
1. ЗАГАЛЬНИЙ САНІТАРНИЙ СТАН ЛІСІВ 
1.1. Загальна площа лісів підприємства становить 17201,4 га, в тому 

числі по лісництвах:  Кам’яницьке ліснитцво – 4715,7 га; 
Ужгородське лісництво – 4760,8 га; 

  Анталовецьке лісництво – 5467,1 га; 
В. Добронське лісництво – 2257,8 га. 

Ліси підприємства в переважній кількості гірські та передгірські (89 %) 
і тільки Велико-Доброньське лісництво – рівнинне. Висота над рівнем моря 
коливається від 102 м до 1025 м. 

В 2019 році проведено вибіркових санітарних рубок на площі   735,1  
га. Ліквідація позалісосічної захаращеності та суцільні санітарні рубки не 
проводилися. 

Вибіркові санітарні рубки були проведені переважно в осередках 
хвороб лісу у букових та дубових деревостанах, а також на ділянках поодиноких 
вітровалів. 

Протягом звітного року на території ДП ”Ужгородський лісгосп” 
внаслідок природних явищ виникло 10,2 га вітроломів та вітровалів, де було  
проведено вибіркові санітарні рубки. Детальніша інформація про наявні 
пошкоджені насадження наведені в таблиці 1.1. 

На кінець звітного року нараховується 2112,6 га насаджень, 
пошкоджених хворобами  та 45,5 га вітровалів, із яких потребує проведення 
санітарно – оздоровчих заходів 1223,6 га. Порівняно із 2018 роком площа 
насаджень, пошкоджених хворобами лісу збільшилася на 49,8 га. 

В лісах підприємства не проводяться роботи по підсочці, тому таблиця 
1.2. до санітарного огляду не додається. 

Контроль за дотриманням “Санітарних правил в лісах України” 
проводиться лісовою охороною. 

1.2. Станом на 01.01.2020 року у держлісфонді підприємства є 26,9 га 
похідних ялинників у букових типах лісу із переважаючою породою Ялина 
європейська. Лісовою охороною підприємства  постійно проводиться 
спостереження за цими насадженнями, у 2019 році  пошкодження похідних 
ялинників хворобами лісу та стихійними явищами не виявлено. В основному 
санітарний  стан похідних ялинників  задовільний. 

 
2. САНІТАРНІ РУБКИ 
 

2.1. На 2019 рік вибіркових санітарних рубок було заплановано на площі 
1579,1 га з виборкою 38507 м3, фактично проведено вибіркових санітарних рубок 
на площі 735,1 га, з виборкою 30435 м3 деревини в тому числі по лісництвах:  

- Анталовецьке лісництво – пройдено 126,5 га з виборкою 3823 м3 
деревини; 

− В.Добронське л-тво пройдено 141,8 га з виборкою 5578 м3 деревини; 
− Ужгородське л-тво пройдено 219,1 га з виборкою 7620 м3 деревини; 
− Кам’яницьке лісництво пройдено 247,7 га з виборкою 13432 м3 

деревини 
Дані по виконанню плану санітарних рубок за 2019 рік наведені в таблиці 2.1. 



Проект плану санітарних рубок на 2020 рік наведені в таблиці 2.2. 
2.2. Проведення ліквідації позалісосічної захаращеності  та 

суцільних санрубок не планувалося.  
 

 
3. ЗАРАЖЕНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ 
 
  Станом на 01.01.2019 р. по ДП „Ужгородський лісгосп” рахувалось хвороб 
лісу –2062,8 га: в т.ч.:       -     трутовиків – 747,1 га 

- трахеомікоза – 932,9  га 
- кореневої губки – 1,2 га 
- бактеріального рака ясена – 33,9 га 
- гнилей – 286,1 га 
- некрозу гілок ясена – 61,6 га 

Інженерами-лісопатологами Закарпатського ОЛПП ДСЛП 
«Львівлісозахист» та лісовою охороною підприємства у звітному році було 
виявлено 743,6 га осередків хвороб: 
в т.ч.   -   трутовиків – 284,2 га 

- трахеомікозу – 220,9 га 
- гнилей – 168,5 га 
- некрозу гілок ясена – 56,8 га 

 
У звітному році заходами боротьби було ліквідовано 693,8 га 

осередків хвороб: в т.ч.          -    трутовики – 186,6 га 
- трахеомікозу – 424,4 га 
- гнилей – 39,8 га 
- бактеріального раку ясена – 13,2 га 
- некрозу гілок ясена – 29,8 га 

 
Станом на 01.01.2019 року у лісовому фонді ДП «Ужгородський лісгосп» 

було обліковано 424,4 га всихаючих насаджень, в т.ч.: 
- 47,8 га – насаджень дуба; 
- 376,6 га – насаджень бука, ясена та каштана їстивного; 

Протягом 2019 року додатково виявлено 277,7 га всихаючих насаджень. 
У всихаючих насадженнях заплановано та проведено вибіркові санрубки 

на площі 454,2 га всихаючих насаджень, що становить 64,7 % : 
На площі 247,9 га заплановано провести вибіркові санрубки у 2020 році.  
 
 
 
 
 
 
 


	Ужгородське лісництво – 4760,8 га;

