
Пояснювальна записка
до річного звіту за 2019 рік

по ДП «Новгород-Сіверський лісгосп»
Станом на 31 грудня 2019 року по ДП «Новгород-Сіверський лісгосп» залишились

неоформлені правовстановлюючі документи на земельні ділянки орієнтовною площею
611га., які розташовані:

1) 404 га (від Придеснянської ЛНДС): 
-  в  межах  Шептаківської  сільської  ради  за  межами  населених  пунктів,  орієнтовною
площею 84,0 га;
-  в  адміністративних  межах  Н-Сіверської  міської  ради,  за  межами  населених  пунктів,
орієнтовною площею 249,6 га;
- в межах м. Н-Сіверський, орієнтовною площею 70,3 га.
2) 153,9 га
- в межах Погребківської  сільської ради Сумської області за межами населених пунктів.
3) 53 га
- в межах м. Н-Сіверський, орієнтовною площею 53 га.

Загальні показники по РФІОЛ за 2019 рік
- Освітлення: проведено на площі 77га при плані 75га (103%).
- Прочистка: проведено на площі 58га при плані 57га (102%).
- Прорідження:  проведено  на  площі  42га  при  плані  41га  (102%),  загальна  маса

заготовленої деревини 1508куб.м. при запланованій 1400куб.м. (108%).
- Прохідна рубка:  проведено на площі 72га при плані  69га (104%), загальна маса

заготовленої деревини 5033куб.м. при запланованій 3940куб.м. (128%).
- Вибірково  санітарна  рубка:  проведено  на  площі  792га  при  плані  770га  (103%),

загальна  маса  заготовленої  деревини  26698куб.м.  при  запланованій  24750куб.м.
(108%).

- Інші заходи пов’язані з веденням лісового господарства: проведено на площі 43га
при  плані  60га  (72%),  загальна  маса  заготовленої  деревини  458куб.м.  при
запланованій 440куб.м. (104%).

Всього по лісгоспу проведено рубок формування і оздоровлення лісу за 2019 рік на
площі  1084га  при  плані  1072га  (101%),  загальна  маса  заготовленої  деревини
36416куб.м при запланованій 33200куб.м (110%).

Аналіз використання лісосічного фонду за 2019 рік
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1 2 3 4 5 6
Хвойна госпсекція 43830 43736 42519 97 97

у т.ч. соснова 43830 43736 42519 97 97
ялинова
ялицева

Твердолистяна 
госпсекція

1570 778 754 97 48

у т. ч. дубова 1570 778 754 97 48
ясенова

М’яколистяна 9210 7594 4280 56 46
у т. ч. березова 5870 4566 3517 77 60

осикова 2000 1685 4 0,2 0,2
вільхова 1340 1343 759 57 57

Усього 54610 52108 47553 91 87


