
Проект виробничо-фінансового плану по лісовому і мисливському господарству та охороні навколишнього природного середовища по ДП "Новгород-Сіверський лісгосп"

Найменування робіт, заходів Код рядка

 2020 рік в т.ч.за рахунок

обсяг

загального фонду державного бюджету власних коштів

обсяг обсяг обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Розділ 1. Лісове і мисливське господарство  

1 Базове лісовпорядкування 10 га

2 Безперевне лісовпорядкування 20 га 60,0 60,0

3 Грунтово-типологічне обстеження 30 га

4 Інші роботи з лісовпорядкування 40 - * * * *

5 Проектно-вишукувальні роботи 50 - * * * *

6 Моніторинг лісів 60

7 Інвентаризація та оцінка лісового фонду 70 - * * * *

8 Державний облік лісів 80 * * * *

9 Проведення лісової сертифікації 90 - * 100,0 * * * 100,0

Усього по підрозділу 1.1 100 -
* 160,0 * * * 160,0

Оформлення правовстановлюючих документів на землі
110 -

* * * * 0,0

1

Рубки  догляду за лісом, усього, у тому числі:
120 га 283,0 0,0 283,0 0,0

121 куб м 6200 163,20 1012,0 6200 163,2 1012

 освітлення
130 га 84,0 84

131 куб м 600 170,00 102,0 600 170,0 102,0

 прочищення
110 га 75,0 75

141 куб м 1500 140,00 210,0 1500 140,0 210,0

 проріджування
150 га 48,0 48

151 куб м 1100 200,00 220,0 1100 200,0 220,0

 прохідні рубки
160 га 76,0 76

161 куб м 3000 160,00 480,0 3000 160,0 480,0

2

170 га 1000,0 0,0 1000,0 0,0

171 куб м 22300 169,30 3776,0 22300,0 169,3 3776,0

1. Санітарні, усього, у тому числі:
180 га 900,0 0,0 900,0 0,0

181 куб м 22000 170,00 3740,0 22000 170,0 3740

 вибіркові санітарні 
190 га 900,0 900

191 куб м 22000 170,00 3740,0 22000 170,0 3740

суцільні санітарні 
200 га

201 куб м

N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

1.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні 
роботи

1.2 Рубки формування і оздоровлення лісів та інші 
заходи

Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та 
інші заходи, пов'язані з веденням лісового 

господарства, усього, у тому числі:
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N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.
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вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

2 2. Лісовідновні рубки
210 га

211 куб м

3. Рубки переформування
220 га

221 куб м

4. Рубки, повязані з реконструкцією деревостанів
230 га

231 куб м

5. Ланшафтні рубки
240 га

241 куб м

6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів
250 га

251 куб м

7. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства
260 га 100,0 100

261 куб м 300,0 120,00 36,0 300 120,0 36

3 Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства
270 га

271 куб м

4 Інші витрати 280 -

Усього по підрозділу 1.2 290 - 4788,0 4788,0

Рубки проведені на землях інших користувачів
300 га

301 куб м

1.3 Допоміжні лісогосподарські роботи

1 310 га 1280,0 1280

2 320 га

3 Трелювання деревини на верхні склади 330 куб.м 26450 55,00 1454,8 26450 55,0 1454,8

4 Ремонт і утримання осушувальних систем 340 -

5

Інші витрати, усього, у тому числі: 350 - * 0,0 *

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 
351 км

ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі 
352 км

Усього по підрозділу 1.3 360 - 1454,8 1454,8

1.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу, усього, 370 га 120,0 4175,00 501,0 120,0 4175,0 501,0

у тому числі: садіння лісу 371 га 119,0 4200,00 499,8 119 4200,0 499,8

                      висівання 372 га 1,0 1200,00 1,2 1 1200,0 1,2

2 Сприяння природному поновленню 380 га 3,0 300,00 0,9 3 300,0 0,9

3 Реконструкція насаджень 390 га

4 Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний 400 га 450,0 1700,00 765,0 450 1700,0 765,0

5 Доповнення лісових культур 410 га 150,0 850,00 127,5 150 850,0 127,5

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів 
та інші заходи

Відведення ділянок під інші види спеціального використання 
лісових ресурсів (крім відведення під РГК)
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N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.
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тис. грн.

вартість 
од.р, грн.
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вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

6
Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі:

420 га 120,0 600,00 72,0 120 600,0 72,0

під лісові культури наступного року 421 га 70,0 600,00 42,0 70 600,0 42,0

7

Заготівля лісового насіння, усього, 430 кг 400,0 148,80 59,5 400,0 148,8 59,5

у тому числі :            сосни 431 кг 50,0 1100,00 55,0 50 1100,0 55,0

ялини 432 кг

дуба 433 кг 300,0 10,00 3,0 300 10,0 3,0

бука 434 кг

інші 435 кг 50,0 30,00 1,5 50 30,0 1,5

8 Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках
440 га 1,0 270000,00 270,0 1,0 270000,0 270,0

441 тис. шт 1200,0 * 1200,0 *

9 Створення і вирощування плантацій 450 га 2,0 2800,00 5,6 2,0 2800,0 5,6

10 Інші витрати 460 -

Усього  по підрозділу 1.4 470 - 1801,5 1801,5

Придбання насіння та посадматеріалу (довідково) 480 грн 4,0 2500,00 10,0 4,0 2500,0 10,0

1.5. Охорона лісу від пожеж

1
Влаштування протипожежних розривів, бар'єрів, заслонів

490 км

2 Влаштування мінералізованих смуг 500 км 300,0 60,00 18,0 300 60,0 18,0

3 510 км 500,0 55,00 27,5 500 55,0 27,5

4 Благоустрій рекраційних ділянок 520 га 1,0 100000,00 100,0 1,0 100000,0 100,0

5
Організація, утримання лісопожежних  станцій

530 - * 36,0 * * * 36,0

6
Ремонт та утримання об'єктів протипожежного призначення

540 - * 20,0 * * * 20,0

7 Патрулювання за допомогою літальних систем 550 тис.га

8 Утримання тимчасових пожежних наглядачів 560 - * * * *

9 Підняття крон дерев 570 га 3,0 3000,00 9,0 3 3000,0 9,0

10 Гасіння лісових пожеж 580 - * 10,0 * * * 10,0

11 Інші витрати 590 - * * * * 0,0

Усього по підрозділу 1.5 600 - 220,5 220,5

1.6.Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу

1 Лісопатологічне обстеження 610 га 7000,0 7000

2 Лісопатологічний моніторинг 620 -

3
630 га * 80,0 * * * 80,0

авіаційними методами 631 га

наземними методами 632 га 2000,0 40,00 80,0 2000 40,0 80,0

4 Біологічні заходи боротьби 640 тис грн * * * *

5 Грунтові розкопки 650 ям 250 250

6 Інші витрати 660 -

Усього по підрозділу 1.6 670 - 80,0 80,0

Догляд за мінералізованими смугами,  протипожежними 
розривами, бар'єрами, заслонами

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, усього, у 
тому числі:
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1.7 Мисливське господарство
1 Мисливське впорядкування 680 га

2 Охорона диких тварин 690 - * 45,0 * * * 45,0

3 Облік диких тварин 700 - * * * *

4 710 - * 30,0 * * * 30,0

5 Інші витрати 720 - * * * *

Усього по підрозділу 1.7 730 - * 75,0 * * * 75,0

1.8 Загальновиробничі  витрати 740 * 5000,0 * * * 5000,0

в тому числі по мисливству 741 * 300,0 * * * 300,0

1.9 Адміністративні витрати 750 * 1200,0 * * * 1200,0

Усього витрат по Розділу I 760 - * 14779,8 * * * 14779,8

Розділ II.Лісорозведення

2.1 Лісорозведення на землях наданих в постійне користування

1 Садіння і висівання лісу, усього, 770 га 20,0 1000,00 20,0 20 1000,0 20,0

у тому числі: садіння лісу 771 га 20,0 1000,00 20,0 20 1000,0 20,0

2 Реконструкція насаджень 780 га

3
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

790 га 40,0 550,00 22,0 40 550,0 22,0

4 Доповнення лісових культур 800 га 20,0 120,00 2,4 20 120,0 2,4

5
Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі:

810 га 20,0 115,00 2,3 20 115,0 2,3

під лісові культури наступного року 811 га

6
Ремонт і утримання протерозійних гідротехнічних споруд

820 га

7 Рекультивація порушених земель 830 га

8 Інші витрати 840 -

Усього по підрозділу 2.1 850 - 46,7 46,7

860

2.2 Лісорозведення на землях інших землекористувачів 

1
Садіння і висівання лісу, усього, 870 га

#DIV/0!

у тому числі: садіння лісу 871 га
#DIV/0!

2 Реконструкція насаджень 880 га
#DIV/0!

3
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

890 га
#DIV/0!

4 Доповнення лісових культур 900 га
#DIV/0!

5
Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі:

910 га
#DIV/0!

під лісові культури наступного року 911 га
#DIV/0!

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських 
тварин

Придбання насіння та садивного матеріалу для лісорозведення на землях 
наданих у постійне користування 
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N 
п/п

Один 
виміру вартість 
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тис.грн.
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вартість 
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од.р, грн.

сума         
тис. грн.

7
Ремонт і утримання протерозійних гідротехнічних споруд

920 га
#DIV/0!

8 Рекультивація порушених земель 930 га
#DIV/0!

9 Інші витрати 940 -
#DIV/0!

Усього по підрозділу 2.2 950 -

960

2.3 Створення полезахисних лісових смуг 

1 Садіння і висівання лісу, усього, 970 га
#DIV/0!

у тому числі: садіння лісу 971 га
#DIV/0!

2 Реконструкція насаджень 980 га
#DIV/0!

3
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

990 га
#DIV/0!

4 Доповнення лісових культур 1000 га
#DIV/0!

5
Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі:

1010 га
#DIV/0!

під лісові культури наступного року 1011 га
#DIV/0!

6 Інші витрати 1020 -
#DIV/0!

Усього по підрозділу 2.3 1030 -

1040 -

1050 -

Усього витрат по Розділу II 1060 46,7 46,7

Розділ III. Збереження природно-заповідного фонду

3.1  Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи

Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи
1070 га

Усього по підрозділу 3.1 1080

Придбання насіння та садивного матеріалі для лісорозведення на землях 
інших користувачів 

Придбання насіння та садивного матеріалі для створення 
полезахисних лісових смуг 

Оформлення правовстановлюючих документів на землі для 
лісорозведення 
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загального фонду державного бюджету власних коштів

обсяг обсяг обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.

сума         
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вартість 
од.р, грн.

сума         
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вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

3.2 Рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи

1

Рубки  догляду за лісом, усього, у тому числі:
1090 га

1091 куб.м

 освітлення
1100 га

1101 куб.м

 прочищення
1110 га

1111 куб.м

 проріджування
1120 га

1121 куб.м

 прохідні рубки
1130 га

1131 куб.м

2

1140 га

1141 куб.м

1. Санітарні, усього, у тому числі:
1150 га

1151 куб.м

 вибіркові санітарні 
1160 га

1161 куб.м

суцільні санітарні 
1170 га

1171 куб.м

2. Лісовідновні рубки
1180 га

1181 куб.м

3. Рубки переформування
1190 га

1191 куб.м

4. Рубки ,повязені з реконструкцією деревостанів
1200 га

1201 куб.м

5. Ланшафтні рубки
1210 га

1211 куб.м

6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів
1220 га

1221 куб.м

7. Інші заходи, пов'язані з веденням лісового господарства
1230 га

1231 куб.м

3 Інші заходи, не пов'язані з веденням лісового господарства
1240 га

1241 куб.м

4 Інші витрати 1250 -

Усього по підрозділу 3.2
1260 -

Рубки проведені на землях інших користувачів
1270 га

1271 куб.м

3.3 Допоміжні лісогосподарські роботи

1 1280 га

2 1290 га

3 Трелювання деревини на верхні склади 1300 куб.м

Інші види рубок формування і оздоровлення лісів та 
інші заходи, пов'язані з веденням лісового 

господарства, усього,     у тому числі:

Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів 
та інші заходи

Відведення ділянок під інші види спеціального використання 
лісових ресурсів (крім відведення під РГК)
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 2020 рік в т.ч.за рахунок

обсяг

загального фонду державного бюджету власних коштів

обсяг обсяг обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

4 Ремонт і утримання осушувальних систем 1310 -

5

Інші витрати, усього, у тому числі: 1320 -

будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг 1321 км

ремонт і утримання наявної лісодорожної мережі 
1322 км

Усього по підрозділу 3.3 1330 -

3.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування

1

Садіння і висівання лісу, усього, 1340 га

у тому числі: садіння лісу 1341 га

                      висівання 1342 га

2 Сприяння природному поновленню 1350 га

3 Реконструкція насаджень 1360 га

4
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний

1370 га

5 Доповнення лісових культур 1380 га

6
Обробіток грунту під лісові культури, усього, у тому числі:

1390 га

під лісові культури наступного року 1391 га

7

Заготівля лісового насіння, усього, 1400 кг

у тому числі :             сосни 1401 кг

ялини 1402 кг

дуба 1403 кг

бука 1404 кг

інші 1405 кг

8 Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках 1410 га
1411 тис.шт

9 Створення і вирощування плантацій 1420 га

10 Інші витрати 1430 -

Усього по підрозділу 3.4 1440 -

Придбання насіння та посадматеріалу 1450 грн

3.5 Охорона лісу від пожеж

1 Влаштування протипожежних розривів, бар'єрів, заслонів 1460 км

2 Влаштування мінералізованих смуг 1470 км

3 1480 км

4 Благоустрій рекраційних ділянок 1490 га

5 Організація, утримання лісопожежних  станцій 1500 -

6 Ремонт та утримання об'єктів протипожежного призначення 1510 -

7 Патрулювання за допомогою літальних систем 1520 тис.га

8 Утримання тимчасових пожежних наглядачів 1530 -

9 Підняття крон дерев 1540 га

10 Гасіння лісових пожеж 1550 -

11 Інші витрати 1560 -

Усього по підрозділу 3.5 1570 -

Догляд за мінералізованими смугами,  протипожежними 
розривами, бар'єрами, заслонами
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 2020 рік в т.ч.за рахунок

обсяг

загального фонду державного бюджету власних коштів

обсяг обсяг обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

3.6.Боротьба зі шкідниками та хворобами лісу
1 Лісопатологічне обстеження 1580 га

2 Лісопатологічний моніторинг 1590 -

3
1600 га

авіаційними методами 1601 га

наземними методами 1602 га

4 Біологічні заходи боротьби 1610 кг

5 Грунтові розкопки 1620 ям

6 Інші витрати 1630 -

Усього по підрозділу 3.6 1640 -

3.7 Мисливство господарство
1 Мисливське впорядкування 1650 га

2 Охорона диких тварин 1660 -

3 Облік диких тварин 1670 -

4 1680 -

5 Інші витрати 1690 -

Усього по підрозділу 3.7 1700 - 0,0

3.8 Загальновиробничі витрати 1710 -

у тому числі по мисливству (довідково) 1711 -

3.9 Адміністративні витрати 1720 - *

Усього витрат по Розділу III 1730 -

1
Відведення лісосік під рубки головного користування

1740 га 175,0 5,14 0,9 175 5,1 0,9

2 Заготівля деревини 1750 куб.м 250,00 13652,5 54610 250,0 13652,5

3 Трелювання деревини на верхні склади 1760 куб.м 27,00 1474,5 54610 27,0 1474,5

4 Інші витрати 1770 - * * * * 0,0

Усього по підрозділу 4.1 1780 - * 15127,9 * * * 15127,9

Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб, усього, у 
тому числі:

Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських 
тварин

Розділ IV.Спеціальне використання лісових 
ресурсів та інші заходи

4.1 Заготівля деревини в порядку рубок головного 
користування

54 610

54 610
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обсяг

загального фонду державного бюджету власних коштів

обсяг обсяг обсяг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

N 
п/п

Один 
виміру вартість 

од.р, грн.
сума 

тис.грн.

спеціального фонду державного 
бюджету

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

вартість 
од.р, грн.

сума         
тис. грн.

4.2 Заготівля другорядних лісових матеріалів
1790

1 1790 - 66,0 66,0
живиці 1791 тонн

деревних соків 1792 тонн

новорічних ялинок 
1793 шт 2000,0 33,00 66,0 2000 33,0 66,0

4.3 Здійснення побічних лісових користувань

1 1800 -
 ягід 1801 тонн

 грибів 1802 тонн

лікарської сировини 1803 тонн

4.4  Використання корисних властивостей лісів * * * *

1810
в тому числі: для реакраційних цілей 1811 * * * *

4.5 Інші заходи

1 1820 куб.м 250,00 15000,0 250,0

2 Розробка хлистів на нижніх складах 1830 куб.м

3 Вирощування ялинок на плантаціях 1840 - * * * *

4 Інші витрати 1850 - * * * *

Усього по підрозділу 4.5 1860 * 15000,0 * * * 15000,0

4.6 Загальновиробничі  витрати 1870 тис грн * 8000,0 * * 8000,0

4.7  Адміністративні витрати 1880 тис грн * 1800,0 * * 1800,0

4.8 Витрати на збут
1890 тис грн 800,0 800,0

Усього витрат по Розділу  IУ 
1900 тис грн

*
40793,9

* * *
40793,9

Усього витрат по Розділах I,II,III,IV 
1910 тис грн

*

55620,4
* * *

55620,4

Директор С.А. Сезоненко
Головний лісничий В.Г. Сідько
Головний інженер О.М. Кавурко
Головний економіст С.В. Бібік

Заготівля другорядних лісових матеріалів, усього, у 
тому числі:

Здійснення побічних лісових користувань, усього, у 
тому числі:

Використання корисних властивостей лісів, усього, у 
тому числі:

Перевезення деревини від всіх видів рубок на нижні 
склади,включаючи навантажування та розвантажування

60 000 60 000 15 000,0
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