
Державне агентство лісових ресурсів України
Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства

Державне підприємство «Новгород-Сіверський лісгосп»

Основні положення плану ведення господарства в ДП «Новгород-Сіверський лісгосп»

Цілі ведення господарства
Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання
лісових ресурсів. Підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих,
естетичних, корисних функцій лісу.

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання
прилеглих територій
Підприємство розташоване в чотирьох адміністративних районах – Новгород-Сіверського,
Семенівського, Сосницького Чернігівської області та Шостинському районі Сумської
області.  Лісистість адміністративного району, на території якого розташований лісгосп
складає 32 %. 

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва
підрозділів, тощо)
Станом на 01.01.2020 року облікова чисельність працюючих на підприємстві становить 311
чоловік. Організаційна структура лісгоспу складається з семи лісництв (Кіровське,
Лосківське, КрХутірське, Володимирівське, Узруївське, Грем`яцьке, Задеснянське ), які
діляться на 43 майстерські дільниці,  нижній склад .

Опис лісів підприємства:
 площа лісів лісгоспу становить  30407га;
 запас загальний - 8633004 кбм;
 запас на 1 га – 309 кбм;
 середній вік – 62 роки;
 породний склад – 8Сз1Дз1Бп;
 річний приріст – 5 м3/га

Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні
 ліси природоохоронного, наукового призначення займають площу – 2,8 тис. га;

 рекреаційно-оздоровчі ліси – 1 тис. га;
 захисні ліси – 6,9 тис. га;
 експлуатаційні ліси – 17,2 тис. га

Запланована до заготівлі кількість лісової продукції (загальна і по окремих видах)
 заготівля деревини – 75962 м3;
 лісоматеріали круглі – 54125 м3;
 паливна деревина – 21837 м3

Відсоток використання річного приросту
- 66%

Середня заробітна плата по підприємству – поточна і запланована
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за 2019 рік склала 8032 грн.
запланований показник на 2020 рік – 8000 грн.



Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету
В 2020 році підприємством планується відрахування до місцевого бюджету в розмірі 11,3
млн. грн.

Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельною технікою та
устаткуванням, яке використовується в екологічно безпечний спосіб
- забезпечено

Площа лісових культур, які планується створити, в т.ч. на землях лісового фонду;
В 2020 році запланований обсяг по відтворенню лісових насаджень становить – 117 га.

Кількість і площа об’єктів ПЗФ, кількість і перелік рідкісних видів та видів, що
перебувають під загрозою зникнення або зникаючих, які виявлені і охороняються на
території підприємства;
Площа природно-заповідного фонду лісгоспу становить – 2983,5га, в т.ч.:

- заказники місцевого значення – 15 об’єктів 2415,5  га;
- пам’ятки природи – 2 об’єкт 15 га;
- заповідні урочища – 2 об’єкт 553 га

Рослини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Н-Сіверського
лісгоспу:
- лілія лісова
- Любка дволиста
- Коручка чемерниковидна
- Плаун річний

Тварини, занесені до «Червоної Книги України», які зустрічаються в лісах Н-Сіверського
лісгоспу:
- мідянка
- Лелека чорний

Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗЛ.
Основними заходами з підтримки та збереження ОЦЗЛ по лісгоспу є:

- Охорона від незаконних рубок та браконьєрства;
- Заборона або обмежена господарська діяльність
- Підтримання належного санітарного стану
- Захист від викиду побутового сміття та його прибирання




