу

забезпечений сучасними вантажними автомобілями, тракторами в агрегаті з навантажувальними
комплексами.
Випуск транспорту на лінію проводиться у відповідності до Положень та вимог всіх нормативних документів.
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НИЖНІЙ СКЛАД
ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ

Заготовлена лісопродукція в значному обсязі доставляється на нижній склад лісгоспу. Чітка і злагоджена праця колективу нижнього складу та відділу реалізації є запорукою
фінансового успіху підприємства. Фахівці оперативно реагують на зміни ринку деревини та завдяки скоординованій
роботі забезпечують виконання договірних зобов’язань.
2018 року вантажообіг нижнього складу склав 44 524 м
куб, в тому числі розкряжовано 26 799 м куб хлистів. Відвантажено залізничним транспортом 16791 м куб.
За І півріччя 2019 року вантажообіг нижнього складу склав
27038 м куб, в тому числі розкряжовано 15 789 м куб хлистів.
Відвантажено залізничним транспортом 11 118 м куб.
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ЛІСОВІ ДОРОГИ

Значні обсяги вивезення заготовленої деревини потребують наявності
сучасних, потужних лісових доріг.
ДП «Сарненський лісгосп» значну
увагу приділяє питанням ремонту та
будівництву лісових доріг.
Для виконання поставлених завдань
підприємство має комплекс дорожньої
техніки. Це бульдозер «Caterpillar»,
гусеничний екскаватор «Doosan», колісний навантажувач JSB, автогрейдер, КАМАЗ – самоскид.
За період 2008-2018 років збудовано 60,5 км лісових доріг з щебеневим
покриттям та покращено 146,9 км лісових доріг.
У належному стані утримуються узбіччя доріг . Виконання даного
виду робіт забезпечує мотокосарка
КРД -1,5 на базі трактора МТЗ -80.
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ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ САРНЕНСЬКОГО ЛІСУ
Мандруючи лісовими стежками Сарненського лісу, захоплює подих зустріч
із місцями, що розказують про особливе
життя лісів Сарненщини.
В кв.49 Костянтинівського лісництва
здавна вабить до себе людей кришталево чистою водою заповідне урочище «Тріщава». В тихій зелені могутніх
дубів причаїлася капличка до якої веде
Хресна дорога, ліворуч встановлено
скульптуру Божої Матері.
Неподалік від урочища Тріщава у
кв.39 знаходиться пам’ятник , який нагадує про смерть майстра лісу Ярослава
Васильовича Зарви, котрий трагічно загинув при виконанні службових обов’язків з двома колегами – лісником Андрієм
Васильовичем Грищенею і здимником
Степаном Тимофійовичем Стрижаусом.
Прямуючі в бік Степаня, зустрічаємо
ще два пам’ятні місця, що нагадують про
запеклу боротьбу воїнів УПА за незалежність України. І таких місць на шляху від
Сарн до Степаня, що пролягають через
лісові масиви Костянтинівського та Кричильського лісництва, дуже багато.
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ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ САРНЕНСЬКОГО ЛІСУ
Саме в Немовицькому лісництві знаходиться святе для колективу Сарненського лісгоспу місце – 97 квартал, де у
2008 році незабутній директор лісгоспу Василь Дмитрович Шкудор садив лісові культури. В 2010 році він пішов з
життя. У знак вдячності лісівники встановили тут пам’ятну дошку зі словами,
які сприймають як його заповіт сущим :
Нехай у кожної людини
Душа за ліс завжди болить
Скінчилася пора ліси рубати –
Прийшла пора ліси садить.
Подорожуючи лісовими масивами
Немовицького лісництва, маємо можливість спостерігати як ростуть на лісові культури створені на честь Небесної сотні. Зовсім свіжі, не загоєні часом
рани нагадують про події п’ятирічної
давності. До садіння лісових культур
долучились депутати Сарненської і Немовицької селищних рад та лісівники.
У Кричильському лісництві не можна оминути дендропарк закладений до
65-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.
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РЕКРЕАЦІЯ
Важко уявити лісові масиви
Сарненського лісгоспу без гомону дорослих та дітвори. Адже
протягом всього року до лісу
прямують сотні тисяч земляків
та гостей краю.
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РЕКРЕАЦІЯ
До послуг шанувальників
відпочинку в лісі облаштовані
рекреаційні д\ілянки, які мають
охайний вигляд, виконують інформаційно-виховну
роботу
серед населення, щодо лісу, як
важливої складової екосистеми.
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ЛІСІВНИЧІ ДИНАСТІЇ

Іван Красовський

Світлана Дячок

Андрій Саванчук

Петро Абрамчук

Олег Зарва

Сергій Корень

Наталія Мастерко

Надія Мельник

Оксана Ошита

Юрій Глобець

Віталій Ошита

Вікторія Сушко
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ЛІСІВНИЧІ ДИНАСТІЇ
Поліський ліс став колискою для багатьох
працівників Сарненського лісгоспу. Адже не можливо уявити життя поліщуків без лісу, під тихий
шепіт якого вони виросли, в якому провели своє
дитинство, який виховував любов і повагу до
природи.
Тому й не дивно, що маємо багато лісівничих
династій. Безмежну відданість лісівничій
професії передали нащадкам кращі працівники
підприємства.
Найпотужнішою є лісівнича династія тра

гічно загиблого Я.В.Зарви. Його лісівничий
шлях продовжили син Олег Зарва – лісничий
Костянтинівського лісництва; донька Оксана –
бухгалтер лісгоспу, зять В.Д. Ошита – лісничий
Страшівського лісництва.
Трудову естафенту від своїх батьків прийняли:
С.І. Дячок, Ю.В. Глобець, С.А. Корень, Н.П.
Мастерко, А.І. Шкодич, В.А. Шкодич, В.В.
Сушко, А.О. Саванчук, І.В. Красовський, Н.С.
Мельник, П.Є. Абрамчук, В.М. Сірий та багато
інших.

УЧАСТЬ В АТО
Україна протягом багатьох віків воювала за
свою незалежність. Винятком не став і наш час.
П’ятий рік йде боротьба за цілісність держави. У
військових діях на сході країни прийняли участь
сотні тисяч відданих синів та дочок України.
Не залишилось осторонь від трагічних подій
і наше підприємство. На допомогу військовим
прийшли всі працівники колективу, активно долучившись до надання матеріальної допомоги учасникам АТО. Збиралися кошти, відправлялися посилки. Військовим передано понад 500 тис. грн.
Та все це дрібниці в порівняні з безпосередньою участю в захисті держави.
До участі в АТО були мобілізовані кращі працівники лісгоспу. Протягом 2014-2015 років цілісність держави та наш спокій боронили: Андрій
Олександрович Саванчук – майстер лісу Немовицького лісництва, Михайло Степанович Ба-

систий – майстер лісу Кричильського лісництва,
Юрій Григорович Радько – стропальник нижнього складу, Олександр Гордійович Ніколайчук –
навальник-штабельник нижнього складу.
Колектив лісгоспу з повагою ставиться до учасників АТО, керівництво підприємства і профспілковий комітет всіляко допомагають учасникам
АТО в повсякденному житті.
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ШКІЛЬНІ ЛІСНИЦТВА

Колектив Сарненського лісгоспу розробивши та впровадивши в
життя багато лісівничих напрямків щодо збереження та примноженя лісистості краю, з року в рік
передає свій досвід учням шкільних лісництв.
Учні Костянтинівського та
Тинненського шкільних лісництв
почуваються впевнено поряд з
досвідченими фахівцями лісової
галузі. Адже професійні вчителі лісівничої науки допомагають
краще зрозуміти таємниці такого
казкового лісу і водночас такого
потрібного для розвитку економіки держави лісового господарства.
Школярі з задоволенням беруть участь в проведенні різноманітних акцій, в проведенні зльотів
шкільних лісництв. Неодноразово
учні Костянтинівського шкільного лісництва «Паросток» займали
призові місця і з гордістю везли
подарунки в рідну школу.
Багато учнів шкільних лісництв
вибрало лісівничу професію і вже
працюють на підприємстві.
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КРАСА ПОЛІСЬКОГО КРАЮ
Хто не був на Поліссі, хто не відвідував лісів Сарненщини, той не
може збагнути всю велич і красу Поліського краю.
У тихому шелесті молодих беріз,
у буйному листі велетнів дубів, у
запаморочливому повітрі соснового
бору криється краса нашого лісу.
Ліси Сарненщини вражають співом птахів; різноманіттям звірів, котрі причаїлися в потаємних місцях;
багатством ягід та грибів; плесами
безмежних озер; п’янким запахом
квітів; шелестом жовто-багряного листя ранньої осінньої днини та красунями-ялинками в сніговому полоні…
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ДП «Сарненський лісгосп»
34500, Україна,
Рівненська обл.,
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