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А Н О Т А Ц ІЯ

У  даній роботі виконано звіт зі стратегічної екологічної оцінки проекту 

Регіональної екологічної програм и «Л іси К іровоградщ ини на період 2021-2025 

років».

Звіт виконано у  в ідповідності до Закону У країни  «П ро стратегічну 

екологічну оцінку» та м етодичних реком ендацій  із зд ійснення стратегічної 

екологічної оцінки докум ентів держ авного планування, затвердж ених наказом  

М ін істерства екології та  природних ресурсів У країни  від 10.08.2018 №  296, а 

також  інш их дію чих норм ативно-правових актів.

П роект Регіональної екологічної програм и «Л іси К іровоградщ ини на 

період 2021-2025 років» розроблено на виконання розпорядж ення голови 

К іровоградської облдерж адм іністрації в ід _________________2020 року  № _____ .

Розроблення Регіональної екологічної програм и «Ліси К іровоградщ ини 

на період 2021-2025 років»  є одним з засобів забезпечення збалансованого 

розвитку л ісового  господарства області, спрям ованого на посилення 

екологічних, соціальних та  економічних ф ункцій, охорону та  захист лісів.



ВСТУП
Ліси України за своїм призначенням і розташуванням виконують переважно 

водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та інші функції і забезпечують потреби 
суспільства в лісових ресурсах.

До особливостей лісів та лісового господарства України відносяться:
- відносно низький середній рівень лісистості території країни;
- зростання лісів у різних природних зонах (Полісся, Лісостеп, Степ, Українські 

Карпати та гірський Крим), що містить істотні відмінності щодо лісорослинних умов, 
методів ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та корисних 
властивостей лісу;

- переважно екологічне значення лісів та висока їх частка (до 50%) з режимом 
обмеженого лісокористування;

- високий відсоток заповідних лісів (16,1%), який має стійку тенденцію до зростання;
- історично сформувалась ситуація закріплення лісів за численними постійними 

лісокористувачами (для ведення лісового господарства ліси надані в постійне користування 
підприємствам, установам і організаціям кількох десятків міністерств і відомств);

- значна площа лісів зростає у зоні радіоактивного забруднення;
- половина лісів України є штучно створеними і потребують посиленого догляду.
Загальна площа лісового фонду України становить -  10,4 млн. га, із яких вкритих

лісовою рослинністю -  9,6 млн. га. Лісистість території країни становить 15,9%. За 50 років 
площа лісів зросла на 21%, а запас деревини майже у три рази.

МЕТОДОЛОГІЯ СЕО 

Нормативно-правова база проведення СЕО в Україні

Основними міжнародними правовими документами щодо СЕО є Протокол про 
стратегічну екологічну оцінку (Протокол про СЕО) до Конвенції про оцінку впливу на 
навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція ЕСПО), ратифікований 
Верховною Радою України (№ 562-VIII від 01.07.2015), та Директива 2001/42/ЄС про оцінку 
впливу окремих планів і програм на навколишнє середовище, імплементація якої 
передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Засади екологічної політики України визначені Законом України «Про основні засади 
(Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року» (ухвалено Верховною 
Радою України 28 лютого 2019 року). В цьому законі СЕО згадується в основних принципах 
національної екологічної політики, інструментах реалізації національної екологічної 
політики та показниках ефективності Стратегії. Зокрема, одним з показників цілі 4 Стратегії 
«Інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного 
управління».

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» був ухвалений Верховною Радою 
України 20 березня 2018 року та 10 квітня 2018 року підписаний Президентом України. 
Даний Закон вступив в дію з 12 жовтня 2018 року.

Закон встановлює в Україні механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в 
країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, повинні, у першу 
чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з урахуванням необхідних імовірних ризиків 
тих чи інших дій для довкілля.



Звіт про стратегічну екологічну оцінку (далі -  СЕО) проекту Регіональної екологічної 
програми "Ліси Кіровоградщини" на 2021-2025 роки розроблений Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ЗЛАТО-БУД» відповідно до заяви про визначення обсягу СЕО проекту 
документу державного планування (далі -  ДДП) та Договору №53 від «26» листопада 2020р..

Метою стратегічної екологічної оцінки є сприяння сталому розвитку шляхом 
забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його 
здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів 
державного планування.

Забезпечення доступу та врахування думки громадськості під час розроблення 
ДПТ та здійснення СЕО

Для попереднього вивчення думки громадськості щодо «Регіональної екологічної 
програми 'Ліси Кіровоградщини" на 2021-2025 роки», в рамках проведення процедури 
Стратегічної екологічної оцінки будо складено Заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки та опубліковано її в ЗМІ - газети «Вечірня газета» №48(1704) від 
04.12.2020р. та «Кіровоградська Правда» №49(22561) від 10.12.2020р -Додатокі та Додаток 2 
до Звіту.

Також Заяву було розміщено на офіційному сайті Кіровоградського обласного 
Управління лісового та мисливського господарства: http://lis-kr.gov.ua/inf/oblasna-programa- 
диоІ-Ііві-кігоуоегасЬЬіпі-диоІ;
та на офіційному сайті Департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 
комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації: http://ekolog.kr-
admin.gov.ua/files/07 12 2020 LIS.pdf.

Протягом громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегії екологічної 
оцінки (15 календарних днів) звернень, зауважень та пропозицій від громадськості не 
надходило.

Звіт розроблений

Екологічний аудитор 

Екологічний аудитор 

Екологічний аудитор

ТОВ «ЗЛАТО-БУД», авторським колективом у складі:

Шусть В.І. 

Печений В.Л. 

Денисенко І.Ю.
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1. З М ІС Т  Т А  О С Н О В Н І Ц ІЛ І  Д О К У М Е Н Т А  Д Е Р Ж А В Н О Г О  
П Л А Н У В А Н Н Я , Й О Г О  З В ’Я З О К  З ІН Ш И М И  Д О К У М Е Н Т А М И  
Д Е Р Ж А В Н О Г О  П Л А Н У В А Н Н Я

Проект Регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  2025 
роки» (далі -  Програма) передбачає розвиток лісового господарства області, в тому числі, 
збільшення лісистості області за рахунок територій, що внаслідок деградації землі вже не 
можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт.

Метою цієї Програми є визначення основних напрямів збалансованого розвитку 
лісового господарства області, спрямованих на посилення екологічних, соціальних та 
економічних функцій, охорону і захист лісів.

Програма спрямована на охорону навколишнього природного середовища, подолання 
основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації, в тому числі -  ерозії ґрунтів та 
виснаження річок.

Основними завданнями Програми є:
• підвищення рівня лісистості;
• нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення 

ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
• підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу;
• відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
• раціональне використання лісових ресурсів;
• збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;
• підвищення ефективності управління лісами;
• покращення кадрового забезпечення лісового господарства
• проведення моніторингу стану лісів.

Програма має надзвичайну актуальність в умовах сьогоднішнього економічного стану 
країни, коли неспроможність більшості населення придбати енергоресурси в необхідній 
кількості, штовхає громадян на скоєння незаконних рубок як у лісових масивах так і в 
полезахисних лісових смугах, особливо в не ресурсних степових районах.

Іншим чинником є пожежонебезпечні періоди, впродовж яких утримується 
пожежонебезпечна ситуація в лісах, що потребує підвищеної готовності державних 
лісогосподарських підприємств до нештатних ситуацій та додаткові витрати на паливно- 
мастильні матеріали, техніку, засоби пожежогасіння тощо.

Крім того, ратифікований Україною 4 лютого 2004 року Кіотський протокол, як один із 
засобів стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би 
небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети, передбачає не тільки 
сприяння поширенню раціональних методів ведення лісового господарства, а й 
лісовідновлення та лісорозведення на стабільній основі.

Таким чином, заходи зі створення нових лісів відповідають політиці держави у 
забезпеченні екологічної безпеки громадян та сприяють стабілізації соціально-економічних 
питань шляхом збереження існуючих та створення нових робочих місць, забезпечення 
соціального захисту працівників лісової галузі області.

https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2004


Програма після затвердження стає основним документом, згідно якого повинно 
здійснюватися заходи зі створення нових лісів, стабілізації соціально-економічних питань 
шляхом збереження існуючих та створення нових робочих місць та забезпечення соціального 
захисту працівників лісової галузі області.



З в ’я з о к  з ін ш и м и  д о к у м е н т а м и  д ер ж ав н о го  п л а н у в а н н я

Проект Регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  2025 
роки» розробляються у розвиток рішень Генеральної схеми планування території України 
та Схеми планування території Кіровоградської області.

Під час розроблення Програми та проведення стратегічної екологічної оцінки 
враховані документи державного планування вищого рівня:

• Стратегія розвитку Кіровоградської області на 2021 -  2027 роки щодо збільшення 
лісистості області, а саме:

- виконання робіт зі створення захисних лісових насаджень за рахунок 
територій, що внаслідок деградації землі вже не можуть використовуватися для 
сільськогосподарських робіт;

- набуття та оформлення права постійного користування землями 
лісогосподарського призначення для лісорозведення;

- створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів;
- вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних 

комплексів, плантацій і розсадників;
- проведення рубок формування і оздоровлення лісів.

• Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в 
Кіровоградській області на 2021 -  2025 роки, а саме щодо збільшення лісових масивів 
регіону, поглинання СО2 та залісення області, а саме:

- встановленням правил і норм охорони, використання та відтворення об'єктів 
рослинного світу;

- забороною та обмеженням використання природних рослинних ресурсів у разі 
необхідності;

- проведенням екологічної експертизи та інших заходів з метою запобігання 
загибелі об'єктів рослинного світу в результаті господарської діяльності;

- захистом земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, від ерозії, селей, 
підтоплення, затоплення, заболочення, засолення, висушення, ущільнення, засмічення, 
забруднення промисловими та побутовими відходами і стоками та від іншого 
несприятливого впливу;

- створенням та оголошенням територій та об'єктів природно-заповідного
фонду;

- розвитком системи інформування про об'єкти рослинного світу та вихованням 
у громадян дбайливого ставлення до них;

- встановленням юридичної відповідальності за порушення порядку охорони та 
використання природних рослинних ресурсів.

• Закон України «Про основні засади державної екологічної політики України на 
період до 2030 року» , зокрема, щодо:

-  збереження такого стану кліматичної системи, який унеможливить підвищення 
ризиків для здоров’я та благополуччя людей і навколишнього природного середовища;

-  сприяння збалансованому (сталому) розвитку шляхом досягнення 
збалансованості складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), орієнтування 
на пріоритети збалансованого (сталого) розвитку;



-  інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження 
документів державного планування, місцевого розвитку у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

-  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного і техногенного 
характеру, що передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на 
результатах стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, а також 
комплексного моніторингу стану навколишнього природного середовища;

-  забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на 
території Кіровоградської області.

Моніторинг наслідків виконання ДУДИ на довкілля враховує показники оцінки 
реалізації державної екологічної політики.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТОЧНОГО СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ, ТА ПРОГНОЗНІ ЗМІНИ ЦЬОГО СТАНУ, ЯКЩО 
ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО (ЗА 
АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

2.1. Загальна характеристика області

Площа області становить 24,6 тис. км (4,1 % від території України). Протяжність 
області з півночі на південь становить майже 148 км, із заходу на схід - 335 км.

Кіровоградська область розташована в центральній частині України між р.Дніпро і 
р.Південний Буг і займає площу 24,6 тис кв. км (4,1% території України, 13-е місце серед 
областей).

Відстань від м.Кропивницького до столиці, м.Києва залізницею - 392 км, 
автошляхом - 300 км.

Область розташована на південних схилах Причорноморської височини. Таке місце 
розташування обумовлює дуже нерівний горбистий рельєф, на території області 
знаходиться велика кількість балок і ярів.

Сприятливими факторами географічного розташування є безпосереднє сусідство з 
розвинутим в промисловому відношенні Придніпров’ям, наявність густої мережі 
транзитних залізниць та автомагістралей, газопроводів, вихід до Дніпра (пристань у 
Світловодську).

Ґрунтовий покрив області характерний для перехідної зони від південного лісостепу 
до північного степу. Ґрунти області характеризуються високою родючістю. У північній 
частині області переважають чорноземи потужні малогумусні та середньогумусні.

Значні площі займають чорноземи з різним ступенем реградуровання та чорноземи 
опідзолені, темно-сірі опідзолені та сірі опідзолені ґрунти. Для південно-східних районів 
найпоширенішими ґрунтами є чорноземи звичайні, середньо- та малогумусні, а в 
південній частині - чорноземи звичайні малогумусні малопотужні.

Річки області належать до систем Дніпра і Південного Бугу. Найбільші притоки 
Дніпра - Тясмин, Інгулець і Цибульник, Південного Бугу - Інгул, Синюха і Синиця.

Водні ресурси Кіровоградщини представлені річками, водосховищами, ставками та 
підземними водами. Всього на території області налічується 1599 річок, загальною 
довжиною 7233,6 км, в тому числі це 2 великі річки, 8 середніх річок, довжиною 784,5 км, 
та 1589 малих річок, довжиною 6318,4 км.

На лісові та водні ресурси область бідна, гідроресурси річок обмежені.
Кіровоградщина належить до одного з найбільш насичених мінеральними ресурсами 

регіонів України. Це обумовлено розташуванням області в центрі Українського 
кристалічного щита.

На території області налічується більше 390 родовищ корисних копалин, з яких 303 
враховані державним балансом України. Мінерально-сировинна база області на 16% 
складається з паливно- енергетичних корисних копалин, на 58% - із сировини для 
виробництва будівельних матеріалів, 26% загальних запасів надр складають руди чорних, 
кольорових та рідкісних металів, а також запаси прісних і мінеральних вод.

Клімат області помірно-континентальний. Зима м’яка, з частими відлигами, а літо



спекотне. У другій половині літа на території Кіровоградщини часто встановлюється 
антициклонний тип погоди з високими температурами до + 380 С та тривалими посухами. 
Клімату Кіровоградщини властиві і небезпечні явища погоди - такі, як сильнізливи, град, 
ожеледь, пилові бурі тощо. Нерідким у степовій зоні є пилові або чорні бурі та суховії до 
25-30 м/с, характерні для осінньо-літнього періоду, які завдають великих збитків 
господарству зменшенням або повною загибеллю врожаю.

Крім того, кліматичний прогноз ООН для територій Центральної України 
невтішний: до 2030 року середньорічна температура може зрости більше ніж на 0,5°С, а 
кількість опадів - зменшитись на 14 мм/рік. Це призведе до повної зміни господарського 
направлення регіону, суттєвої зміни промислового та демографічного профілю.

Кліматичні показники

Найменування показників Одиниці
вимірювання Значення Дата

1. Температура повітря:
-середньорічна градус +8
-абсолютна максимальна градус +36
-абсолютна мінімальна градус -19

2. Кількість опадів на рік мм 445
3. Тривалість вегетаційного періоду днів 210
4. Пізні весняні заморозки Квітень
5. Перші осінні заморозки Жовтень
6. Середня дата замерзання рік Г рудень

7. Середня дата початку паводку березень
8. Сніговий покрив:

-  товщина см 5-10
-  час появи грудень
-  час сходження у лісі березень

9. Глибина промерзання ґрунту см 60
10. Напрям панівних вітрів за сезонами:

-  зима румб Пн; ПнС
-  весна румб ПдЗ
-  літо румб ПдС; ПнС
-  осінь румб Пнс

11. Середня швидкість панівних вітрів за 
сезонами:

-  зима м/сек 3,9-4,2
-  весна м/сек 3,1-3,9
-  літо м/сек 2,5-2,6
-  осінь м/сек 3,1-3,9

12. Відносна вологість повітря за 
сезонами:

-  зима % 70
-  весна % 75
-  літо % 55
-  осінь % 75



Чисельність наявного населення області, за оцінкою на 01 січня 2020 року, 
становила 933,1 тис. осіб, з них міське - 63,4% (591,9 тис. осіб), сільське - 36,6% (341,1 
тис. осіб). У 2019 році в області зафіксовано природне скорочення населення на 9,1 тис. 
осіб (в Україні - 272,3 тис. осіб). Рівень смертності збільшився з 16,3 осіб на 1000 жителів 
наявного населення області у 2018 році до 16,4 особи - у 2019 році. У 2019 році в області 
народилося 6356 немовлят (у 2018 році - 7077 дітей). Рівень народжуваності знизився з 
7,4% у 2018 році до 6,8% у 2019 році. Міграційне скорочення населення у 2018 році 
склало 3,3 тис. осіб (у 2018 році - 2,3 тис. осіб).

2.2. Основні характеристики стану довкілля на території Кіровоградської області

2.2.1 Атмосферне повітря
Кіровоградська область має розвинений промисловий потенціал, що зумовлює 

значне техногенне навантаження на навколишнє середовище.
Щороку в атмосферне повітря Кіровоградської області тільки від стаціонарних 

джерел забруднення надходить від 12,2 до 12,778 тис. тонн забруднюючих речовин. 
Головними забруднювачами в області є: підприємства переробної промисловості - 48% 
загального обсягу викидів, підприємства транспорту - 24,1% та добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів - 13,7%.

Статистична звітність зафіксувала, що обсяги викидів забруднюючих речовин у 
повітря від стаціонарних джерел склали:

• у 2017 році - 12,2 тис. т, що на 3,4 % більше порівняно з 2014 роком (11,8 тис 
т) та 2016 роком (11,8), та майже на 15,9 % менше у відношенні до року (14,5 
тис. т);

• у 2019 році склали 12,778 тис. т, що на 5 % більше, ніж у 2018 році, у 2018 
році - 12,17 тис. т, що на 0,17 % менше ніж у 2017 році.

Крім того, одним із чинників, який впливає на зростання обсягу викидів 
забруднюючих речовин у повітря, є перехід багатьох котелень області на альтернативні 
природному газу види палива, а саме на вугілля, пиловугільну суміш, дрова, пелети та 
інші.

Уразі неприйняття ДДП, та враховуючи, що викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря, зокрема СО залишиться на тому ж самому рівні, стан 
атмосферного повітря з кожним роком буде погіршуватися.

2.2.2. Зміна клімату
Однією з ключових глобальних проблем сьогодення є негативний антропогенний 

вплив на довкілля, що є, зокрема причиною зростання концентрації парникових газів в 
атмосфері.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну 
клімату (далі - Кіотський протокол), ратифікований Законом України від 04 лютого 2004 
року № 1430-ІУ, визначив кількісні цілі скорочення викидів на період до 2020 року для 
розвинених країн і країн з перехідною економікою, до яких належить Україна.

У грудні 2015 року в м. Парижі (Французька Республіка) була прийнята нова 
глобальна кліматична угода до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про 
зміну клімату (далі - Паризька угода), яка має замінити Кіотський протокол.

Паризька угода спрямована на зміцнення глобального реагування на загрозу зміни



клімату в контексті сталого розвитку та зусиль з подолання бідності. Відповідно до 
положень Паризької угоди кожна країна має розробити свої національно-визначені 
внески, спрямовані на досягнення цілей сталого низьковуглецевого розвитку усіх галузей 
економіки та підвищення здатності адаптуватися до несприятливого впливу зміни 
клімату.

Україна підписала та Верховна Рада України ратифікувала Паризьку угоду (Закон 
України «Про ратифікацію Паризької угоди» №1469-УШ від 14.07.2016) в межах 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, якою передбачено розроблення 
довгострокової стратегії розвитку з низьким рівнем викидів парникових газів.

В результаті ратифікації Паризької угоди Україна приєднається до міжнародно- 
правового інструменту, що прийде на зміну Кіотському протоколу та передбачатиме, що 
кожна Сторона Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Конвенція) буде робити 
певні кроки щодо боротьби зі зміною клімату відповідно до своїх можливостей у світлі 
різних національних обставин.

Згідно з ратифікованою Верховною Радою України Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС (Закон України від 16.09.2014 №°1678-УП), Україна має створити діючий 
внутрішній ринок парникових газів відповідно до положень «Директиви 2003/87/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 13 жовтня 2003 року про встановлення схеми 
торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і 
доповнень до Директиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними 
Директивою 2004/101/ЄС».

Директива запроваджує систему торгівлі дозвільними одиницями (квотами) на 
викиди з метою стимулювання зниження викидів парникових газів від великих 
стаціонарних джерел економічно ефективним та низьковитратним способом.

Взаємне співробітництво відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
(далі - Угода про асоціацію) включає, серед іншого, такі сфери, як просування Механізму 
спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з метою зменшення викидів парникових 
газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної 
енергетики (пункт «к» ст. 338 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; впровадження 
положень «Регламенту (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази».

Зазначений Регламент регулює порядок поводження з такими газами при здійсненні 
наступних операцій: виробництво, експорт, імпорт, транспортування, зберігання,
підготовка до заправки, заправка, використання в процесі експлуатації визначеного 
обладнання (холодильники, кондиціонери, теплові насоси, системи протипожежного 
захисту, тощо), видалення із обладнання, знищення фторованих парникових газів.

18 липня 2018 року Урядом України було прийнято Стратегію низьковуглецевого 
розвитку України до 2050 року. Цей документ передбачає скорочення викидів і 
збільшення поглинання парникових газів, впровадження екологічно безпечного 
виробництва із застосуванням "зелених" технологій у всіх секторах економіки. Стратегія є 
інструментом державного управління і формування кліматично відповідальної поведінки 
бізнесу та громадян.

В грудні 2019 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 337-ІХ 
«Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів», 
впровадження якого є невід’ємною частиною кліматичної політики в Україні та 
передбачено Планом заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері



зміни клімату на період до 2030 року.
Причиною зміни клімату є динамічні процеси на Землі зумовлені природними та 

антропогенними чинниками. Крім збільшення концентрації парникових газів та 
аерозольних частинок в атмосфері, антропогенний вплив на клімат здійснюється в 
результаті вирубки лісів, внаслідок урбанізації (забудови) територій, створення значної 
кількості сміттєзвалищ.

На даний час зміна клімату - це не лише екологічне, а й економічне та соціальне 
питання, яке тісно пов’язане з правами людини у т. ч. на безпечне для життя і здоров'я 
довкілля.

За останні 30 років середньорічна температура в Україні зросла майже на 1°С. 
Потепління в Україні характеризується нерівномірністю - періоди стрімкого збільшення 
температури змінювалися його уповільненням, або похолоданням. У такі періоди на тлі 
загального потепління відмічаються хвилі холоду із заморозками, що небезпечно для 
багатьох галузей економіки, зокрема, для сільського господарства

Зміна клімату проявляється по-різному: десь це посуха, а десь зливові дощі, які 
призводять до затоплень. Водність річок у літні місяці вже декілька років значно менша 
за встановлені рівні. В липні 2015-го вона в більшості річок становила 38-63% норми. 
Кількість опадів взимку зменшилася, весною і влітку змінилася несуттєво, а восени 
зросла. Почастішали випадки, коли половина або місячна норма опадів випадає за кілька 
годин.

До парникових газів відносяться: двоокис вуглецю (СО2), метан (СНД закис азоту 
(КгО), гідрофторвуглеці (ГФВ), перфторвуглеці (ПФВ), гексафторид сірки (SF6) (додаток 
А Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну 
клімату).

Відповідно до статистичних даних Головного управління статистики у 
Кіровоградській області обсяги викидів парникових газів в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел забруднення за 2019 рік становить: вуглецю діоксиду 925170,1 т, 
метану 2131,1 т, оксиду азоту 39,8 т, за 2018 рік - вуглецю діоксиду 1120300,930 т, метану 
1789,123 т, оксиду азоту 46,256 т, за 2017 рік - вуглецю діоксиду 1081372,653 т, метану 
2119,501 т, оксиду азоту 54,401 т.

Ліси України поглинають близько 7% від загальної кількості викидів парникових 
газів і вразі неприйняття Програми та розширення лісових насаджень в 
Кіровоградській області концентрація парникових газів в атмосферному повітрі 
залишиться на сучасному рівні, що буде продовжувати негативно впливати на 
довкілля та здоров’я населення Кіровоградської області.

2.2.3. Управління відходами

Усі відходи підприємств лісопромислового комплексу можна поділити на дві групи:
• особливо небезпечні токсичні відходи -  результат, зазвичай, хімічної 

переробки деревини (переважно на підприємствах целюлозно-паперового та 
лісохімічного підкомплексів);

• система відходів деревного походження -  результат, зазвичай, механічної та 
хіміко-механічної переробки деревини.

Відходи першої групи зумовлюють необхідність відповідного їх зберігання 
(розміщення).



Розміщення відходів, як і їх складування чи зберігання, дозволяється лише за 
наявності спеціального дозволу, на визначених місцевими радами територіях, в межах 
встановлених ними лімітів, з додержанням санітарних і екологічних норм, способом, що 
забезпечував би відповідний рівень безпеки для навколишнього середовища та здоров’я 
людей.

Усі відходи деревного походження за їх специфікою можна поділити на три 
категорії:

• вживана деревина (вироби із завершеним строком експлуатації);
• лісосічні відходи;
• відходи, що утворились в процесі обробки деревини.

Розширення використання лісосічних відходів пов’язане, передусіме, з проблемами 
економічного характеру. Адже на освоєння деревних відходів та маломірної деревини (під 
маломірною деревиною слід розуміти деревину від рубок догляду за лісом діаметром у 
верхньому зрубі 2-6 см і довжиною 1-3 м). від рубок догляду за лісом і лісозаготівельних 
робіт, зазвичай, необхідні більш високі виробничі витрати порівняно із заготівлею 
кондиційної деревини. При цьому, їх якісні характеристики також значно поступаються 
перед кондиційною деревиною.

Відходи лісозаготівельних робіт складають 21% від усієї маси деревини і близько 
14% запасу лісосічного фонду (рис. 2.1):

- відходи крони (деревна зелень -  хвоя, листя, гілки, сучки, тонкомірні верхівки). Їх 
вихід залежить від породи деревини і коливається від 6% (береза) до 18% (ялина) щодо 
об’єму стовбурної деревини;

- пні та коріння, що залишаються після проведення лісозаготівельних робіт на 
лісосіці. Пні складають 3% від об’єму стовбура, коріння -  18% деревини від наземної 
частини стовбура та крони;

Рис.2.1. Структурний баланс відходів у лісозаготівельному виробництві

Відходи верхівок і суччя становлять, зокрема: у соснових і листяних лісах -  11-14%; 
у ялинових лісах -  14-17%; у березових, осикових та інших м’яколистяних лісах -  8-10%; 
в дубових лісах -  10-20%. Відходи у формі козирків та відщепів при обторцьовуванні і 
переробці на сортименти у вигляді відкорінків складають 5,5%.

Необхідно відзначити, що досить часто деревина відходів має набагато 
„сприятливіші” якісні характеристики, ніж кондиційна деревина. Так, наприклад, гілки і 
сучки ялини, сосни й осики містять більше, ніж стовбурна деревина, лігніну -  на 18,3%, 
пентозанів -  на 4,5%, золи -  на 45,4%. В умовах малолісної та лісодефіцитної України



ресурси цієї потенційної сировини є досить вагомими, а їх залучення у господарський обіг 
має і екологічне, і соціальне значення.

Існуюча технологія лісосічних робіт передбачає операції звалювання дерев і їх 
трелювання в напівнавантаженому положенні. Це зумовлює забруднення крони, 
руйнування її верхової частини та ушкодження тонкомірної деревини. При вивезенні лісу 
хлистами крона, зазвичай, залишається у лісі. Частина її знищується, а частина 
накопичується на вантажних пунктах. Саме тому відходи, придатні для виготовлення 
технологічної тріски, складають лише 4% від об’єму стовбурної частини дерева. При 
цьому, необхідно зазначити, що вже досить давно були розроблені технологічні процеси і 
устаткування для виробництва технологічної тріски безпосередньо на лісосіці. Тому 
єдиним фактором, який значно сповільнює темпи використання цієї групи відходів, є 
високі витрати на їх збирання, сортування, перевезення і зберігання.

Відходи, що утворилися в результаті обробки деревини, пов’язані або з наявними 
властивостями та її якістю і технологією виробництва (технологічно обґрунтовані 
відходи), або із порушенням технологічних процесів та збоями в роботі обладнання 
(необгрунтовані відходи).

Залежно від можливості подальшого використання, відходи деревообробки можна 
поділити на: обігові, або ділові, які можуть бути використані в інших виробничих 
процесах; покидьки -  частина відходів, які не можуть бути використані для подальшої 
переробки, або їх використання вважається економічно недоцільним; безповоротні втрати
-  частина відходів, які втрачаються у виробничому процесі і втрачають свою матеріальну 
форму (розпил, допуски на усушку тощо).

Виходячи з фізико-механічних властивостей, відходи деревообробки поділяються на 
три групи: 1) тверді (обапол, рейки, торці тощо); 2) м’які (тирса, стружка тощо); 3) кора (її 
вміст в об’ємі деревини становить: у ялини -  9,5%, у сосни -  10,0%, у дуба -  18,0%, у 
берези -  15,0%, у осики -  13,0%).

Якщо взяти круглий ліс за 100 %, відходи у лісопильному виробництві становлять в 
середньому 35%, при виробництві дверних і віконних блоків -  31%, паркету -  30%, меблів
-  54%. Таким чином, серед наявних в деревообробному підкомплексі технологічних 
процесів найбільш „відходомісткими” є лісопилення та виробництво чорнових і чистових 
заготовок (дошки становлять 58-60% від об’єму колоди, чорнові заготовки -  35-40% від 
об’єму дошок, чистові заготовки -  25-35% від об’єму чорнових заготовок), виробництво 
паркету (придатні планки в багатьох випадках становлять близько 11,7% від об’єму 
чистових заготовок). Використання сучасних верстатів (зокрема стрічкопилкових) дає 
змогу дещо скоротити обсяги деревних відходів, однак вищевказані їх пропорції загалом 
залишаються незмінними.

Значну частину відходів деревообробних виробництв можна залучити в систему 
економічних зв’язків, а отже, і у технологічні процеси, що має важливе еколого- 
економічне значення. Так, наприклад, аналізуючи середні обсяги деревних відходів 
фанерного виробництва (шпон-розривина та осердя при лущенні чурбаків становлять 39
43% від об’єму перероблюваної сировини, обрізки шпону при ребросклеюванні -  0,8
1,4%, куски фанери при її обрізуванні -  4,1-4,5%), робимо висновок про низку можливих 
шляхів їх ефективного використання: переробка (виробництво технологічної тріски, 
тарної дощечки), утилізація (виробництво теплової енергії) тощо. На деревообробних 
підприємствах повторну механічну обробку проходять, здебільшого, великі кускові 
відходи. Дрібні кускові, м’які відходи та кора, зазвичай, спалюються для отримання



технологічної пари та обігріву приміщень або ж просто вивозяться на багаторічні 
звалища.

Сучасні технології дають змогу проводити багаторівневу переробку деревини та, 
зокрема, деревних відходів, які можна досить широко використовувати:

• для виробництва будівельних конструкцій (наприклад, арболіт, ксилоліт, паркеліт);
• для виробництва конструкційних волокнистих матеріалів (наприклад, фібрекс);
• у біоконсервації;
• для виготовлення паливних брикетів (брикети з деревних відходів і кори фактично 

не містять сірки, тому в продуктах їх згоряння відсутній сірчаний газ, а вміст оксиду 
вуглецю є мінімальним);

• для виготовлення паливних деревних гранул (Wood pellets, Holz-Pellets ) тощо.
При цьому, слід обов’язково зазначити, що проблема широкомасштабного

використання деревних відходів пов’язана не стільки із технологічними можливостями, 
скільки з економічними факторами (рівнем витрат на збирання та транспортування 
відходів, а також на організацію виробництва з їх переробки) та рівнем „екологічної 
свідомості” суб’єктів підприємницької діяльності. Саме тому важливим аспектом 
ефективного управління деревними відходами є, передусім, формування оптимальної 
системи їх кругообігу (рис. 2.2) та комплексний аналіз економічної ефективності різних 
напрямків їх використання.

Рис. 2.2 Схема обігу сировинно-матеріальних ресурсів та деревних відходів 
підприємств лісопромислового комплексу

Так, зокрема, можна виділити чотири напрямки формування стратегії використання 
деревних відходів підприємства:

• переробляти (як вторинну сировину);
• утилізувати (наприклад, шляхом виробництва енергії);
• продавати;
• складувати та зберігати.

Для вибору оптимальної стратегії управління деревними відходами необхідно 
комплексно оцінити та порівняти можливі вигоди від вибору кожного з вищевказаних 
напрямків їх використання із можливими витратами, пов’язаними з необхідністю



залучення додаткових ресурсів для їх реалізації. Таку оцінку можна зробити на основі 
засобів математичного моделювання, реалізованих за допомогою комп’ютерних 
технологій.

Заходи Програми передбачають раціональне використання відходів деревини і в 
разі неприйняття ДДП обсяги використання відходів деревини залишаться на 
низькому рівні їх використання як вторинних матеріальних та енергетичних 
ресурсів.

2.2.4. Водні ресурси

Більша частина області (63 %) розміщена в межах басейну річки Південний Буг, 
інша (37 %) - в басейні річки Дніпро.

На території області протікають дві великі річки - Південний Буг і Дніпро, 8 
середніх річок: Синюха, Велика Вись, Чорний Ташлик, Ятрань, Інгул, Тясмин, Інгулець, 
Висунь та 1589 малих річок .

Відрізок Дніпра, що протікає по території Кіровоградської області, перетворений на 
“штучні моря” - Кременчуцьке та Кам’янське водосховища. Загальна протяжність 
берегової лінії Кременчуцького водосховища в межах області складає - 100,1 км, з яких
35,02 км - абразійні береги, Кам’янського - 39,0 км, з яких 9,8 км береги, що 
розмиваються. Довжина р. Дніпра в межах області (по фарватеру) становить 68 км. 
Найбільші притоки - Інгулець, Тясмин.

Південний Буг протікає на південному заході області. Його загальна довжина - 806 
км, в межах області - 84 км. Найбільші притоки - Синюха, Велика Вись, Чорний Ташлик, 
Ятрань, Інгул. Південний Буг на території Кіровоградщини має ділянки звивистої 
каньйоноподібної долини з порогами та численними виходами гранітів.

В області нараховується 1599 річок, загальною протяжністю 7233,6 км, із них малих 
річок - 1589, довжиною 6318,4 км, з яких 1551 частково пересихає.

Основним фактором формування в області поверхневого стоку є опади, які 
розподіляються зонально та зменшуються на південь. Внаслідок цього прослідковується 
чітка відповідність характеристик річкового стоку.

Річки області характеризуються високими весняними повенями і низькою водністю 
в меженний період, а також літніми і зимовими паводками. Максимальні витрати 
формуються в період весняного водопілля, мінімальні в період літньо-осінньої межені. За 
останні десять років більш виражено спостерігається низька водність в меженний період 
при невисоких весняних повенях та майже відсутністю паводків.

На формування стоку та якість води значно впливає господарська діяльність. В 
посушливий рік сформовані місцеві водні ресурси практично регулюються створеними 
ставками і водосховищами. Значна розораність водозборів річок, особливо в степовій 
південній частині області, викликає підвищену мутність води, що спричиняє замулення 
річок і водойм.

Водоохоронні і водорегулюючі функції лісу невід'ємні від функцій ґрунтозахисних, 
які проявляються в закріпленні ґрунту. Вони запобігають змиванню і розмиванню ґрунту, 
збереженню і поліпшенню його властивостей, закріпленню рухомих пісків, припиненню 
утворення яруг. Завдяки розвинутим кореневим системам, ліси з глибоких шарів ґрунту 
виносять на поверхню мінеральні поживні речовини, які разом з органічними сполуками,



розкладаючись з допомогою мікробів, сприяють не тільки підтриманню; а й підвищенню 
їх родючості.

Численні дослідження вітчизняних і зарубіжних учених свідчать, що в системі 
боротьби з ерозією вирішальна роль належить лісові; в боротьбі з вітровою ерозією 
можуть допомогти раціональна агротехніка і створення полезахисних смуг.

Вивчаючи роль лісу в зменшенні поверхневого стоку, в лісі поверхневий стік 
наближається до нуля, в той час як на лугових схилах. він значний -  184 мм.

Особливо важлива протиерозійно-водорегулююча роль лісів на нижніх частинах 
схилів. Вони поглинають рідкий і затримують твердий стоки з вищерозташованих 
ділянок, завдяки чому площі, що знаходяться нижче, захищаються від змиву ґрунтів, а 
днище балок, береги рік та інші водойми -  від розмивання, замулення та занесення 
продуктами ерозії.

Для посилення водоохоронно-регулюючих функцій захисних лісових насаджень, 
створених по берегах річок, важливе значення має їх ширина, яка залежить від характеру 
ґрунтів, крутизни схилів, ширини річки та інших умов. Так, 80- і навіть 40-метрові смуги 
майже повністю усувають поверхневий стік, переводячи його у внутрішньогрунтовий та 
ґрунтовий.

Заходи Програми передбачають запровадження природо-зберігаючого 
комплексного використання лісових ресурсів з урахуванням їх ландшафтного і 
водорегулюючого значення, таким чином у  разі не прийняття ДДП прогнозується 
подальше прогресуюче змивання і розмивання ґрунту, ерозію ґрунту, замулення 
водойм, тощо.

2.2.5 Рослинний та тваринний світ

Рослинний світ Кіровоградщини є різноманітним. З південного заходу на північний 
схід територію області перетинає умовна межа між лісостеповою та степовою зонами. 
Саме цим і зумовлений неоднорідний світ рослин Кіровоградщини. Понад 70% 
лісостепової частини області розорано, ліси та лісонасадження займають лише 7,2% 
території області. Збереглися значні лісові масиви на вододілах - Чорний ліс, 
Нерубайський ліс та інше. Природна степова рослинність багата, різноманітна, 
зберігається на схилах річкових долин та балок, на узліссях. Досить добре збереглася 
лучна та болотна рослинність в заплавах річок. В лісостеповій частині області в заплавах 
менше відчувається вплив засолення, менше гранітних відслонень із своєрідним 
рослинним світом.

Степова зона з підвищеними місцевостями, почленованими яружно - балковими 
системами. Ліси і чагарники в степовій зоні зустрічаються в балках, в яких вони захищені 
від руйнівних степових вітрів. Орні землі складають в степовій зоні області понад 76% її 
території. В заплавах річок, де переважають лучна та болотна рослинність, сильніше ніж у 
Лісостепу, виявляється вплив засолення. Для степової зони характерна трав’яна степова 
рослинність.



Відтворення лісів
(га)

У тому числі

з неї з неї

Площа
відтворення

лісів

Площа
лісовідновле

ння

шляхом 
садіння та 
висівання 

лісу

природного

поновлення
лісу

Площа
лісорозведе

ння

шляхом 
садіння та 

висівання лісу

Природного
поновлення

лісу

2016 938 588 488 100 350 350 —

2017 832 572 489 83 260 260 —

2018 535 331 219 112 204 204 —

2019 561 355 234 121 206 206 -------

По їушення лісового господарства

Кількість незаконних рубок, 
одиниць

Заподіяна шкода, 
грн

Обсяги знищеної або пошкодженої 
деревини, куб м

2016 35 888060 196

2017 61 3458257 470

Захист лісів від шкідників і хвороб
(га)

Площа осередків 
шкідників і хвороб лісу, 
ліквідованих заходами 

боротьби та під впливом 
природних факторів

Площа насаджень на якій проводились 
лісозахисні заходи

Площа осередків шкідників і 
хвороб лісу, що виникли у 

звітному роціусього

у тому числі

біологічним
методом

хімічним
методом

2016 772 6654 6583 71 3845

2017 2387 6671 6565 106 4507

2018 2200 6563 6515 48 2949

2019 11491 5725 5589 136 3347

Тваринний світ Кіровоградщини, незважаючи на значну господарську освоєність 
території області та фрагментацію природних біотопів, залишається відносно багатим. 
Цьому сприяє географічне положення даної території, яку з південного заходу на 
північний схід перетинає природна межа між Лісостепом і Степом.



Із 413 видів наземних хребетних тварин, відомих для Дніпровсько-Бузького 
лісостепового зоогеографічного району (ссавців - 65 видів, птахів - 324, плазунів - 13, 
амфібій - 11), на території Кіровоградщини виявлено 368 видів, в тому числі: ссавців - 65, 
птахів - 279, плазунів - 13, амфібій - 11. Крім того, водойми області населяє 61 вид риб, з 
яких найбільш численними є представники ряду карпоподібних (35 видів).

У Кіровоградській області нині зустрічаються 5 видів ссавців, 10 видів птахів і видів 
комах, занесених до Європейського Червоного списку, що перебувають під загрозою 
зникнення у світовому масштабі.

Зі 115 видів хребетних тварин, занесених до Червоної книги України, в межах 
Кіровоградіпини зустрічаються 114 видів, у тому числі: 61 вид ссавців, 43 види птахів, 4 
види плазунів, в основному зосереджених на природоохоронних територіях.

Збереження генофонду тваринного світу є дуже актуальною природоохоронною 
проблемою Кіровоградської області. Чисельність і видовий склад фонду постійно 
зменшується.

Збереження тваринного світу включає наступні заходи:
-встановлення правил та науково обґрунтованих норм охорони, раціонального 

використання і відтворення об'єктів тваринного світу;
-встановлення заборони та обмежень при використанні об'єктів тваринного світу; 
-охорони від самовільного використання та інших порушень встановленого 

законодавством порядку використання об'єктів тваринного світу;
-охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин; 
-запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; -формування 

екологічної мережі, створення державних заповідників, заказників і визначення інших 
природних територій та об'єктів, що підлягають особливій охороні;

-розроблення і впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення 
видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення;

-розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тварин, створення центрів та "банків" для зберігання генетичного матеріалу;

-встановлення науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів 
тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування;

-регулювання вилучення тварин із природного середовища для зоологічних 
колекцій; надання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час 
стихійного лиха і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій;

-організації наукових досліджень, спрямованих на обґрунтування заходів щодо 
охорони тваринного світу;

-виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;
-пропаганди важливості охорони тваринного світу;
-здійснення контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного

світу;
-проведення заходів екологічної безпеки;
-запобігання проникненню в природне середовище України чужорідних видів 

диких тварин та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у разі їх 
випадкового проникнення;

-створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного світу; 
-урахування питань охорони тваринного світу під час встановлення екологічних 

нормативів та здійснення господарської діяльності;



-регулювання вивезення за митний кордон України об'єктів тваринного світу;
-стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне використання і 

відтворення тваринного світу;
-проведення відповідно до законодавства інших заходів і встановлення інших 

вимог щодо охорони об'єктів тваринного світу.

Програма передбачає:
• проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, 

затрати на їх охорону і відтворення;
• ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у 

галузі мисливського господарства та полювання, охорона, використання і 
відтворення мисливської фауни, збереження та поліпшення стану 
мисливських угідь;

•  упорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів 
ведення мисливського господарства.

У разі неприйняття Програми та не розширення лісових насаджень в 
Кіровоградській області стан біорізноманітя залишиться на сучасному рівні.

2.2.5 Природно-заповідні т ерит орії та формування регіональної екологічної мереж і
В області налічується 223 природно-заповідні території та об’єкти, загальною 

площею 101312,79 га, з них 26 територій та об’єктів, площею 5909,8 га, мають статус 
загальнодержавного значення, решта (197 територій та об’єктів), площею 95402,99 - 
місцевого значення, показник заповідності від загальної площі області становить 4,1%, 
що відповідає 17 місцю у рейтингу серед областей України за площею природно- 
заповідного фонду.

Найбільша кількість природно-заповідних територій розташована в Долинському 
(22 території, показник заповідності складає 14,29 % від загальної площі району), 
Онуфріївському (19 територій, показник заповідності - 0,75% від загальної площі 
району), Новомиргородському (18 територій, показник заповідності -1,86 % від загальної 
площі району) та Світловодському (10 територій, показник заповідності - 50,48 % від 
загальної площі району) районах.

Найменшу кількість об’єктів природно-заповідного фонду створено у 
Вільшанському (3 території із показником заповідності 0,16% від загальної площі району), 
Гайворонському (4 території із показником заповідності 0,73 % від загальної площі 
району), Добровеличківському (5 територій із показником заповідності 0,15% від 
загальної площі району) районах.

Д и н а м ік а  с т р у к т у р и  п р и р о д н о -зап о в ід н о го  ф онду
Категорії територій та 

об’єктів ПЗФ
на 01.01.2018 року на 01.01.2019 року на 01.01.2020 року

кількість,
од,

площа, га кількість,
од,

площа, га кількість,
од,

площа,
га

1 2 3 4 5 6 7
Природні заповідники - - - - - -
Біосферні заповідники - - - - - -

Національні природні парки - - - - - -



Регіональні ландшафтні 
парки

2 77850,73 2 77850,73 2 78758,08

Заказники
загальнодержавного

21 5728,00 21 5728,00 21 5728,00

Заказники місцевого 
значення

84 12818,9196 84 12818,9196 84 12818,919
6

Пам’ятки природи 
загальнодержавного

2 9,10 2 9,10 2 9,10

Пам’ятки природи 
місцевого значення

50 525,48 50 525,48 50 525,48

Заповідні урочища 55 3192,76 55 3192,76 55 3192,76

Ботанічні сади 
загальнодержавного

- - - - - -

Ботанічні сади місцевого 
значення

- - - - - -

Дендрологічні парки 
загальнодержавного

1 109,00 1 109,00 1 109,00

Дендрологічні парки 
місцевого значення

- - - - - -

Зоологічні парки 
загальнодержавного

- - - - - -

Зоологічні парки місцевого 
значення

- - - - - -

Парки-пам’ятки садово- 
паркового мистецтва

2 63,70 2 63,70 2 63,70

Парли-пам’ятки садово- 
паркового мистецтва

5 104,47 6 107,75 6 107,75

РАЗОМ 222 100402,1596 223 100405,42 223 101312,79

Фактична площа ПЗФ 99462,1596 99465,4422 99465,4422

В області постійно ведеться цілеспрямована робота з підготовки та організації
заходів з питань створення нових територій та об’єктів природно- заповідного фонду. 
Проте є деякі проблеми, які стримують розвиток заповідної справи в області у 
практичному плані:

• неузгодженість і недосконалість законодавства (земельного, лісового, 
природоохоронного та законодавства про місцеве самоврядування) у частині 
заповідної справи;

• відсутність механізмів економічного стимулювання для створення нових 
об’єктів природно-заповідного фонду та відшкодування збитків 
землекористувачам, а також механізму викупу земельних ділянок для 
заповідання;

• відмова відповідних організацій та державних органів надавати погодження 
на заповідання територій з огляду на корпоративний чи індивідуальний 
інтерес в приватизації цінних земельних ділянок;

• передача під охорону територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
винесення меж в натуру вже існуючих територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду;



• відсутність фінансування на місцевому рівні та недостатнє фінансування на 
державному рівні для виконання заходів щодо створення нових об’єктів 
природно-заповідного фонду та охорони і утримання існуючих об’єктів ПЗФ; 
недосконалість та недостатня якість земельної кадастрової документації; 
великий відсоток розораності земель області.

Крім того, у регіоні великий відсоток територій, які використовуються в сільському 
господарстві. Внаслідок цього, ускладнено процес пошуку та створення нових та 
розширення існуючих територій природно-заповідного фонду.

Вирішення даних проблем потребує проведення низки заходів з активізації роботи в 
цьому напрямку як на місцевому так і на державному рівні.

Серед основних заходів виділяють такі як:
• установлення в натурі меж об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення;
• забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;

Згідно з Законом України «Про Загальнодержавну програму формування
національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та Законом України «Про 
екологічну мережу України» рішенням сесії Кіровоградської обласної ради від 24 січня 
2003 року № 141 була затверджена обласна програма формування національної 
екологічної мережі на території Кіровоградської області на 2003-2015 роки.

На виконання заходів вказаної Програми складено текстову частину проєкту 
регіональної схеми національної екологічної мережі на території Кіровоградської області, 
проведено оцінку її ефективності та виготовлено картографічні матеріали.

Створена електронна версія топографічної карти області з нанесеною регіональною 
схемою екологічної мережі, яка за поданням обласної державної адміністрації 
затверджена рішенням обласної ради від 23 червня 2017 року № 329 «Про затвердження 
регіональної схеми екологічної мережі Кіровоградської області».

Площі земельних угідь - складових національної екомережі. о\ 
^

 
 ̂

со
Складові елементи екомережі Площа, 

тис. га
1 2 3
1 Об’єкти природно-заповідного фонду 100,4
2 Водно-болотні угіддя 25,3
3 Відкриті заболочені землі 10,6
4 Водоохоронні зони 58,3
5 Прибережні захисні смуги 23,3
6 Ліси та інші лісовкриті площі 186,2
7 Курортні та лікувально-оздоровчі території -
8 Рекреаційні території 0,8
9 Землі під консервацією -
10 Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом 13,3
11 Пасовища, сіножаті 246,8
12 Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві -
13 Загальна площа екомережі 665,0
14 Загальна площа Кіровоградської області 2458,8

Збільшення площі природно-заповідного фонду є одним з пріоритетних напрямів 
природоохоронної роботи по збереженню унікальних і типових природних ландшафтів,



створенню умов для відновлення видової різноманітності флори і фауни. Крім того, 
природно-заповідні території є ключовими структурними елементами екологічної мережі, 
які забезпечують збереження найбільш цінних і типових для даного регіону компонентів 
ландшафтного та біологічного різноманіття.

Формування української частини Смарагдової мережі Європи
Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду 

країни шляхом віднесення (на підставі обґрунтування екологічної безпеки та економічної 
доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають 
особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

З метою збереження удосконалення екомережі та відтворення об'єктів рослинного 
світу та збереження біорізноманіття в Кіровоградській області проводяться роботи: по 
комплексному дослідженню об’єктів рослинного і тваринного світу; досліджуються 
об’єкти, які підлягають заповіданню та на підставі досліджень готуються матеріали та 
проєкти рішення облради щодо заповідання цих об’єктів, тощо.

На території Кіровоградської області експертами було визначено такий потенційні 
Смарагдовий об’єкт: Регіональний ландшафтний парк «Боковеньківський».

Програма передбачає розвиток об’єктів природно-заповідного фонду та частин 
Екомережі України та Смарагдової мережі Європи шляхом затвердження меж 
об’єктів ПЗФ місцевого значення та розвиток рекреаційної та туристичної 
інфраструктури області. Не прийняття Програми загрожує порушенням цілісності 
існуючих об’єктів та створенню нових.

2.2.8. Земельні ресурси та стан ґрунтів
Площа земель у Кіровоградській області складає 2458,8 тис. га, що становить 4,07 % 

від території України, з яких сільськогосподарські землі -  2031,6 тис. га. Кіровоградська 
область разом із Дніпропетровською та Запорізькою входить до Придніпровського 
економічного району та за структурою економіки є індустріально-аграрною. У структурі 
сільськогосподарських угідь рілля становить 1765,7 тис. га, багаторічні насадження - 25,0 
тис. га, пасовища та сіножаті - 23,4 тис. га.
Сільськогосподарська освоєність Кіровоградщини - надзвичайно висока. Так, якщо 
освоєність країн Європи складає в середньому 53-65 %, України - понад 70 %, то в 
Кіровоградській області цей показник досяг 82,8 %. Наслідком цього є прогресуюча 
деградація земель, що створює загрозу екологічній безпеці області. Крім того, надмірне 
навантаження на земельні угіддя спричинило активізацію розвитку негативних процесів, 
серед яких особливої сили набули ерозійні. До такого стану призвело нехтування 
питаннями екологічної придатності земель для використання певних 
сільськогосподарських культур, зокрема необґрунтоване збільшення площ просапних 
культур. У деяких районах Кіровоградщини розораність сільськогосподарських угідь 
сягнула понад 90 %. Крім того, через ерозійні процеси площа ярів перевищує 3,5 тис. га, а 
площа деградованих та малопродуктивних земель склала 270 тис. га.

Починаючи з 1993 року, у ґрунтах України на 75 % від площі
сільськогосподарських угідь склався негативний баланс гумусу, який у 2 -3 рази 
перевищує допустиму норму. Як і в інших областях України, у Кіровоградській області 
процес втрати гумусності прогресує.



На сьогодні структура орного шару значно зруйнована, що негативно позначається 
на водно-фізичних властивостях, повітряному режимові, викликає самочинне ущільнення 
поверхневого шару, утворення кірки після дощів. З цієї причини різко знижується запас 
продуктивної вологи та водопроникність ґрунтів, що призводить до активізації процесів 
ерозії. Ситуація, яка склалася, зумовлена головним чином тим, що протягом багатьох 
десятиріч екстенсивне використання земельних угідь, і особливо ріллі, не 
компенсувалося рівнозначними заходами щодо відтворення ґрунтів.

У цьому полягає головна причина низької ефективності засобів, які застосовуються 
з метою інтенсифікації землеробства, а комплекс деградаційних процесів виснажує 
ґрунтові виробничі ресурси, знижує врожаї сільськогосподарських культур. Найбільших 
збитків ґрунтам завдають водна та вітрова ерозії, безповоротні втрати гумусу та 
поживних речовин, засолення та закислення ґрунтів, висушування та перезволоження, в 
т. ч. заболочування, забруднення промисловими відходами та викидами, 
отрутохі мі катами.

Антропогенний вплив на довкілля постійно зростає і досягнув критичних значень, 
що позначилося на стані ґрунтового покриву. Погіршуються фізичні, хімічні й біологічні 
властивості ґрунтів, зростають площі деградованих земель, забруднених атмосферними 
викидами й стічними водами, хімічними речовинами та радіонуклідами.
Станом на 01 січня 2019 року площа порушених земель Кіровоградської області склала 4,8 
тис га, відпрацьованих - 0,7 тис. га. Слід зазначити, що для розв'язання проблеми 
рекультивації земель необхідні значні кошти та без фінансової підтримки з боку держави 
вирішити цю проблему самостійно область на даному етапі не має можливості.

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація

Землі 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Порушені, тис. га 4,763 4,786 4,786 4,786 -
% від загальної площі території 0,193 0,194 0,194 0,194 -
Відпрацьовані, тис. га 0,585 0,739 0,748 0,748 -
% від загальної площі території 0,023 0,030 0,030 0,030 -
Рекультивовані, тис. га - - - - -
% від загальної площі території - - - - -

Затвердження ДДП сприяє виконанню завдань зі створення лісових насаджень 
забезпечує зменшення ерозії та змивання грунту, і вразі неприйняття цього 
документу, процеси ерозії та змивання грунту будуть тільки прогресувати.

2.3. Соціально-демографічні показники області та здоров’я населення
Кіровоградська область є однією з найменш населених областей України. 

Щільність населенняє дуже низькою.
З моменту Всеукраїнського перепису населення (05 грудня 2001 року) до початку 

2018 року наявне населення області зменшилося на 187,6 тис.осіб, або на 16,5%, у тому 
числі міське - на 84,1 тис.осіб (на 12,3%), сільське - на 103,5 тис.осіб (на 22,9%). Середня 
щільність наявного населення в області -
38,5 осіб на км .



Чисельність наявного населення області, за оцінкою на 01 січня 2020 року, 
становила 933,1 тис. осіб, з них міське - 63,4% (591,9 тис. осіб), сільське - 36,6% (341,1 
тис. осіб).

У 2019 році в області зафіксовано природне скорочення населення на 9.1 тис. осіб 
(в Україні - 272,3 тис. осіб).

(на 1 січня 2020р. тис. осіб)
Чисельність наявного населення

у тому числі
всього міське сільське

1995 1236,2 756,1 480,1
1996 1224,8 749,4 475,4
1997 1210,8 738,5 472,3
1998 1196,4 728,1 468,3
1999 1180,8 716,8 464,0
2000 1164,5 705,2 459,3
2001 1146,9 692,2 454,7
2002 1133,0 682,0 451,0
2003 1115,7 673,4 442,3
2004 1100,0 666,5 433,5
2005 1083,9 659,2 424,7
2006 1067,2 651,6 415,6
2007 1053,1 644,3 408,8
2008 1039,7 637,7 402,0
2009 1027,0 631,7 395,3
2010 1017,8 627,9 389,9
2011 1010,0 625,4 384,6
2012 1002,4 622,9 379,5
2013 995,2 620,5 374,7
2014 987,6 617,9 369,7
2015 980,6 615,1 365,5
2016 973,1 611,6 361,5
2017 965,7 607,2 358,5
2018 956,3 603,1 353,2
2019 945,5 597,9 347,6
2020 933,1 591,9 341,2

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року

З року в рік протягом останніх десятиліть на Кіровоградщині погіршується 
демографічна ситуація, зростає захворюваність та смертність населення, зменшується 
народжуваність. Рівень онкологічної захворюваності, захворюваності на туберкульоз 
набагато перевищує середні в Україні показники. Спостерігається зростання показника 
первинного виходу населення у працездатному віці на інвалідність внаслідок 
новоутворень та захворювань системи кровообігу. Зростає в області також дитяча 
онкозахворюваність, основні види якої: рак шкіри, крові і гострий лейкоз.

Демографічні показники та здоров'я населення є чутливими показниками, яківідображають 
Дані свідчать про те, що в екологічно несприятливих районах реєструється 

збільшення рівня смертності та захворюваності населення, при цьому відстежується 
певний зв'язок з екологічними особливостями району.

Демографічна ситуація в області характеризується негативним природним



приростом. Основна причина зниження приросту населення - збільшення смертності на 
фоні зниження народжуваності.

Рівень смертності збільшився з 16,3 осіб на 1000 жителів наявного населення області 
у 2018 році до 16,4 особи - у 2019 році.

У 2019 році в області народилося 6356 немовлят (у 2018 році - 7077 дітей).
Рівень народжуваності знизився з 7,4% у 2018 році до 6,8% у 2019 році.
Міграційне скорочення населення у 2018 році склало 3,3 тис. осіб (у 2018 році - 2,3 

тис. осіб).

Природний рух населення області
Роки Кількість живонароджених, 

осіб
Кількість померлих, осіб Природний приріст, 

скорочення (-), осіб
2015 9456 16197 -6741
2016 8859 16277 -7418
2017 7845 15694 -7849
2018 7077 15484 -8407

І вразі неприйняття цього ДДП, що забезпечує поліпшення екологічної ситуації в 
області негативні тенденції демографічного стану будуть тільки продовжуватися



3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
НАСЕЛЕННЯ ТА СТАНУ ЙОГО ЗДОРОВ'Я НА ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ 

ЙМОВІРНО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ (ЗА АДМІНІСТРАТИВНИМИ ДАНИМИ, 
СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Предметом правового регулювання є суспільні відносини у галузі лісового 
законодавства, реалізація державної політики у галузі лісового господарства, які 
потребують впорядкування шляхом видання уповноваженим органом -  обласною радою 
правового акту для задоволення інтересів суспільства в галузі лісового господарства 
області.

Існуючий стан лісового господарства Кіровоградської області:

Найменування 
показників виконання 

завдання

Значення показників
№
з/п

Найменування завдання
Одиниця
виміру усього

1 2 3 4 5

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ
1. Підвищення рівня 

лісистості
Площа лісорозведення тис.

гектарів
1.55

2. Нарощування 
ресурсного та

Площа відновлення 
лісів

тис.
гектарів

2.5

екологічного 
потенціалу лісів, 
забезпечення ведення 
лісового господарства 
на засадах сталого 
розвитку

Площа лісів, на якій 
проведені рубки 
формування і 
оздоровлення лісів

тис.
гектарів

15

Обсяг загального 
запасу заготовленої під 
час проведення рубок 
формування і 
оздоровлення лісів 
деревини

тис. куб. 
метрів

800

3. Підвищення стійкості 
лісових екосистем, 
забезпечення охорони і 
захисту лісів

Протяжність створених
протипожежних
розривів,
мінералізованих смуг, 
що доглядаються

тис.
кілометрів

15

Площа, на якій 
проведені лісозахисні 
заходи

тис.
гектарів

10

4. Підвищення 
ефективності 
управління лісовим

Площа, на якій 
проведене безперервне

тис.
гектарів

638



господарством лісовпорядкування

Створені захисні лісові насадження на еродованих землях

гектари

№
з/п

Район Усього

1 Бобринецький 167
2 Вільшанський 50
3 Г айворонський 0
4 Г олованівський 50
5 Добровеличківський 0
6 Долинський 60
7 Знам'янський 87
8 Кіровоградський 100
9 Компаніївський 150
10 Маловисківський 0
11 Новгородківський 130
12 Новоархангельський 90
13 Новомиргородський 15
14 Новоукраїнський 0
15 Олександрівський 86
16 Олександрійський 0
17 Онуфріївський 200
18 Петрівський 170
19 Світловодський 96
20 Ульяновський 0
21 Устинівський 123

Усього 1578

Програма розрахована на реалізацію через структурні підрозділи лісової галузі 
Кіровоградської області, що описані нижче:

3.1 Державне підприємство «Світловодське лісове господарство» розташоване в 
північно-східній частині Кіровоградської області на території Світловодського 
адміністративного району та м. Світловодськ.

Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в таблиці 3.1.1., 
віднесення лісів до органів місцевої влади -  в таблиці 3.1.2.

Таблиця 3.1.1 Адміністративно-організаційна структура підп жємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, 
міста обласного 
підпорядкування

Площа,
га



Гданське
вул. Лісопаркова, буд. 15 
с. Колонтаєве

Світловодський 6738,2

Золотарівське
вул. Центральна, буд. 256 
Садове товариство 
«Автомобіліст»

Світловодський 5563,9

Крилівське Світловодський 2554,8
кв. 6 вид 47 м. Світловодськ 227,7
Разом по лісництву 2782,5
Ново-Георгіївське Світловодський 3741,7
кв. 1 вид. 26 м. Світловодськ 155,0
Разом по лісництву 3896,7
Всього по лісгоспу: 18681,3
в т. ч. за адмінрайонами Світловодський 18298,6

м. Світловодськ 382,7



Таблиця 3.1.2 Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа,
га

Світловодський район
Великоандрусівська
ОТГ

Г линське 1-20; 42-47; 52-55 2406,3
Золотарівське 1-51, 53, 54 3773,0

Разом по ОТГ: 6179,3

Г линська с/р Г линське
21-41; 48-51; 57; 
58; 60; 61; 64-66; 

71-80
2920,5

Григорівська с/р Г линське 56; 67-70 311,0
Григорівська с/р Золотарівське 52; 55-57; 65-69 785,5
Разом по с/р: 1096,5
Федірківська с/р Г линське 59; 62; 63 229,7
Іванівська с/р Г линське 81-86 351,0
Захарівська с/р Г линське 87-90 219,7
Микільська с/р Золотарівське 58-64; 70-76 1005,4
Микільська с/р Ново-Г еоргіївське 18; 27; 28;48-55 793,9
Разом по с/р: 1799,3

Павлівська с/р
Ново-Г еоргіївське

1; 3-17; 20-26; 31; 
32

1677,4

Крилівське 1-44; 48-50 2554,8
Разом по с/р: 4232,2
Великоскельовська с/р Ново-Г еоргіївське 29; 30; 33-37 522,1
Озерська с/р Ново-Г еоргіївське 38; 39-42; 47 489,9
Миронівська с/р Ново-Г еоргіївське 43-46; 56 258,4
Власівська с/р Крилівське 45-47 218,0
м.Світловодськ Ново-Г еоргіївське 2; 19 155,0
м.Світловодськ Крилівське 51 9,7
Власівська селищна рада Крилівське 45, 47 218
Разом по місту: 382,7
Усього по району: 18681,3

3.1.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
На виконання державної програми «Ліси України», урядових постанов та 

регіональних програм, для підвищення відсотку лісистості, збільшення площі захисних 
насаджень протягом минулого ревізійного періоду лісгоспу було передано 830,3 га земель, 
не придатних для ведення сільського господарства. На прийняті землі отриманні 
правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками. 
Таким чином, станом на 01.01.2019 року площа лісгоспу становила 18681,3 га.

Починаючи з 1991 року, на всій території лісгоспу проводилося безперервне 
лісовпорядкування. Воно полягало в щорічному проведенні натурних таксаційних робіт 
на площах, охоплених господарською діяльністю, на прийнятих землях, на лісових 
ділянках, що зазнали впливу стихійного лиха. Всі поточні зміни вносилися в повидільну 
таксаційну і картографічну бази даних, які підтримувались в актуальному стані. Під час



безперервного лісовпорядкування здійснювався контроль за якістю виконання 
лісогосподарських заходів і лісокористування, визначались місця їх проведення. За 
результатами безперервного лісовпорядкування надавались комплекти обліково-звітної 
документації. Проводився аналіз виконання проєкту організації та розвитку лісового 
господарства, а його результати доводилися на всі рівні господарського управління.

З 2009 року безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт -  
передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.

Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 
програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 
чинної лісовпорядної інструкції, рішеннями першої лісовпорядної наради і технічної 
наради за підсумками польових робіт. Основні показники проведеного лісовпорядкування 
наведені в таблиці) 3.3.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 
госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності одно-рідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.

Таблиця 3.1.3 Основні показники проведеного лісовпорядкування

Показники Одиниці
вимірювання

Обсяги

1. Площа лісовпорядкування га 18681,3
в. т .ч. з використанням космічних знімків га 18681,3

2. Кількість кварталів шт. 275
3. Середня площа кварталу га 68
4. Кількість таксаційних виділів шт. 7080
5. Середня площа таксаційного виділу га 2,6
6. Закладено площадок вибіркових методів 

таксації
шт. 172

6.1. Вибірково-перелікова таксація шт. 31
6.2. Вибірково-вимірювальна таксація шт. 72
6.3. Санітарне обстеження насаджень шт. 69
7. Закладено площадок на визначення сум 

площ поперечних перерізів деревостанів
шт. 637

8. Закладено пробних площ -  усього шт. 3
в т.ч. на рубки догляду шт. 2
9. Обстежено лісових культур га 74,4
10. Обстежено природного поновлення* м2 -
11. Кількість планшетів шт. 45



Геодезичною (картографічною) основою для складання лісовпорядних планшетів 
стали правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними 
ділянками, планшети минулого лісовпорядкування.

Для таксації деревостанів використовувались космічні знімки, масштабу 1:10000 
зальоту 2017 року.

Таблиця 3.1.4 Зміна площі за ревізійний період

Найменування
лісництв

Найменування
адміністративних

районів

Площа в га за даними
теперіш

нього
лісовпо

рядкування

поперед
нього

лісовпо
рядкування

державного 
обліку лісів 
станом на 

01.01.2011 р.

земельного 
балансу 

станом на 
1.01.2020 р.

Г линське Світловодський 6438,2 6189,0 6189,0 6438,2
Золотарівське Світловодський 5563,9 5336,5 5336,5 5563,9
Крилівське Світловодський 2554,8 2480,8 3462,0 2554,8

м.Світловодськ 227,7 227,7 227,7 227,7
Разом по лісництву: 2782,5 2708,5 2708,5 2782,5
Ново-
Георгіївське Світловодський 3741,7 3462,0 3462,0 3741,7

м.Світловодськ 155,0 155,0 155,0 155,0
Разом по лісництву: 3896,7 3617,0 3617,0 3896,7
Усього по лісгоспу: 18681,3 17851,0 17851,0 18681,3

Таксація лісового фонду здійснювалась поєднанням окомірної таксації з вибірковою 
вимірювальною і переліковою таксацією, дані якої слугували основою для таксаційної 
характеристики виділу. Для коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної 
таксації, а також визначення відносних повнот під час вибіркової вимірювальної і 
перелікової таксації використовувалися таблиці «Сум площ перерізів та запасів 
деревостанів при повноті 1,0», поміщених в «Лісотаксаційному довіднику» (Київ-2013), 
затвердженого Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 
27.12.2011).

На території лісгоспу науково-дослідні роботи протягом ревізійного періоду не 
проводились.

3.1.2. Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) 
територія лісгоспу відноситься до Дністровсько-Дніпровського лісостепового 
лісогосподарського округу, лісорослинної зони Лісостеп, лісогосподарський район 
Південний лісостеповий Придніпровської височини з дубовими і грабовими лісами та 
луговими степами.

До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень слід відзначити ранні осінні та пізні весняні заморозки, часті зимові відлиги.



Територія лісгоспу за характером рельєфу є хвилястою рівниною, порізаною ярами 
і балками. Соснові масиви Крилівського лісництва містяться на дюнних пісках у долині 
Дніпра.

Основні типи і види грунтів: темно-сірі опідзолені чорноземи (40,8%), сірі лісові 
суглинисті грунти (26,1%), дерново-слабопідзолені супіщані з прошарками суглинків 
(10,5%).

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 
таблиці 3.4. Територія лісгоспу розташована в басейні Дніпра.

Таблиця 3.4 Ха іактеристика рік та водоймищ

Найменування рік 
та водоймищ

Куди впадає 
ріка

Загальна 
протяжність, км; 
площа водоймищ, 

га

Ш ирина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

іавколо озер, водоймищ, м
згідно

нормативів
фактична

Дніпро Чорне море 2285 3000 3000
Цибульник Дніпро 45 150
Березівка Інгулець 26 150

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до сухих -  48,6% та до 
свіжих -  47,7%. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 1,2% площі, 
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 331,9 га.

3.2. Державне підприємство "Олександрівське лісове господарство" розташований в 
північній частині Кіровоградської області в лісостеповій зоні на території 
Олександрійського, Маловисківського та Новомиргородського адміністративних районів.

Адміністративно-організаційна структура підприємства
Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Олександрівське Олександрівський 4110,7
Бірківське Олександрівський 6413,3
Червоно-Нерубаївське Олександрівський 5369,8
Новомиргородське Олександрівський 124,6

Новомиргородський 3277,0
Маловисківський 79,0
Маловисківський 5369,8

Разом по лісництву: 3480,6
Всього по лісгоспу: 19374,4
в т. ч. за адмінрайонами

Олександрівський 16018,4
Новомиргородський 3277,0
Маловисківський 79,0



Віднесення лісів до місцевих органів влади
Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га

Олександрівське
Староосотська сільська 
рада

Олександрівське
1-7, 24-26,53-56 ,58
59

1232,0

Вищеверещаківська 
сільська рада

Олександрівське 11-18; 48-50 670,8

Олександрівська 
селищна рада

Олександрівське 19-20, 28, 29, 57, 60, 
61

374,0

Соснівська сільська 
рада

Олександрівське 21-23; 38-44; 46, 65
700,7

Цвітненська сільська 
рада

Олександрівське 27, 51, 66
59,2

Триліська сільська рада Олександрівське 8-10, 47 327,0
Бірківська сільська рада Олександрівське 30-37; 45, 62-64 675,0
Красносільська 
сільська рада

Олександрівське 52, 67
72,0

Бірківське
Олександрівська 
селищна рада

Бірківське 1, 4, 5 91,9

Бірківська сільська рада Бірківське 6; 12-18; 69 398,9
Веселівська сільська 
рада

Бірківське 8-11; 63
281,0

Михайлівська сільська 
рада

Бірківське 22-40; 66
675,0

Єлизаветградківська 
селищна рада

Бірківське 44-62, 64, 65, 75
844,0

Ясинівська сільська 
рада

Бірківське 41-43; 67, 68 215,0

Івангородська сільська 
рада

Бірківське 19-21; 70-74 593,0

Бовтиська сільська рада Бірківське 80-85 298,0
Ставидлянська сільська 
рада

Бірківське 121, 122
118,0

Несватківська сільська 
рада

Бірківське 2,3 67,0

Розумівська сільська 
рада

Бірківське 96-111, 114-120, 127
129, 132, 133

1627,5

Г оликівська сільська 
рада

Бірківське 7, 78, 79, 86-95, 112, 
113, 123, 124, 130

1005,0

Родниківська сільська 
рада

Бірківське 125, 126, 131
107,0

Красносілківська 
сільська рада

Бірківське 76, 77
92,0

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Червоно-Нерубаївське

Підлісненська сільська 
рада

Червоно-Нерубаївське

30-36; 39-42; 45-48; 
51-55; 58-62; 65-69; 
75-78; 84; 85; 98-102, 
109

2294.7

Букварська сільська 
рада

Червоно-Нерубаївське
91-94; 97; 108, 111, 
115

430.0

Родниківська сільська 
рада

Червоно-Нерубаївське
95, 96, 110 92.0

Михайлівська сільська 
рада

Червоно-Нерубаївське 37, 38; 43,44; 49, 50; 
56, 57; 63, 64; 70-74; 
79-83;86-90, 113, 114

1203.1

Бовтиська сільська рада Червоно-Нерубаївське 103-107 380.0
Розумівська сільська 
рада

Ч Червоно-Нерубаївське 1-29, 112
970.0

Новомиргородське
Дібрівська сільська 
рада

Новомиргородське 10-20
489.0

Коробчинська сільська 
рада

Новомиргородське 63, 64, 78, 84 177,6

Оситнянська сільська 
рада

Новомиргородське 72
54,0

Веселівська сільська 
рада

Новомиргородське 73
18,0

Канізька сільська рада Новомиргородське 50, 79, 83 106,4
Кам'янська сільська 
рада

Новомиргородське 26, 27
34,3

Пурпурівська сільська 
рада

Новомиргородське 28-37
441,0

Мар'ївська сільська 
рада

Новомиргородське 65-67, 69-71
259,0

Панчівська сільська 
рада

Новомиргородське 48-49
103,0

Иосипівська сільська 
ОТГ

Новомиргородське 9, 22 32,0

Оситнязька сільська 
рада

Новомиргородське 1-6, 86
384,7

Листопадівська 
сільська рада

Новомиргородське 21
29,0

Маловисківська міська 
ОТГ

Новомиргородське 74-76
79,0

Новомиргородська 
міська рада

Новомиргородське 24, 25, 85
128,0

Родниківська сільська Новомиргородське 77, 81 124,6

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)


Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
рада
Туріянська сільська 
рада

Новомиргородське 7,8 34,0

Капітанівська селищна 
рада

Новомиргородське 82
5,0

Рубаномостівська 
сільська рада

Новомиргородське 23, 80
21,0

Мартоноська сільська 
рада

Новомиргородське 38-47, 68
467,0

Миролюбівська 
сільська рада

Новомиргородське 62
5,0

Шпаківська сільська 
рада

Новомиргородське 51-61 489,0

Усього по лісгоспу: 19374,4

3.2.1 Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 

програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання
Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 

чинної лісовпорядної інструкції.
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.

3.2.2 Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) 
територія лісгоспу відноситься до південно лісостепового округу, Південно-
Придніпровської лісорослинної зони.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень є пізні весняні заморозки, а також високі температури літом, які досягають 
відміток +50-55 оС на поверхні ґрунту і спричиняють опіки кореневої системи молодих 
дерев. Згубними бувають і південно-східні суховії у травні.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою рівнинну, для якої 
характерна розсіченість рельєфу і наявність ярусно-балочної мережі.

Г рунтовий покрив території району складний, грунтотворними породами є лес, який 
залягає на глибині 20-25 см, а також суглинки, глини, піски, делювіальні відклади.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Переважають опідзолені чорноземи, чорноземи з плямами світло-сірих і темно-сірих 
опідзолених ґрунтів, типові середньо і мало гумусні чорноземи.

Ерозійні процеси слабо виражені.

Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та 
водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяж

ність, км; 
площа 
водой

мищ, га

Ширина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, 
м

згідно
нормативів

фактична

р. Інгулець Дніпро 549 3000 -
р.Тясмин Дніпро 610 400 -
р. Осотянка Тясмин 21 150
р. Гептурка Велика Вись 26 150
р.Сухий Тясмин Дніпро 16 - -
р.Велика Вись Синюха 166 400 -
р.Бовтишка Тясмин 142 150 -
р.Мала Вись Велика Вись 40 150

Територія лісгоспу розташована в басейнах рік р. Інгулець, р.Тясмин, р. Осотянка, р. 
Гептурка, р.Сухий Тясмин, р.Велика Вись, р.Бовтишка, р.Мала Вись.

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих . На долю 
лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 0,2% площі, вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 35,6 га.

3.3 Державне підприємство «Голованівське лісове господарство» розташований в 
східній частині Кіровоградської області на території чотирьох адміністративних районів: 
Голованіського, Благовіщенського, Гайворонського та Вільшанського.

Адміністративно-організаційна структура лісгоспу наводиться в таблиці 1.1.1., 
віднесення лісів до органів місцевої влади -  в таблиці 1.1.2.

Адміністративно-організаційна структура підприємства
Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Голованівськне
вул. Соборна 87, 
смт Голованівськ

Г олованівський 4648,9

Голочанське
вул.Голочанська, кв.52 
ст.Г олованівськ

Благовіщенський 769,8

Г олованівський 3706,0

Разом: 4475,8
Вільховатське Благовіщенський 569,0



вул.Центральна 7 
с.Тракт, Гайворонський 
район

Г айворонський 5004,2

Разом: 5573,2
Ємилівське
с.Цвіткове, кв.32, Вільшан- 
ський район

Г олованівський 2095,0

Вільшанський 1214,9

Разом: 3309,9
Всього по лісгоспу: 18007,8
в т. ч. за адмінрайонами Г олованівський 10449,9

Благовіщенський 1338,8
Г айворонський 5004,2
Вільшанський 1214,9

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Голованівський район

Крутеньківська с/р Голованівське 1,2,75,92 171,0
Пушківська с/р Голованівське 80,81 90,0
Наливайківська с/р Голованівське 77,78 97,0
Г олованівська селищна рада Голованівське 3-21,29,30,36,38-40;94 1403,4

Г олочанське 33-55 1658,0
Разом: 3061,4
Семидубська с/р Голованівське 69,91 81,0
Клинівська с/р Голованівське 70,71 106,0
Перегонівська с/р Голованівське 66-68,72-74,76,93 369,0
Свірнівська с/р Голованівське 79 10,0
Липовеньківська с/р Голованівське 82,83 86,0
Вербівська с/р Голованівське 84,85 114,0
Межирічківська с/р Голованівське 22-25,86,88-89,90 319,5
Молдовська с/р Голованівське 87 22,0
Красногірська с/р Голованівське 26-28,31-35,37 478,0
Шепилівська с/р Голованівське 41-65 1302,0
Г рузька с/р Г олочанське 1-32 2048,0
Троянська с/р Ємилівське 1,14 132,0
Ємилівська Ємилівське 13,20-22,25-27,30 529,0

Журавлинська с/р Ємилівське
2-10,15,23,24,28,29,

31-37
1392,0

Розкішненська с/р Ємилівське 42 42,0
Разом по району: 10449,9

Благовіщенський район
Синьківська с/р Г олочанське 61,83 36,6
Великотроянівська с/р Г олочанське 62,77,84 52,6



Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Иосипівська с/р Г олочанське 63,64 64,9
Грушківська с/р Г олочанське 65 44,0
Шамраївська с/р Г олочанське 66 36,5
Новоселицька с/р Г олочанське 76 7,6
Розношенська с/р Г олочанське 56,67 54,0
Кам’янобрідська с/р Г олочанське 68,85 64,0
Данилово-Балківська с/р Г олочанське 69,70 50,0
Лозуватська с/р Г олочанське 71 18,0
Синицівська с/р Г олочанське 72 12,0
Богданівська с/р Г олочанське 73 6,0
Сабатинівська с/р Г олочанське 74,75,78 96,0
Луполовська с/р Г олочанське 57-60,82 227,6
Кам’янокриничанська с/р Вільховатське 3-8,16,83 434,0
Вільхівська с/р Вільховатське 1,2,84,106 135,0
Разом по району: 1338,8

Гайворонський район
Бандурівська с/р Вільховатське 76-79,97-100,105 417,8
Берестягівська с/р Вільховатське 86 12,0
Вікненська с/р Вільховатське 81,82,104 134,0
Г айворонська міська Вільховатське 87-89,107 170,0
Жакчикська с/р Вільховатське 94 16,0
Заваллівська с/р Вільховатське 95,96 68,0
Могильнянська с/р Вільховатське 17-57,71,72,92,93,109 2729,4
Мощенська с/р Вільховатське 13-15 171,0
Покровська с/р Вільховатське 91,108 22,0
Солгутівська с/р Вільховатське 73-75,102,103 313,0
Тополівська с/р Вільховатське 90,110 22,0
Таужненська с/р Вільховатське 58-70 575,0
Хащуватська с/р Вільховатське 101 30,0
Червоненська с/р Вільховатське 9-12,80,85 324,0
Разом по району: 5004,2

Вільшанський іайон
Плоско-Забузька с/р Ємилівське 11,12 117,0
Чистопільська с/р Ємилівське 16,53 26,0
Коритно- Забузька с/р Ємилівське 17,55 64,0
Добрянська с/р Ємилівське 18,19,41 264,0
Дорожинська с/р Ємилівське 38 73,0
Вівсянецька с/р Ємилівське 39,54 58,0
Вільшанська селищна Ємилівське 40,44-46,51,56; 57 325,4
Добрівська с/р Ємилівське 47 34,0
Иосипівська с/р Ємилівське 43,48,52 167,5
Котовська с/р Ємилівське 49,50 86,0
Разом по району: 1214,9



Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Усього по лісгоспу: 18007,8

3.3.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 
програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 
чинної лісовпорядної інструкції.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 
госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.

3.3.2. Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) 
територія лісгоспу відноситься до Дністровсько-Дніпровського лісогостепового округу, 
лісостепової лісорослинної зони .

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень слід відмітити:

- висока температура повітря та на рівні ґрунту у весняний та літній періоди року;
- недостатню кількість опадів на протязі вегетаційного періоду з нерівномірним 

розподілом їх на протязі року;
- пізні весняні та ранні осінні заморозки.
Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою підвищену рівнину, різного 

ступеню покраяну річковими долинами, ярами та балками.
Основними типами ґрунтоутворюючих порід являються леси. На них формуються 

збагачені гумусом, добре оструктурені ґрунти. Леси відрізняються багатим 
мінералогічним складом, сприятливими повітряними та водно-фізичними якостями, 
завдяки чому на них створилися родючі ґрунти -  сірі лісові і опідзолені чорноземи. По 
вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. Ерозійні процеси на території 
лісгоспу незначні. Водна ерозія (стік талих та липневих вод), спостерігається в 
Голованіському лісництві -  урочище Ісайчик і у Вільшанському лісництві -  урочище 
Кочуватка.

Територія лісгоспу розташована в басейнах рік Південний Буг, Синюха, Синиця, 
Ятрань.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 
таблиці 3.3.1.



Таблиця 3.3.1. Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік 
та водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяж

ність, км; 
площа 
водой

мищ, га

Ш ирина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, 
м

згідно
нормативів фактична

Південний Буг Бузький лиман, 
Чорне море 792 1000 -

Синюха Південний Буг 111 400 -
Синиця Південний Буг 78 300 -
Ятрань Синюха 104 400 -
Сухий Ташлик Синюха 57 300 -

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих. На долю 
лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 0,2 % площі, вкритих лісовою 
рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 47,7 га.

3.4 Державне підприємство «Компаніївське лісове господарство» розташований в 
центральній частині Кіровоградської області на території Кропивницького, Знам’янського, 
Компаніївського, Новгородківського, Долинського адміністративних районів та м. 
Кропивницький.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Кропивницьке 
кв. 93 вид. 17

Кропивницький 3427,9
Знам’янський 341,0
м. Кропивницький 607,0

Разом по лісництву: 4375,9
Компаніївське 
кв. 19 вид. 19 Компаніївський 2281,6

Новгородківське 
кв. 22 вид. 20

Новгородківський 2180,8
Кропивницький 315,0
Долинський 13,0

Разом по лісництву: 2508,8
Всього по лісгоспу: 9166,3
в т. ч. за адмінрайонами Кропивницький 3742,9

Знам’янський 341,0
Компаніївський 2281,6
Новгородківський 2180,8
Долинський 13,0
м. Кропивницький 607,0



Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа,
га

Кропивницький район
Могутненська сільська рада Кропивницьке 1, 2, 7-11 352,4
Великосеверинівська 
сільська ОТГ Кропивницьке 3-6, 12, 20-26, 

32, 33, 37 801,6

Катеринівська сільська ОТГ Кропивницьке 13-19, 27-31, 
34-36, 39 880,1

Овсяниківська сільська рада Кропивницьке 38 26,2
Високобайрацька сільська рада Кропивницьке 42-45 158,8
Аджамська сільська рада Кропивницьке 46, 47, 102, 103 101,3
Новоолександрівська 
сільська рада Кропивницьке 49, 50,

57, 58, 89-91 338,0

Веселівська сільська рада Кропивницьке 59, 75-77 95,5
Бережинська сільська рада Кропивницьке 78-87 262,0
Клинцівська сільська рада Кропивницьке 98-101 329,3
Червоноярська сільська рада Кропивницьке 88, 92 82,7

Знам’янський район
Мошоринська сільська рада Кропивницьке 48, 51-56 219,0
Казарнянська сільська рада Кропивницьке 40, 41 122,0

м. Кропивницький
м. Кропивницький Кропивницьке 60-74, 93-97 607,0
Разом по лісництву: 4375,9

Компаніївський район
Червоновершківська 
сільська рада Компаніївське 1, 2, 13 74,9

Губівська сільська рада Компаніївське 3, 10, 12, 55-57 210,7
Г арманівська сільська рада Компаніївське 4-6, 52, 53 270,1
Нечаївська сільська рада Компаніївське 7, 21, 22, 54 95,2
Мар’ївська сільська рада Компаніївське 8, 9 131,4
Сасівська сільська рада Компаніївське 11 50,5

Компаніївська селищна ОТГ Компаніївське 14-20, 23-26, 
48-51, 58 531,0

Лозуватська сільська рада Компаніївське 27, 28, 31-39, 41, 43, 
47 472,7

Петрівська сільська рада Компаніївське 29, 30, 59 154,4
Коротяцька сільська рада Компаніївське 40 42,3
Червонослобідська 
сільська рада Компаніївське 42, 44-46, 60 248,4

Разом по лісництву: 2281,6
Новгородківський район

Спасівська сільська рада Новгородківське 56 57,1
Митрофанівська 
сільська рада Новгородківське 1, 2, 61 124,0

Новоандріївська 
сільська рада Новгородківське 9-10, 19, 20, 35, 57 228,5

Вершино-Кам’янська 
сільська рада Новгородківське 11 43,9

Тарасівська сільська рада Новгородківське 18, 25-29, 
32-34, 58,63 396,2



Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа,
га

Новгородківська селищна рада Новгородківське 21-24, 30-31, 
36-38, 55, 62 391,4

Верблюзька сільська рада Новгородківське 39-44, 64, 65 338,8
Інгуло-Кам’янська 
сільська рада Новгородківське 46-54, 59, 60 562,8

Куцівська сільська рада Новгородківське 45 38,1
Кропивницький район

Клинцівська сільська рада Новгородківське 3-8, 12-17 315,0
Долинський район

Суходільська сільська рада Новгородківське 66 13,0
Разом по лісництву: 2508,8
Усього по лісгоспу: 9166,3

3.4.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
В 2001 році безперервне лісовпорядкування перейшло на нову організацію робіт -  

передавання функцій польового збору інформації лісогосподарському підприємству.
Починаючи з 2016 року безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 

програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.
Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 

чинної лісовпорядної інструкції.
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.

1.3. Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) 
територія лісгоспу відноситься до зони північного (Байрачного) степу, Правобережно- 
Дніпровського північно-степового лісогосподарського округу, Бузько-Дніпровського 
лісогосподарського району.

Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень слід відзначити:

- ранні осінні та пізні весняні заморозки, які пошкоджують сходи і молоді пагони лісових 
культур;

- недостатня кількість опадів;
- високі температури в літній період викликають опіки кореневої шийки;
- сильні вітри та суховії.



В цілому клімат лісорослинного району розташування лісгоспу сприятливий для 
успішного зростання сосни звичайної, дуба звичайного, ясна звичайного, акації білої та 
інших деревних порід і різноманітних чагарників.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою рівнину, порізану широкими 
балками і ярами, які мають значну глибину і круті схили. При цьому рельєф території 
Кропивницького лісництва відносно рівнинний з незначними схилами і дрібними ярами, а 
більшість лісових урочищ Компаніївського та Новгородківського лісництв розташовані по 
ярах і балках, рельєф тут широко або середньохвилястий.

Основними ґрунтоутворюючими породами на території лісгоспу є леси та лесовидні 
суглинки, а на лівобережній долині річки Інгул -  леси, підстелені третин-ними пісками.

Переважаючими типами ґрунтів є чорноземи звичайні різного ступеню змитості та 
вилуження. Ґрунтово-типологічне обстеження території Компаніївської лісомеліо
ративної станції було проведено Комплексною експедицію Українського лісо-впорядного 
підприємства в 1978-1979 роках на загальній площі 2287 га. За час, що пройшов до 
нинішнього лісовпорядкування, площа лісгоспу збільшилась на 6879,3 га. Зважаючи на те, 
що значна частина лісових ділянок включена до складу державного лісового фонду, 
насамперед призначалась до лісорозведення, проведення на них комплексного ґрунтово - 
лісотипологічного обстеження є вкрай необхідним.

Лише за результатами такого обстеження може бути достовірно визначена ступінь 
лісопридатності еродованих земель, що дозволить ефективніше та більш економно 
витрачати державні кошти на відновлення лісів.

Ерозійні процеси в лісовому фонді представлені у вигляді водної ерозії. Активна 
діяльність цих процесів спостерігається там, де яружно-балочна система найбільш густа 
(незаліснені лісові ділянки), міжбалочні водорозділи неширокі, але мають значну площу 
водозбору.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу наводиться в 
таблиці 3.4.1. Територія лісгоспу розташована в басейні річки Інгул.

Таблиця 3.4.1 Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік 
та водоймищ

Куди 
впадає ріка

Загальна 
протяжність, км; 

площа водоймищ, 
га

Ширина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, м
згідно

нормативів фактична

Інгул Південний Буг 354 500 -
Аджамка Інгул 47 150 -
Кам’янка Інгул 43 150 -
Сухоклія Інгул 58 300 -
Г рузька Інгул 23 150 -

Ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів не 
виділялись, у зв'язку з тим, що на цій території виділені категорії, які мають більш 
жорсткий режим використання лісового фонду.



За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до сухих (54,5%) та свіжих 
(44,3%). На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 0,3% площі, 
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 68,6 га.

3.5 ДП  «Оникіївське ЛГ» розташований в північно-західній частині Кіровоградської 
області на території Кіровоградського, Маловисківського, Добровеличківського, 
Новоархангельського, Новоукраїнського адміністративних районів, та Уманського 
адміністративного району Черкаської області.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Оникіївське Кіровоградський 207,3
кв.52 д.15 Маловискі вський 4200,8

Новоукраїнський 8,2
Разом 4416,3

Торговицьке Новоархангельський 5553,7
с.Торговиця Уманський 135,0

Разом 5688,7
Тишківське Добровеличківський 2238,5
с.Тишківка Новоархангельський 3052,0

Разом 5290,5
Новоукраїнське Новоукраїнський 1423,0
м.Новоукраїнка Добровеличківський 34,4

Разом 1457,4

Всього по лісгоспу: 16852,9
в т. ч. за адмінрайонами Кіровоградський 207,3

Маловисківський 4200,8
Новоархангельський 8605,7
Добровеличківський 2272,9
Новоукраїнський 1431,2
Уманський 135,0

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Оникіївське лісництво
Кіровоградський район

Івано-Благодатненська 
сільська рада Оникіївське 145 39,0

Грузьківська сільська 
рада Оникіївське 146,147 50,0

Овсяниківська сільська 
рада Оникіївське 93 83,3

Могутненська сільська 
рада Оникіївське 18 35,0



Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Разом по району 207,3

Маловисківський район
Маловисківська міська 
ОТГ

Оникіївське 9-16, 68-71,74-75 504,1

Мар'янівська сільська 
ОТГ

Оникіївське 17,38-51,76,78,88 625,4

Злинська сільська ОТГ Оникіївське 63-67 167,0
Оникіївська сільська 
рада

Оникіївське 79-82,94-122,124,126
127,130,132-135 1408,4

Великовисківська 
сільська рада

Оникіївське 83-87,89-92,123,136
144 521,5

Хмелівська сільська 
рада

Оникіївське 52,54,56-58,61-62 174,0

Мануйлівська сільська 
рада

Оникіївське 29-37,72-73,77 213,4

Якимівська сільська 
рада

Оникіївське 1-5 123,0

Нововознесенська 
сільська рада

Оникіївське 19-20 139,0

Копанська сільська 
рада

Оникіївське 6 13,0

Миролюбівська 
сільська рада

Оникіївське 7-8,21,55,59-60 128,0

Лозуватська сільська 
рада

Оникіївське 22-28 104,0

Плетеноташлицька 
сільська рада

Оникіївське 125,128-129 22,0

Новогригорівська 
сільська рада

Оникіївське 53 58,0

Разом по району 4200,8
Новоукраїнський район

Іванівська сільська рада Оникіївське 131 8,2
Разом по району 8,2
Разом по лісництву 4416,3

Торговицьке лісництво
Новоархангельський район

Кам'янецька сільська 
рада Торговицьке 1-19, 45-56 910,0

Торговицька сільська 
рада

Торговицьке 20-44, 165-166,181,183 907,2

Нерубайська сільська 
рада

Торговицьке 57-77,182 757,5

Підвисоцька сільська 
рада

Торговицьке 78-115, 118-119, 122
123, 156-160, 170,184
186

1522,0

Копенкуватська 
сільська рада

Торговицьке 116-117, 120-121, 124
155 925,0

Свердликівська 
сільська рада

Торговицьке 164 32,0

Розсохуватецька Торговицьке 171,187 47,0



Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
сільська рада
Покотилівська сільська 
рада

Торговицьке 172-175, 177-180,188
193 313,0

Ятранська сільська 
рада

Торговицьке 168-169, 176 128,0

Небелівська сільська 
рада

Торговицьке 167 12,0

Разом по району 5553,7
Уманський район

Острівецька сільська 
рада Торговицьке 161-163 135,0

Разом по лісництву 5688,7
Тишківське лісництво

Новоархангельський район

Новоархангельська 
селищна рада Тишківське

1-9, 14-36, 87-90, 96, 
101, 121-124,133,135
136,138-140,146
149,167-171,185-191

1656,6

Скалівська сільська 
рада

Тишківське 10-13, 91, 93-95,193 303,4

Вільшанська сільська 
рада

Тишківське 38-45 242,0

Г аннівська сільська 
рада

Тишківське 37,46-49, 104-106,142 323,0

Кальниболотська 
сільська рада

Тишківське 92, 98,131 115,0

Скалівсько-Хутірська 
сільська рада

Тишківське 97 52,0

Надлацька сільська 
рада

Тишківське 99-100,132,134 92,0

Мар'янівська сільська 
рада

Тишківське 102-103,137,141 124,0

Тернівська сільська 
рада

Тишківське 107-108,150-152, 124,0

Мартинівська сільська 
рада

Тишківське 109,156 20,0

Разом по району 3052,0
Добровеличківський район

Піщанобрідська 
сільська ОТГ

Тишківське 120 52,0

Добровеличківська 
селищна ОТГ

Тишківське 84-86, 119,161,173
175,182-183,192 280,1

Тишківська сільська 
рада

Тишківське 50-83,111-112, 115
117,125-126,153
155,157-160,163
168,176-180,184

1603,9

Марківська сільська 
рада

Тишківське 110,143-145 55,0

Липнязька сільська 
рада

Тишківське 127-130,181 55,1



Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Карбівська сільська 
рада

Тишківське 113-114,162 119,0

Новолутківська 
сільська рада

Тишківське 118,172 88,5

Разом по району 2253,6
Разом по лісництву 5305,6

Новоукраїнське лісництво
Новоукраїнський район

Новоукраїнська міська 
ОТГ Новоукраїнське 24- 30, 33, 35-36,45,49

51,60-61 329,3

Г лодоська ОТГ Новоукраїнське 43-44 32,0
Іванівська сільська рада Новоукраїнське 1-2, 22-23 142,0
Помічнянська сільська 
рада

Новоукраїнське 31, 37-39 86,2

Кропивницька сільська 
рада

Новоукраїнське 10-21, 42,52 472,1

Фурманівська сільська 
рада

Новоукраїнське 34 25,0

Малопомічнянська 
сільська рада

Новоукраїнське 3-9,32,40,59 300,9

Малотимошівська 
сільська рада

Новоукраїнське 41 17,5

Комишуватська Новоукраїнське 47 8,5
Захарівська Новоукраїнське 46 9,5
Разом по району 1423,0

Добровеличківський район
Піщанобрідська 
сільська ОТГ Новоукраїнське 48,53-58 34,4

Разом по району 34,4
Разом по лісництву 1457,4
Усього по лісгоспу 16868,0

3.5.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
Згідно наказу Державного комітету лісового господарства України від 11.06.2007 

року №195, з 1 січня 2008 року зі складу лісгоспу вилучено Кіровоградське і 
Новомиргородське лісництва, які передані до складу Компаніївського і Олександрівського 
лісгоспів.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 
чинної лісовпорядної інструкції.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 
госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими



законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.

3.6. Державне підприємство «Онуфріївське лісове господарство» розташоване в 
північно-східній частині Кіровоградської області на території Онуфріївського, 
Олександрійського та Знам’янського адміністративних районів.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Деріївське
вул. Центральна, буд. 112 
с. Куцеволівка

Онуфріївський 3318,0

Онуфріївське
вул. 116 Дивізії, буд. 101 
с.м.т. Онуфріївка

Онуфріївський 4817,0

Олександрійський 1330,4

Разом по лісництву 6147,4
Олександрійське Олександрійський 3737
вул. Краснодонців, буд. 21 
м. Олександрія Онуфріївський 311,0

Знам’янський 1666,0
Разом по лісництву 5714,0
Всього по лісгоспу: 15179,4
в т. ч. за адмінрайонами Знам’янський 1666,0

Олександрійський 5067,4
Онуфріївський 8446,0

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа,
га

Онуфріївський район
Успенська сільська рада Деріївське 1-4; 56 275,0
Млинківська сільська рада Деріївське 5-10 535,0
Деріївська сільська рада Деріївське 11-25 973,0
Куцеволівська сільська рада Деріївське 26-55 1535,0
Разом по лісництву: 3318,0

Онуфріївська селищна рада Онуфріївське 1-5;11;12;118; 122; 123; 
126; 130; 132-134 766,2

Омельницька сільська рада Онуфріївське 6; 18-20; 136-138 384,5
Василівська сільська рада Онуфріївське 7-9;157;158 187,3

Олександрійське 40-43;48-51;102; 103 311,0
Разом по с/р 498,3
Камбурліївська сільська рада Онуфріївське 10;135;139-143;181 467,8
Вишнівцівська сільська рада Онуфріївське 13-17;21 -23; 144-156; 1194,6

Зибківська сільська рада Онуфріївське 24-28;30;31; 
159-162;165-169 732,1

Мар’ївська сільська рада Онуфріївське 29;32-34;170-173 324,1



Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа,
га

Павлиська селищна рада Онуфріївське 111-117 488,1

Попівська сільська рада Онуфріївське 119-121; 124; 125; 
127-129;131 272,3

Разом по району: 8446,0
Олександрійський район

Червонокам’янська сільська рада Онуфріївське 35-110;179;182 1008,4
Дівочепільська сільська рада Онуфріївське 163;164;180 99,0
Попельнастівська ОТГ 
(Травневська сільська рада) Онуфріївське 174-178 223,0

м.Олександрія Олександрійське 141 1,6

Бандурівська сільська рада Олександрійське 15-22;98-100; 111- 
113;143 597,0

Новоселівська сільська рада Олександрійське 34-37; 114; 142 125,0
Приютівська ОТГ 
(Костянтинівська сільська рада, 
Г оловківська сільська рада, 
Протопопівська сільська рада, 
Ізмайлівська сільська рада)

Олександрійське 38;39;77-80;119-121; 
127-133;135-138; 1418,4

Лікарівська сільська рада Олександрійське 44-47;52-68; 
101;104; 109 710,0

Андріївська сільська рада Олександрійське 69-71 ;139 175,8
Звенигородська сільська рада Олександрійське 72-76 219,0
Недогарська сільська рада Олександрійське 105-108; 110 239,0
Олександрівська сільська рада Олександрійське 122; 140 85,2
Новопразька селищна ОТГ Олександрійське 123-126 110,0
Добронадіївська сільська рада Олександрійське 134 56,0
Разом по району: 5067,4

г Інам’янський район
Диківська сільська рада Олександрійське 1-7;115-118 362,0
Новопразька ОТГ 
(Пантазіївська сільська рада) Олександрійське 8-14;23-33 505,0

Макарихівська сільська рада Олександрійське 81-97 799,0
Разом по району: 1666,0
Усього по лісгоспу: 15179,4

3.6.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт

На виконання державної програми «Ліси України», низки урядових постанов та 
регіональних програм, для підвищення відсотку лісистості області, збільшення площі 
захисних насаджень протягом двох минулих ревізійних періодів лісгоспу передавались 
землі, не придатні для ведення сільського господарства для подальшого їх заліснення. 
Відповідно до рішень Кіровоградської обласної держадміністрації, Онуфрійріївської та 
Олександрійської районних рад в склад лісгоспу в 2007-2010 роках було прийнято 2317,3 
га, в тому числі по Олександрійському району 314,3 га, Онуфріївському району 2003 га; в 
2018 р. -  127,1 га по Олександрійському району. На прийнятті землі лісгоспом отриманні 
правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками. 
Таким чином, станом на 01.01.2019 року площа лісгоспу склала 15179,4 га.



Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 
програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 
чинної лісовпорядної інструкції.

Лісовпорядкування проводиться за методом класів віку, який полягає в утворенні 
госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 
таблиці 3.6.1. Територія лісгоспу розташована в басейні Дніпра.

Таблиця 3.6.1. Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та 
водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяж

ність, км; 
площа 
водой
мищ, га

Ширина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, м

згідно
нормативів фактична

Дніпро
(Дніпровське
водосховище)

Чорне море 2215 3000

Інгулець Дніпро 519 3000
Омельник Дніпро 63 300

Бешка Інгулець 56 300
Кам’янка Інгулець 36 150
Вовнянка Інгулець 21 150

За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих - 53 % та до 
сухих -  45,4 %. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням припадає 0,1 % площі, 
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 48,3 га.

3.7. ДП  «Чорноліське лісове господарство» розташоване в північно-східній частині 
Кіровоградської області на території Знам’янського і Олександрівського адміністративних 
районів.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

Богданівське Знам’янський 5330,1
кв.103 д.18

Дмитрівське Знам’янський 3858,5
кв.1 д.6

Знам’янське Знам’янський 5527,7
кв.108 д.16
Чутянське Знам’янський 938,1



кв.48 д.3 Олександрі вський 3578,0
Разом 4516,1

Всього по лісгоспу: 19232,4
в т. ч. за адмінрайонами Знам’янський 15654,4

Олександрі вський 3578,0

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви рад Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Богданівське лісництво

Знам’янський район
Богданівська сільська 
рада Богданівське 1-118,122-123,

139-140,147,153-154 3601,0

Трепівська сільська рада Богданівське 124-127,141-146,
148-152,155-157,162 832,1

Дмитрівська сільська ОТГ Богданівське 119-121,128-138,158
161 897,0

Разом по лісництву 5330,1
Дмитрівське лісництво

Знам’янський район
Дмитрівська сільська ОТГ Дмитрівське 1,8-14,18-65,68-75 3268,5
Іванковецька сільська 
рада

Дмитрівське 2-7,15-17,66-67 590,0

Разом по лісництву 3858,5
Знам’янське лісництво

Знам’янський район
Дмитрівська сільська ОТГ Знам’янське 1-110,126-138,144,154 4127,8
Петрівська сільська рада Знам’янське 111-125,146-147,155 806,0
Суботцівська сільська 
рада

Знам’янське 148-149,151-153 157,9

Володимирівська сільська 
рада

Знам’янське 139,142-143 223,0

Мошоринська сільська 
рада

Знам’янське 140-141 91,0

Знам’янська Друга 
селищна рада

Знам’янське 145,150 122,0

Разом по лісництву 5527,7
Чутянське лісництво
Знам’янський район

Дмитрівська сільська ОТГ Чутянське 61-73,81-82 876,1
Іванковецька сільська 
рада

Чутянське 76-77,80 62,0

Разом по району 938,1
Олександрівський район

Цвітненська сільська рада Чутянське 1-60,74-75,78 3558,0
Красносілківська сільська 
рада

Чутянське 79 20,0

Разом по району 3578,0
Разом по лісництву 4516,1
Усього по лісгоспу 19232,4



3.7.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 

госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

3.7.2. Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинного районування («Комплексне лісогосподарське районування 

України і Молдавії», під редакцією С.А.Генсірука, Київ, «Наукова думка», 1981) 
територія лісгоспу відноситься до південного правобережного лісостепу 
лісогосподарського округу, впритул межуючи зі степовою зоною.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 
таблиці 3.7.1. Територія лісгоспу розташована в басейні ріки Інгулець.

Таблиця 3.7.1 Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та 
водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяж

ність, км; 
площа 
водой
мищ, га

Ширина лісових смуг вздовж 
берегів річок, навколо озер, 

водоймищ, м

згідно
нормативів фактична

р. Інгулець р.Дніпро 549 3000 -
р. Цибульник р.Дніпро 45 150 -
р. Бешка р. Інгулець 56 300 -
р. Аджамка р.Інгул 47 150 -

П римітка: Захисні смуги вздовж берегів річок не виділялись, в зв’язку з тим, що на 
землях, які прилягають до річок, виділені категорії лісів з більш високим режимом 
користування.

За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до категорії свіжих 
грунтів. На долю лісових ділянок з надмірним зволоженням приходиться 0,1% площі, 
вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 119,0 га.

3.8 Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр «Веселі Боковеньки»
розташований в південно-східній частині Кіровоградської області на території 
Долинського адміністративного району на відстані 18 км північно-східного напрямку від 
залізничної станції Долинка і на відстані 6 км від автошляху Кіровоград-Кривий Ріг.

Адміністративно-організаційна структура підприємства

Найменування лісництв, 
місцезнаходження контор

Адміністративні райони, міста 
обласного підпорядкування Площа, га

ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» 
кв. 12

Долинський 536,3



Всього по підприємству: Долинський 536,3
в т. ч. за адмінрайонами Долинський 536,3

Віднесення лісів до місцевих органів влади

Назви органів влади Назви лісництв Перелік кварталів Площа, га
Іванівська сільська 

рада
ДСДЛЦ «Веселі 

Боковеньки» 1-19, 24,25,26,27 481,3

Василівська сільська 
рада

ДСДЛЦ «Веселі 
Боковеньки» 20-23 55,0

3.8.1. Організація території. Обсяг і характер виконаних лісовпорядних робіт
Дослідно-селекційний дендрологічний лісовий центр «веселі Боковеньки» є 

державною установою, заснованою на державній власності, належить до сфери 
управління Державного Комітету лісового господарства України та входить до сфери 
управління Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського 
господарства, в частині науково-методичної роботи здійснює співробітництво з 
Українським ордена «Знак пошани» науково-дослідним інститутом лісового господарства 
та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

Головним завданням станції була інтродукція деревно-чагарникових порід в умовах 
степу. В організації і проведенні науково-дослідної роботи постійну допомогу М.Л. 
Давидову надавав академік Г.М. Висоцький. Під його керівництвом у 1927 -  1928 роках 
Е.І. Іванова здійснила інвентаризацію парку з відображенням при цьому росту 
плодоношення, поновлення, морозостійкості деревних порід, а також вивчення умов 
місцезростання. Ця робота була узагальненням по інтродукції за період з початку 
створення парку до 1928 року. За даними Е.І. Іванової на момент обстеження в парку 
росло біля 200 порід (за виключенням розсадника). А загальна кількість видів за даними 
М.Л. Давидова, на той час складала 260, в тому числі 212 видів листяних і 48 хвойних 
порід.

Починаючи з 2016 року, безперервне лісовпорядкування велося за скороченою 
програмою. Перелік і види робіт обумовлювалися договорами на їх виконання.

Нинішнє лісовпорядкування проведено за І розрядом у відповідності з вимогами 
чинної лісовпорядної інструкції.

Лісовпорядкування проведено за методом класів віку, який полягає в утворенні 
госпчастин, господарств, господарських секцій, які складаються з сукупності однорідних 
за складом і продуктивністю деревостанів, об’єднаних одним віком і способом рубки лісу. 
Первинною обліковою одиницею є таксаційний виділ, а первинною розрахунковою 
одиницею -  господарська секція. Усі розрахунки здійснені на основі підсумків розподілу 
площ і запасів насаджень господарських секцій за класами віку.

Під час проведення лісовпорядних робіт керувалися Лісовим кодексом України, 
Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими 
законодавчими та нормативно-правовими актами України, протоколом першої 
лісовпорядної наради.



3.8.2. Природно-кліматичні умови
Згідно лісорослинному районуванню територія держлісгоспу відноситься до зони 

Північного (байрачного) степу, Правобережно-Дніпровського північно степового 
лісосподарського округу, Бузько-Дніпровського району. (Лісорослинне районування за 
С.А. Генсіруком).

До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових 
насаджень відносяться ранні осінні та пізні весняні заморозки, гостро-посушливий період 
першої половини весняної вегетації, коли відносна вологість повітря знижується до 40-45 
відсотків, що створює велику ймовірність утворення повітряно-грунтової посухи.

Територія лісгоспу за характером рельєфу являє собою хвилясту рівнину. До 
особливостей рельєфу слід віднести наявність двох балок -  Боковеньки і Скотової, які в 
південно-західній частині території з ’єднуються між собою.

По тальвегу балки Боковеньки тече однойменна невелика річка, яка в кінці балки 
утворює ставок.

Південна частина території являє собою водорозділ з двома прибалковими схилами: 
один до річки Боковеньки південно-західної експозиції, другий до балки Скотової -  
південно-східної експозиції. Південно-східна частина являє собою водороздільне плато і 
три прибалкових схили: до балки Скотової -  південно-західної експозиції, до річки 
Боковеньки -  західної експозиції, і до балки Боковеньки -  південної. Західна частина 
території представлена прибалковим схилом до річки боковеньки східної експозиції.

На території дослідного лісового центру найбільш поширеною породою є лес різної 
потужності. основні типи ґрунтів -  чорноземи звичайні. В 1965-1966 роки роках 
Харківською комплексною проектно-вишукувальною експедицією інституту 
«Союздіпролісгосп» було проведене ґрунтове обстеження території.

Детальна характеристика кожного виду грунтів, місця їх поширення приведенні в 
матеріалах, складених за результатами ґрунтового обстеження -  пояснювальній записці, 
планах, карті-схемі, які зберігаються в ДСДЛЦ.

Ерозійні процеси на території лісового центру розвинуті слабо. Ерозійно небезпечні 
ділянки вкриті чагарниковою рослинністю, яка перешкоджає розвитку ерозії.

Характеристика рік та водоймищ, розташованих на території лісгоспу, наводиться в 
таблиці 3.8.1. Територія центру розташована в басейнах рік Бокова та Інгулець.

Таблиця 3.8.1 Характеристика рік та водоймищ

Найменування рік та 
водоймищ Куди впадає ріка

Загальна 
протяж

ність, км; 
площа 
водой
мищ, га

Ширина лісових смуг 
вздовж берегів річок, 

навколо озер, водоймищ, м

згідно
нормативів фактична

р. Боковеньки р. Бокова 61 - -

Примітка: Гідрологічна сітка представлена річкою Боковенькою та давньою 
яружно-балковою системою з неглибоким рівнем залягання ґрунтових вод. Грунтові води 
слабо мінералізовані.

Захисні лісові смуги вздовж берегів Боковенька не виділялись. тому що ліси центру 
віднесені до категорії з вищою режимністю ведення лісового господарства.



За ступенем вологості більша частина грунтів відноситься до сухих.
На долю земель з надмірним зволоженням приходиться 0,1% площі, вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 5,0 га.

Проект рішення містять перелік заходів та орієнтовний обсяг та джерела 
фінансування, необхідні для виконання Програми, а також очікувані результати її 
виконання.

Проаналізувавши стан лісового господарства Кіровоградської області можна 
зробити висновок, що реалізація ДДП буде мати позитивний ефект на умови 
життєдіяльності місцевого населення, його здоров’я та довкілля.



4. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ РИЗИКИ ВПЛИВУ НА 
ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ, ЯКІ СТОСУЮ ТЬСЯ ДОКУМЕНТА 

ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЗОКРЕМА ЩОДО ТЕРИТОРІЙ З 
ПРИРОДООХОРОННИМ СТАТУСОМ (ЗА АДМ ІНІСТРАТИВНИМИ 

ДАНИМИ, СТАТИСТИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ДОСЛІДЖЕНЬ)

Основною загрозою для біологічного та ландшафтного біорізноманіття є 
антропогенна діяльність. Вона призводить до знищення природних середовищ існування 
тварин і місць зростання рослин, їх фрагментації та деградації (включаючи забруднення), 
у глобальній зміні клімату, екологічно незбалансованій експлуатації, поширенні 
чужерідних видів, розповсюдженні хвороб та шкідників.

В результаті необґрунтованого розорювання земель, вирубки лісів, осушення чи 
обводнення території, промислового, житлового та дачного будівництва відбувається 
знищення природних середовищ існування тварин і місць зростання рослин.

Земельний фонд Кіровоградської області зазнає надмірного антропогенного впливу, 
який виражається в перевищенні допустимих показників його сільськогосподарської 
освоєності та незбалансованості структури земельних угідь. Стан земельних ресурсів 
близький до критичного. Порушення екологічно-допустимих співвідношень площ ріллі, 
природних кормових і лісових угідь негативно відбивається на стійкості агроландшафтів, 
внаслідок чого поширені процеси деградації земель. Причиною цього є тривале різнобічне 
та високоінтенсивне використання природних ресурсів з часу заселення області і до 
наших днів. Завдяки цьому на її території історично сформувався певний тип ландшафту, 
представлений відповідним складом природних, напівприродних та штучних екосистем. 
Природні ландшафти і близькі до них за сучасним станом території та об'єкти складають 
близько чверті від загальної площі області, найменшою мірою антропогенної 
трансформації зазнали землі, зайняті лісами, водами, болотами, чагарниками, луками, 
степовим різнотрав’ям тощо, і вони мають скласти основу для формування національної 
екологічної мережі на теренах області. Природні комплекси в межах природно- 
заповідного фонду на даний час є найбільш захищеними.



5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ НА ЗДОРОВ’Я 
НАСЕЛЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ НА МІЖНАРОДНОМУ, ДЕРЖАВНОМУ ТА 

ІН ШИХ РІВНЯХ, ЩО СТОСУЮ ТЬСЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ, А ТАКОЖ ШЛЯХИ ВРАХУВАННЯ ТАКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІД 

ЧАС ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно вимог 
чинного законодавства України, зокрема Законів України: «Про охорону навколишнього 
природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про охорону земель», «Про 
охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про природно-заповідний фонд 
України», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», «Про затвердження державних санітарних правил 
та норм захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання», Водного, 
Земельного, Лісового кодексів України тощо.

Відповідно до нормативно-правової бази України та проектними рішеннями 
Програми було прийнято ряд зобов’язань:
1) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних 
стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів;
2) проектне спрямування на збереження просторової та видової різноманітності і 
цілісності природних об'єктів і комплексів;
3) узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства на основі 
поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних 
наук та прогнозування стану навколишнього природного середовища в рамках проведення 
процедури Стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території було 
обґрунтовано;
4) забезпечення загальної доступності матеріалів Програми та самого звіту СЕО 
відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом 
надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого 
самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб- 
порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, 
у загальнодоступному місці приміщення органу місцевого самоврядування, що розкриває 
питання щодо гласності і демократизму при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на 
стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного 
світогляду;
5) у звіті СЕО надання інформації щодо обґрунтованого нормування впливу планової 
діяльності на навколишнє природне середовище;
6) компенсація шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону 
навколишнього середовища;
7) оцінка ступеню антропогенної зміненості територій, сукупної дії факторів, що 
негативно впливають на екологічну обстановку;
8) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони навколишнього 
природного середовища;
9) використання отриманих висновків моніторингу та комплексу охоронних заходів 
об'єкту для виконання можливостей факторів позитивного впливу на охорону довкілля.



10) Закон України «Про рослинний світ» (№ 591-XIV від 09.04.1999) визначає, що під час 
розроблення проєктів законодавчих актів, загальнодержавних, міждержавних, 
регіональних програм необхідно враховувати такі вимоги:
-  збереження природної просторової, видової, популяційної та ценотичної різноманітності 
об’єктів рослинного світу;
-  збереження умов місцезростання дикорослих рослин і природних рослинних 
угруповань;
-  науково обґрунтоване, невиснажливе використання природних рослинних ресурсів; -  

здійснення заходів щодо запобігання негативному впливу господарської діяльності на 
рослинний світ;
-  охорони об’єктів рослинного світу від пожеж, захист від шкідників і хвороб;
-  здійснення заходів щодо відтворення об’єктів рослинного світу;
-  регулювання поширення та чисельності дикорослих рослин і використання їх запасів 
зурахуванням інтересів охорони здоров’я населення (ст. 5).

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається 
ряд планувальних та інженерних заходів, зокрема дотримання таких нормативно- 
методичних матеріалів: «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання. СОУ 02.02-37
476:20056», Київ 2006, «Інструкція з проєктування, технічного приймання, обліку та 
оцінки якості лісокультурних об’єктів», Київ, 2010, «Методичні вказівки з відведення і 
таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах 
Державного агентства лісових ресурсів України», Київ, 2013 «Робочі правила з 
проведення вибіркових методів таксації деревостанів під час лісовпорядкування», Ірпінь, 
2012, «Робочі правила з обстеження лісових культур і природного поновлення під час 
лісовпорядкування», Ірпінь-2012, «Методика визначення показників рекреаційної 
характеристики земель», Ірпінь, 2000, «Технологічна інструкція із заповнення карток 
таксації для оброблення на персональному комп’ютері», Ірпінь, 2003, Закон України «Про 
природно-заповідний фонд України» (1992 р.) та «Про охорону навколишнього 
середовища» (1991 р.) для виділення та проектування заходів в об’єктах природно- 
заповідного фонду, Нормативи товарності деревостанів основних лісоутворювальних 
порід України (2004 р.) для товаризації експлуатаційного фонду, «Порядок спеціального 
використання лісових ресурсів» (2007 р.) для проектування рубок головного
користування, «Правила поліпшення якісного складу лісів» (2007 р.) при проектуванні 
рубок формування і оздоровлення лісів, «Правила відтворення лісів» (2007 р.) для 
проектування відтворення лісів, «Типи лісових культур за лісорослинними зонами 
України» для визначення запроектованих схем лісових культур, типологічна 
характеристика лісових земель проведена за таблицею, розробленою УкрНДІЛга 
(кандидат сільськогосподарських наук Федець І. Ф.), «Правила пожежної безпеки в лісах 
України» (2004 р.) для проектування організаційно-технічних заходів з охорони лісів від 
пожеж.



6. ОПИС НАСЛІДКІВ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 
НАСЕЛЕННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТОРИННИХ, КУМУЛЯТИВНИХ, 

СИНЕРГІЧНИХ, КОРОТКО-, СЕРЕДНЬО- ТА ДОВГОСТРОКОВИХ (1, 35 ТА 
10-15 РОКІВ ВІДПОВІДНО, А ЗА НЕОБХІДНОСТІ - 50-100 РОКІВ), 
ПОСТІЙНИХ І ТИМЧАСОВИХ, ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ

НАСЛІДКІВ

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення -  це будь-які ймовірні 
наслідки для фауни, флори, біорізноманіття, ґрунту, клімату, надр, повітря, води, 
ландшафтних комплексів, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності 
населення та його здоров’я, взаємодія усіх цих факторів передбачає негативні наслідки 
для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

За походженням екологічний вплив може бути первинним, тобто пов’язаним з 
впливом безпосередньо на екосистему та вторинними, тобто є наслідком первинних змін в 
екосистемі (вплив на здоров’я населення внаслідок забруднення атмосфери). Також 
можливий комбінований вплив, що характеризується біологічно дією забруднювачів, 
продуктів їхньої трансформації та продуктів їхнього перетворення.

Небезпека комбінованого та вторинного забруднення в навколишнє середовище 
полягає в наступному: з не токсичних та мало токсичних речовин можуть утворюватися 
високо токсичні, відповідно до токсикологічної класифікації їх поділяють на групи 
(наприклад, діоксид вуглецю відноситься до речовин переважно загальної токсичної дії та 
викликає гострі порушення енергетичного обміну, у разі потрапляння в організм людини 
смертельних доз з’являється гостра серцево-судинна недостатність та зупинка дихання).

Під кумулятивним впливом розуміється сукупність впливів від реалізації 
планованої діяльності та інших, що існують або плануються в найближчому майбутньому 
видів антропогенної діяльності, які можуть призвести до значних негативних або 
позитивних впливів на навколишнє середовище. Кумулятивні ефекти можуть виникати з 
незначних за своїми окремими діями факторів, які впливають одночасно протягом 
тривалого періоду часу поступово накопичуючись, підсумовуючись можуть викликати 
значні наслідки. Акумуляція впливів відбувається в тому випадку, коли антропогенний 
вплив або інші фізичні або хімічні впливи на екосистему протягом часу перевершують її 
можливість їх асиміляції або трансформації.

Змін клімату та мікроклімату в результаті планової діяльності будуть 
поліпшуватися, оскільки в результаті виконання завдань Програми зменшуватися значні 
виділення парникових газів та теплоти.

Синергічні наслідки -  це сумарний ефект, який полягає у тому, що під час взаємодії 
двох або більше факторів їхня дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента. 
Такі наслідки на території села відсутні.

Коротко- та середньострокові наслідки (1, 3-5, 10-15 років) наразі відсутні.



Програма спрямована на охорону навколишнього природного середовища, 
подолання основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації, в тому числі -  ерозії 
ґрунтів та виснаження річок.

Ліс має значний вплив на клімат, виключно позитивного напрямку. Науковими 
дослідженнями доведено, що під наметом лісу забрудненість повітря у сотні разів менша, 
ніж у місті (до 500 разів). Один гектар лісу у віку стиглості (80 і більше років) за рік може 
поглинути близько 1 тонни шкідливих газів, очистити 18 млн. куб. м повітря. Один гектар 
хвойного лісу відфільтровує 30-35 тонн пилу в рік, листяного -  50-70 тонн.

Щороку ліси виділяють мільярди тонн кисню, що є продуктом їхньої 
життєдіяльності. Найбільше кисню виділяють середньовікові насадження (вік 40-70 років)
-  від 5 до 10 тонн на один гектар залежно від породи.

Ліс здатний вирішувати ще одну загрозливу для людства проблему -  поглинання 
вуглецю. Один гектар лісу залежно від порід поглинає в середньому 8-10 кг вуглецю на 
годину. Лісові насадження істотно компенсують вплив негативних факторів міського 
середовища.

Ліс позитивно впливає також на стан ґрунтів, збагачуючи їх органічними 
речовинами, гумусом. Винятковий вплив мають лісові насадження на гідрологічний 
режим і на кругообіг води в природі.

Величезна корисна властивість лісу полягає в тому, що він перетворює шкідливий, 
руйнівний поверхневий водостік у безпечний підземний стік. Найбільше затримують 
поверхневий водостік лісові насадження, розміщені на схилах (до 100%).

Ліси на ярах і балках степової і лісостепової зони укріплюють схили, послаблюють 
поверхневий водостік і тим самим стримують ерозійні процеси, оберігають землю від 
перегрівання сонцем, зменшують швидкість вітру, змінюють мікроклімат, сприяють 
підвищенню вологості повітря, регулюють розподіл снігу, зменшують промерзання 
ґрунту. На полях, захищених лісом, рівень урожайності завжди вищий, ніж на 
незахищених.

Всі ці фактори мають виняткове значення для Кіровоградської області, оскільки дві 
третини її території знаходяться у степовій зоні, де середньорічна кількість опадів 
становить лише 400-430 мм, великі амплітуди крайніх температур, висока фізіологічна 
сухість повітря, проявляються інші негативні фактори. Масове розорювання степів 
викликало прогресуючі процеси водної і вітрової ерозії.

Робота по нарощуванню обсягів захисного лісорозведення, яка стримується 
відсутністю фінансування з державного бюджету та довготривалими процедурами 
передачі земель під залісення, продовжуватись за будь-яких умов, тому що тільки ліс 
зможе поліпшити складну екологічну ситуацію нашого степового регіону.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Виконання Програми дасть змогу поліпшити стан та якісний склад лісів, посилити 
їх екологічні функції та підвищити продуктивність, створити умови для досягнення 
оптимальних показників рівня лісистості області, забезпечити соціальний захист 
працівників галузі лісового господарства, забезпечити ведення лісового господарства на 
засадах сталого розвитку, зменшити загрозу деградації земель.



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  2025

роки

№ з/п Найменування
завдання

Найменування 
показників виконання 

завдання

Одиниця
виміру

Значення показників

усього
у тому числі за роками:

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ

1.
Підвищення 

рівня лісистості
Площа лісорозведення гектарів 836 164 165 166 169 172

2.

Нарощування 
ресурсного та 
екологічного 

потенціалу лісів, 
забезпечення 

ведення лісового 
господарства на 
засадах сталого 

розвитку

Площа відновлення 
лісів

гектарів 990 170 180 210 215 215

Площа лісів, на якій 
проведені рубки 

формування і 
оздоровлення лісів

тис.
гектарів 32,3 6,3 6,5 6,5 6,5 6,5

Обсяг загального 
запасу заготовленої під 
час проведення рубок 

формування і 
оздоровлення лісів 

деревини

тис. куб. 
метрів 620 120 125 125 125 125

3.

Підвищення 
стійкості лісових 

екосистем, 
забезпечення 

охорони і 
захисту лісів

Протяжність створених 
протипожежних 

розривів, 
мінералізованих смуг, 

що доглядаються

кілометрів 17360 3472 3472 3472 3472 3472

Площа, на якій 
проведені лісозахисні 

заходи гектарів 21550 4310 4310 4310 4310 4310

4.

Відтворення, 
охорона і 

раціональне 
використання 
мисливської 

фауни

Обсяг середніх витрат 
на 1 тис. гектарів 

мисливських угідь, 
пов’язаних з охороною 

і відтворенням 
мисливських тварин

грн. 12958 13273 13651 14008 14429

Кількість диких 
копитних тварин у 

мисливських угіддях голів 760 800 835 870 905

5.
Підвищення
ефективності
управління

Площа, на якій 
проведене базове

тис.
гектарів

130,1 130,2 130,4 130,4 130,4



лісовим
господарством

лісовпорядкування

ЕКОНОМІЧНІ

6.
Раціональне 

використання 
лісових ресурсів

Обсяг заготовленої під 
час проведення рубок 

головного 
користування ліквідної 

деревини

тис. куб. 
метрів 185 37 37 37 37 37

Протяжність 
збудованих, 

реконструйованих і 
відновлених доріг 

лісогосподарського 
призначення

кілометрів 21,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Оцінка ймовірного впливу реалізації ДДП на складові довкілля представлено в 
таблиці 6.2.

Таблиця 6.1 -  SWOT-аналіз лісового господарства Кіровоградської області
Внутрішнє середовище

Сильні сторони Слабкі сторони
223 природно-заповідні території та 
об’єкти, загальною площею 101312,79 га, з 
них 26 територій та об’єктів, площею 
5909,8 га, мають статус загальнодержавного 
значення, решта (197 територій та об’єктів), 
площею 95402,99 -  місцевого значення, 
показник 11 заповідності від загальної 
площі області становить 4,1%, що 
відповідає 17 місцю у рейтингу серед 
областей України за площею природно- 
заповідного фонду.

Проблеми, які стримують розвиток 
лісового господарства:

- неузгодженість і недосконалість 
законодавства (земельного, лісового, 
природоохоронного та законодавства про 
місцеве самоврядування);

- відсутність механізмів економічного 
стимулювання для розвитку;

- відсутність фінансування на 
місцевому рівні та недостатнє 
фінансування на державному рівні для 
виконання заходів;

- недосконалість та недостатня якість 
земельної кадастрової документації

Суспільне усвідомлення невідкладності 
вирішення екологічних проблем регіону

Відсутність почуття відповідальності за 
стан довкілля, недостатнє усвідомлення 
громадянського суспільства щодо 
необхідності дотримання природо
охоронного законодавства

Зовнішнє середовище
Можливості Загрози

Реалізація комплексної та збалансованої 
державної політики щодо збільшення площі 
лісових масивів

Обмеження господарського використання 
територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду



Збереження об’єктів природно-заповідного 
фонду, розвиток екомережі, охорона та 
раціональне використання рослинного та 
тваринного світу

Відсутність правового забезпечення в 
частині врахування питань збереження 
біорізноманіття під час прийняття 
управлінських рішень. Відсутність заходів з 
виявлення запасів природних рослинних 
ресурсів, матеріальних ресурсів на їх 
охорону та відтворення. Посилення впливу 
на стан існування та відтворення 
тваринного світу, зокрема скорочення 
місць, придатних для перебування диких 
тварин внаслідок господарського освоєння 
територій, надмірна урбанізація; 
забруднення довкілля, накопичення 
небезпечних відходів виробництва, 
застосування засобів хімізації у сільському 
господарстві.

ведення лісового господарства з 
використанням позитивного вітчизняного 
та міжнародного досвіду

Обмеження фінансування для підвищення 
фахового рівня

збільшення площі лісів шляхом виконання 
робіт з лісорозведення

Вплив сільського господарства на землі 
лісового призначення

Таблиця 6.2 -  Оцінка ймовірного впливу реалізації ДПТ на складові довкілля
№ Чи може реалізація планованої діяльності 

спричинити:
Очікування впливу Пом’якшен-ня

існуючої
ситуаціїтак ймовірно ні

Повітря

1. Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від стаціонарних джерел?

+

2. Збільшення викидів забруднюючих речовин 
від пересувних джерел?

+

3. Погіршення якості атмосферного повітря? +

4. Появу нових джерел неприємних запахів? +

5. Зміни повітряних потоків, вологості, 
температури або ж будь-які локальні чи 
регіональні зміни клімату?

+

Водні ресурси

6. Погіршення якості води в водних обєктах +

7. Значне зменшення кількості вод, що 
використовуються для водопостачання 
населенню?

+

8. Появу загроз для людей і матеріальних 
об’єктів, пов’язаних з водою (зокрема таких,

+



№ Чи може реалізація планованої діяльності 
спричинити:

Очікування впливу Пом’якшен-ня
існуючої
ситуаціїтак ймовірно ні

як паводки або підтоплення)?

9. Порушення гідрологічного та гідрохімічного 
режиму малих річок регіону?

+

10. Зміни напряму або швидкості потоків 
підземних вод?

+

11. Зміни обсягів підземних вод (шляхом відбору 
чи скидів або шляхом порушення водоносних 
горизонтів)?

+

12. Забруднення підземних водоносних 
горизонтів?

+

Відходи

13. Збільшення кількості утворюваних твердих 
побутових відходів?

+ +

14. Збільшення кількості утворюваних чи 
накопичених промислових відходів IV класу 
небезпеки?

+

15. Збільшення кількості відходів I- III класу 
небезпеки?

+

16. Збільшення обсягів використання відходів як 
вторинних ресурсів?

+

Земельні ресурси

17. Порушення, переміщення, ущільнення 
ґрунтового шару?

+

18. Будь-яке посилення вітрової або водної ерозії 
ґрунтів?

+

19. Зміни в топографії або в характеристиках 
рельєфу?

+

20. Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, 
селеві потоки, провали землі та інші подібні 
загрози через нестабільність літогенної 
основи або зміни геологічної структури?

+

21. Суттєві зміни в структурі земельного фонду, 
чинній або планованій практиці 
використання земель?

+

22. Виникнення конфліктів між ухваленнями 
цілями документа державного планування та 
цілями місцевих громад?

+

Біорізноманіття та рекреація

23. Негативний вплив на об’єкти природно- 
заповідного фонду (зменшення площ, 
початок Небезпечної діяльності у

+



№ Чи може реалізація планованої діяльності 
спричинити:

Очікування впливу Пом’якшен-ня
існуючої
ситуаціїтак ймовірно ні

безпосередній близькості або на їх території 
тощо)?

24. Зміни у кількості видів рослин або тварин, 
їхній чисельності або територіальному 
представництві?

+

25. Порушення або деградацію середовищ 
існування диких видів тварин?

+

26. Будь-який вплив на кількість і якість наявних 
рекреаційних можливостей?

+

27. Інші негативні впливи на естетичні 
показники об’єктів довкілля (перепони для 
публічного огляду мальовничих краєвидів, 
появу естетично прийняв-тих місць, 
руйнування пам’ятників природи тощо)?

+

Населення та інфраструкту ра
28. Зміни в локалізації, розміщенні, щільності, та 

зростанні кількості населення будь-якої 
території?

+

29. Вплив на нинішній стан забезпечення житлом 
або виникнення нових потреб у житлі?

+

30. Суттєвий вплив на нинішню транспортну 
систему? Зміни в структурі транспортних 
потоків?

+ +

31. Потреби нових або суттєвий вплив на наявні 
комунальні послуги?

+

32. Появу будь-яких реальних або потенційних 
загроз для здоров’я людей?

+

Екологічне управління та моніторинг

33. Послаблення правових і економічних 
механізмів контролю в галузі екологічної 
безпеки?

+

34. Погіршення екологічного моніторингу? +

35. Усунення наявних механізмів впливу органів 
місцевого самоврядування на процеси 
техногенного навантаження?

+

36. Стимулювання розвитку екологічно 
небезпечних галузей виробництва?

+

Інше

37. Підвищення рівня використання будь-якого 
виду природних ресурсів?

+

38. Суттєве вилучення будь-якого +



№ Чи може реалізація планованої діяльності 
спричинити:

Очікування впливу Пом’якшен-ня
існуючої
ситуаціїтак ймовірно ні

невідновлюваного ресурсу?

39. Збільшення споживання значних обсягів 
палива або енергії?

+

40. Суттєве порушення якості природного 
середовища?

+

41. Такі впливи на довкілля або здоров’я людей, 
які самі по собі будуть значними, але у 
сукупності можуть викликати значний 
негативний екологічний ефект, що матиме 
значний негативний прямий або 
опосередкований вплив на добробут людей?

+

Як вбачається з вищенаведеного, виникнення будь-яких негативних наслідків для 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення не прогнозується.

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації Програми не передбачається 
збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та погіршення його 
стану. Можливе покращення якості атмосферного повітря в результаті збільшення площі 
лісів шляхом виконання робіт з лісорозведення тощо.

Вплив на водні ресурси. Програма не передбачає негативний вплив на водні 
об’єкти, її реалізація не призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у 
поверхневі води. Разом з тим, Програма містить завдання «Охорона водних ресурсів» 
досягнення якого може сприяти поліпшенню екологічного стану річок області, 
покращитися якість питної води і якість поверхневих вод.

Відходи. Область характеризується високим рівнем утворення і накопичення 
значних обсягів промислових відходів. Разом з тим, Програма не передбачає реалізації 
завдань, які призводитимуть до зростання обсягів утворення відходів. Заходи Програми 
передбачають раціональне використання відходів деревини і в разі неприйняття ДДІІ 
обсяги використання відходів деревини залишаться на низькому рівні їх використання як 
вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів..

Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації Програми не передбачається 
збільшення вітрової та водної ерозії грунтів, погіршення якості земельних ресурсів, а 
також зміни у топографії або в характеристиках рельєфу та поява таких загроз, як зсуви, 
селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.

Біорізноманіття та рекреаційні зони. У Програмі не передбачається реалізація 
завдань, які можуть призвести до негативного впливу на існуючі об’єкти природно- 
заповідного фонду (ПЗФ) та біорізноманіття. Натомість заходів спряє розвитку екомережі 
та збереженню біорізноманіття, також передбачається збереження і розвиток ПЗФ, 
рослинного і тваринного світу області. Результати виконання цих завдань матиме 
позитивні наслідки для довкілля.

Вплив на населення та інфраструктуру. Програма не передбачає появу нових 
ризиків для здоров’я населення області.

Екологічне управління, моніторинг та інше. Програма не передбачає послаблення 
правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. Програма 
передбачає створення системи моніторингу її реалізації. Моніторинг базуватиметься на



аналізі досягнення запланованих результатів з використанням визначених показників.

Кумулятивний вплив. Имовірність того, що реалізація Програми призведе до таких 
можливих впливів на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, 
але у сукупності матимуть значний сумарний (кумулятивний) вплив на довкілля, є 
мінімальною. Таким чином, реалізація Програми немає супроводжуватися появою нових 
негативних наслідків для довкілля. Водночас реалізація багатьох заходів, завдань 
Програми може сприяти покращенню екологічної ситуації в області.



7. ЗАХОДИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВЖИТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШ ЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ 

ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ
Завдання і заходи з виконання Програми спрямовані на забезпечення ефективної 

охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, ведення 
лісового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням природних, 
економічних і лісорослинних умов, породного складу лісів та їх цільового призначення, 
збільшення площі лісів та створення умов для досягнення оптимальних показників рівня 
лісистості.

Основними завданнями Програми є:
-  підвищення рівня лісистості;
-  нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення 

ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;
-  підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту 

лісу;
-  відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни;
-  раціональне використання лісових ресурсів;
-  збереження біологічного різноманіття лісових екосистем;
-  підвищення ефективності управління лісами;
-  покращення кадрового забезпечення лісового господарства;
-  проведення моніторингу стану лісів.

Виконання завдань Програми забезпечується наступними заходами:
-  створення захисних лісових насаджень на еродованих землях;
-  оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування 

землями для лісорозведення;
-  створення лісових культур, сприяння природному поновленню лісів;
-  вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів, 

плантацій, розсадників;
-  проведення рубок формування і оздоровлення лісів;
-  придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь;
-  будівництво об’єктів лісогосподарського призначення;
-  проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних ресурсів, затрати на 

їх охорону і відтворення;
-  забезпечення охорони лісів від пожеж, утримання відомчої пожежної охорони, 

гасіння лісових пожеж, протипожежне облаштування лісів;
-  придбання пожежних автомобілів та іншої пожежної техніки, засобів 

пожежогасіння та зв’язку;
-  здійснення лісозахисних заходів, придбання препаратів та проведення 

винищувальних робіт в осередках шкідників і хвороб;
-  ведення мисливського господарства, здійснення державного контролю у галузі 

мисливського господарства та полювання, охорона, використання і відтворення 
мисливської фауни, збереження та поліпшення стану мисливських угідь;

-  упорядкування мисливських угідь та розроблення перспективних планів ведення 
мисливського господарства;



-  заготівля ліквідної деревини під час проведення рубок головного користування;
-  забезпечення капітального ремонту та реконструкції доріг лісогосподарського 

призначення;
-  заготівля другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних користувань
-  проведення безперервного лісовпорядкування;
-  оформлення речових прав на постійне користування землею;
-  установлення в натурі меж об’єктів природно-заповідного фонду місцевого 

значення;
-  забезпечення розвитку рекреаційної та туристичної інфраструктури;
-  підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів у галузі лісового господарства;
-  забезпечення екологічного виховання підростаючого покоління.

На всіх етапах реалізації Програми проектні рішення будуть здійснюватись у 
відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог 
екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; 
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону 
України «Про охорону атмосферного повітря», Лісового кодексу України тощо.



8. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ВИПРАВДАНИХ АЛЬТЕРНАТИВ, ЩО 
РОЗГЛЯДАЛИСЯ, ОПИС СПОСОБУ, В ЯКИЙ ЗДІЙСНЮВАЛАСЯ СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКІ УСКЛАДНЕННЯ 
(НЕДОСТАТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС

ЗДІЙСНЕННЯ ТАКОЇ ОЦІНКИ)

Альтернатива 1:
"Нульовий сценарій" - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку 

незатвердження або не реалізації зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2:
"Прийняття проекту Програми із виконанням передбачених заходів" дозволить 

визначити пріоритетні напрямки природоохоронної роботи задля збереження унікальних 
природних особливостей області, стабілізувати екологічну ситуацію та поліпшити стан 
навколишнього природного середовища, зменшити техногенне навантаження на складові 
довкілля, забезпечити збалансованість процесів використання і відтворення природних 
ресурсів та сформувати у жителів області екологічну культуру.

При обранні Альтернативи 1, ситуація залишиться без змін із загрозою 
незабезпечення належного рівня екологічної безпеки.

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема 
продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети та не вирішить 
проблеми стану навколишнього природного середовища та здоров’я населення, а в 
майбутньому не забезпечуватиме дотримання міжнародних та вітчизняних норм щодо 
стану довкілля.

Крім того, не забезпечує досягнення Стратегічної цілі 4 "Збереження екосистем та 
поліпшення екологічної інфраструктури" Стратегії розвитку Кіровоградської області на 
2021-2027 роки, саме :

-розроблення регіональних програм, направлених на розширення мережі природно- 
заповідного фонду, інтеграція положень програм у плани економічного та соціального 
розвитку області;

-визначення природних територій, перспективних для подальшого заповідання та 
збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, їх обстеження та підготовка 
наукових обґрунтувань щодо створення нових об’єктів природно-заповідного фонду;

-розширення наявних і створення нових територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду;

-виведення земель з інтенсивного використання, відновлення природного стану 
(ренатуралізація) територій, що зазнали антропогенного впливу;

-ведення кадастрів рослинного і тваринного світу;
-ведення кадастру територій природно-заповідного фонду;
-формування екологічної культури мешканців області;
-зменшення обсягу утворення відходів, впровадження механізмів їх переробки та 

повторного використання на основі новітніх технологій та виробництв;
-зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод, насамперед з використанням 

інноваційних технологій та обладнання з водоочищення;
-створення умов для поліпшення стану повітряного басейну за рахунок:



впровадження екологічно безпечних технологій; підвищення ефективності роботи 
установок очистки газу; заміни морально та фізично застарілого обладнання; розвитку 
виробничих технологій, які б забезпечували мінімальні викиди;

-зменшення кількості захоронення промислових і твердих побутових відходів 
внаслідок запровадження новітніх технологій, системи роздільного збору відходів, 
будівництва об’єктів поводження з відходами (заводів, установок, ліній з переробки та 
утилізації відходів), посилено контроль за експлуатацією полігонів ТПВ;

-поліпшення системи управління промисловими та побутовими відходами; 
-зменшення рівня забруднення територій населених пунктів побутовими відходами; 
-зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ;

-зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря; -впровадження 
системи моніторингу (оперативний збір інформації та оцінка інформації про стан 
атмосферного повітря), що дасть можливість приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати контроль.

Отже, обрання Альтернативи2 є найбільш прийнятним для врегулювання 
порушеного питання, адже шляхами розв’язання екологічних проблем в області є 
реалізація комплексу природоохоронних заходів.

Консультації з громадськістю щодо екологічних цілей:
-  розгляд способів ліквідації наслідків;
-  отримання зауважень і пропозицій до проекту Програми;
-  проведення громадського обговорення у процесі розробки проекту Програми 

та звіту про СЕО до нього.

В ході проведення СЕО проведено оцінку факторів ризику і потенційного впливу 
на стан довкілля, враховано екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного 
та стабільного соціально-економічного розвитку прилеглих регіонів та підвищення якості 
життя населення.



9. ЗАХОДИ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАСЛІДКІВ 
ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ

Моніторинг здійснюється з метою виявлення наслідків виконання документа 
державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, забезпечення 
оцінки ефективності та достатності заходів із запобігання, зменшення та компенсації 
негативних наслідків, зумовлених виконанням документа державного планування та 
вжиття заходів для усунення непередбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку 
негативних наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому 
числі для здоров’я населення.

Система моніторингу довкілля -  це система спостережень, збирання, оброблення, 
передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування його 
змін і розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про 
запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

Екологічний та соціальний моніторинг Програми буде здійснюватися з метою 
забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час реалізації завдань 
Програми, втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на 
навколишнє природне й соціальне середовище.

Загальною метою моніторингу екологічних та соціальних аспектів даного проекту є 
забезпечення/гарантування того, що всі заходи пом'якшення та мінімізації впливів та 
наслідків успішно втілюються та вони є ефективними та достатніми.

Екологічний та соціальний моніторинг також передбачає своєчасне виявлення 
нових проблем та питань, що викликають занепокоєння. Моніторинг має відбуватись на 
декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та або виявляти під час його 
здійснення виливи, що не були передбачені раніше.

Організація моніторингу Програми рекомендуються шляхом здійснення 
наступних заходів:

-  щоквартальна звітність Кіровоградського обласного управління лісового та 
мисливського господарства про стан виконання заходів, визначених Програмою;

-  обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях колегії 
облдержадміністрації, засіданнях постійної комісії обласної ради з питань житлово - 
комунального господарства, будівництва та використання природних ресурсів, сесіях 
обласної ради, засіданнях колегії обласного управління лісового та мисливського 
господарства; технічних рад державних лісогосподарських підприємства області сфери 
управління Державного агентства лісових ресурсів України;

-  проведення моніторингу і аналізу повноти та якості виконання заходів Програми;

-  залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації Програми.

Організаційне супроводження Програми здійснює Кіровоградське обласне 
управління лісового та мисливського господарства.



План екологічного моніторингу.

Положення щодо створення системи моніторингу довкілля буде визначати 
порядок створення та функціонування системи з урахуванням стану довкілля та 
природоохоронної діяльності, визначає основні завдання системи моніторингу 
довкілля, суб'єктів системи, їх завдання відповідно до конкретного ресурсу, принципи 
організації та функціонування системи, взаємовідносини між суб'єктами під час 
створення та опрацювання системи моніторингу, структуру системи, організаційний 
механізм її створення.

Запропоноване Положення слід розробити відповідно до Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» та постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.03.98 № 391 «Про затвердження Положення про державну систему 
моніторингу довкілля».

В області діє система моніторингу довкілля регіонального рівня, на підставі 
Положення про систему моніторингу довкілля Кіровоградської області, яке 13 
затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 квітня 2019 
року № 652-р. Положенням визначені основні завдання обласної системи моніторингу 
довкілля, суб’єкти системи та їх завдання, принципи організації та функціонування 
системи, взаємовідносини між суб’єктами моніторингу.

Функціонування обласної системи моніторингу довкілля дозволяє:

1) оперативно контролювати стан параметрів довкілля, виявляти причини 
підвищення рівня забруднення та його вплив на стан здоров'я населення;

2) зменшити витрати на усі технологічні процеси з обробки даних про стан 
навколишнього природного середовища за рахунок комплексної інтерпретації екоданих і 
адресного розподілу результатів обробки усім зацікавленим організаціям;

3) підвищити надійність і мінімізацію втрат інформації за рахунок автоматизації та 
застосування математичних засобів обробки інформації;

4) запобігти можливим соціально-економічним збиткам довкіллю за рахунок 
оперативного виявлення перевищення санітарно-гігієнічних та екологічних норм і 
прогнозування можливості виникнення небезпечних випадків забруднення природного 
комплексу, попереджати їх шляхом видачі відповідної інформації споживачам для 
прийняття попереджувальних організаційно-технічних заходів.



10. ОПИС й м о в ір н и х  т р а н с к о р д о н н и х  н а с л і д к ів  д л я  д о в к і л л я , у
ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ (ЗА НАЯВНОСТІ)

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, 
відсутні.



11. РЕЗЮМЕ НЕТЕХНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Замовник стратегічної екологічної оцінки Регіональної екологічної програми «Ліси 
Кіровоградщини на 2021-2025 роки» — Кіровоградське обласне Управління лісового та 
мисливського господарства.

Прийняття рішення обласної ради "Про регіональну екологічну програму "Ліси 
Кіровоградщини" на 2021 -  2025 роки" обумовлено:

необхідністю врахування основних напрямів та завдань Стратегії розвитку 
Кіровоградської області на період до 2027 року (затвердженої рішенням обласної ради від 
12 березня 2020 № 743);

відсутністю Державної цільової програми "Ліси України", яка б передбачала 
заходи, направлені на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, 
забезпечення розвитку лісової, рекреаційної та туристичної інфраструктури, здійснення 
лісогосподарських заходів з урахуванням регіональних еколого-економічних та 
соціальних особливостей, охорони та захисту лісу та їх фінансування.

Регіональна програма має надзвичайну актуальність в умовах сьогоднішнього 
економічного стану країни, коли неспроможність більшості населення придбати 
енергоресурси в необхідній кількості, штовхає громадян на скоєння незаконних рубок як у 
лісових масивах так і в полезахисних лісових смугах, особливо в не ресурсних степових 
районах.

Транскордонний вплив від планованої діяльності на довкілля відсутній.
Впливи на довкілля, що будуть виникати при проведенні заходів, не будуть 

перевищувати нормативно допустимих рівнів, що забезпечуватиметься застосуванням 
сучасних технічних рішень та проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) 
на місцевих рівнях, за потреби.

Реалізація заходів Програми за умови дотримання екологічних та нормативних 
вимог має сприяти зменшенню антропогенного навантаження на довкілля. Поєднання 
зусиль, спрямованих на виконання та дотримання умов Програми із зусиллями, 
спрямованими на пом’якшення несприятливого впливу на довкілля, забезпечуватиме 
підвищення рівня добробуту, здоров’я населення Кіровоградської області та досягнення 
вищих стандартів життя.
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Міська влада надала допомогу 130 
мешканцям Кропивницького, які мають 
інвалідність, на 130 тисяч гривень.

На долю цих людей випали нелегкі 
випробування, однак вони виявляють 
виняткову силу духу і непохитну віру 
в життя. Міський голова Андрій Райко- 
вич наголосив, що потрібно постійно 
пам’ятати: такі громадяни потребують 
постійної уваги, допомоги й опіки.

-  Люди з інвалідністю мають право 
бути рівними серед усіх. Багато із них 
прагне фізичного і творчого розвитку, 
соціалізації, активності. І ми повинні 
попри усілякі фінансові труднощі зна
ходити додаткові кошти, щоб підтриму
вати благодійні громадські організації, 
які опікуються такими людьми і досягли 
в цьому значних результатів, -  зазна
чив міський голова. -  Моя шана усім 
активістам, хто робить життя людей з 
інвалідністю цікавим, змістовним, хто 
дбає про їхнє здоров’я. Міська влада 
робитиме усе можливе, щоб допомога 
була відчутною і постійною. Здоров’я 
всім і терпіння.

Е Т А
Виходить з липня 1990 року

5 грудня -  Міжнародний 
день добровольців в ім’я 
економічного і соціального 
розвитку (Всесвітній день 
волонтерів)

6 грудня -  День Зброй
них сил України

7 грудня -  День місце
вого самоврядування в 
Україні

СЬОГОДНІ РОЗПОЧИНАЄ РОБОТУ 
ПЕРША СЕСІЯ КРОПИВНИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

У середу новообрані депутати вчилися працювати в 
сесійній залі. За два дні до першого сесійного засідання 
Кропивницької міської ради восьмого скликання депута- 

ти-новачки зібралися в сесійній залі, щоб навчитися 
працювати із системою голосування “Рада”.

Більшість депутатів -  двадцять шестеро -  вперше обрані 
до представницького органу місцевого самоврядування. Із 
деталями положень Закону про місцеве самоврядування в 
Україні, основними обов’язками та правами, а також нюан
сами роботи із системою для голосування депутатів ознайо
мила начальниця управління апарату міської ради Людмила 
Масло.

-  Ми роздали анкети, які необхідно заповнити депутатам: 
треба обов’язково вказати адресу, де він проводитимете 
прийом містян, номер телефону, за яким з ним зможуть зв’я
зуватись виборці, -  повідомила Людмила Масло. -  Крім того, 
слід заповнити електронну декларацію.

Народні обранці зізналися: хвилюються, проте мають ба
жання, сили і наснагу продуктивно працювати.

-  Це дійсно дуже хвилююче, -  поділилась емоціями 
педіатр Ольга Мороз. -  Але ось ми вже перший раз попра
цювали в сесійній залі, і, виявляється, все не так страшно. Я 
буду активною і відстоюватиму інтереси своїх виборців.

А от Валентина Яремчук вдруге стала депутаткою і 
сподівається на подальшу конструктивну роботу депутатсь
кого корпусу.

-  Склад міської ради унікальний: маємо у депутатському 
корпусі 33 відсотки жінок. Це вперше в цій сесійній залі, -  
відзначила Валентина Яремчук. -  Нам потрібно завершити 
чимало важливих для громади проєктів, які ми вже розпоча
ли. Роботи дуже багато, і я сподіваюсь, що в результаті нам 
і громаді буде чим пишатися.

НА ПЕРЕХРЕСТІ ДВОРЦОВОЇ 
ТА ВОЛОДИМИРА ПАНЧЕНКА З’ЯВИЛАСЬ 

3Б-КОПІЯ БУДІВЛІ БІБЛІОТЕКИ

УКропивницькому на перехресті вулиць Дворцової та 
Володимира Панченка встановили Зй-макет пам’ятки 
архітектури -  «Особняк Марущака», де зараз розташова

на бібліотека для молоді імені Євгена Маланюка.

На постаменті стоїть маленька ко
пія будівлі з бронзового полімеру. її 
вартість -  309 056 гривень. Управлін
ня містобудування та архітектури Кро
пивницького виграло грант -  1 028 000 
гривень від Українського культурного 
фонду на проект «Оцифрування пам'я
ток культурної спадщини міста Кропив
ницького. Крок 2.0».

Мали встановити ще одну 3D-копію 
«Колишня жіноча гімназія» (зараз будів
ля історичного факультету педунівер- 
ситету), але через скорочення бюд
жету це планують зробити наступного 
року.

-  На жаль, після секвестру бюджету 
3D-копія історичного факультету пе- 
дуніверситету не буде встановлена. У

цьому році зупиняємось на одному ма
кеті, трьох інформаційно-туристичних 
пілонах і тренінгу, -  повідомив Воло
димир Поповічев, головний спеціаліст 
відділу з охорони культурної спадщини.

Туристичні пілони встановили на 
Театральній площі, біля Дендро
парку та на площі біля краєзнавчого 
музею.

http://www.vechirko.oorn.ua
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Повідомлення

ЗАЯВА
^  _ _ • •• _ • ••про визначення обсягу стратегічної екологічної 

оцінки проекту Регіональної екологічної програми 
«Ліси Кіровоградщини» на 2021-2025 роки

1. Замовник: Кіровоградське обласне 
Управління лісового та мисливського го
сподарства.

2. Вид та основні цілі документа дер
жавного планування (далі -  ДДП), його 
зв'язок з іншими документами держав
ного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої 
статті 1 Закону України "Про стратегічну 
екологічну оцінку", документи державно
го планування - стратегії, плани, схеми, 
містобудівна документація, загальнодер
жавні програми, державні цільові програ
ми та інші програми і програмні документи, 
включаючи зміни до них, які розробляють
ся та/або підлягають затвердженню орга
ном державної влади, органом місцевого 
самоврядування.

Проект Регіональної екологічної програ
ми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  2025 
роки» розробляються у розвиток рішень 
Генеральної схеми планування території 
України та Схеми планування території 
Кіровоградської області.

Програма передбачає розвиток лісового 
господарства області, в тому числі, збіль
шення лісистості області за рахунок тери
торій, що внаслідок деградації землі вже 
не можуть використовуватися для сільсь
когосподарських робіт.

Метою цієї Програми є визначення основ
них напрямів збалансованого розвитку лі
сового господарства області, спрямованих 
на посилення екологічних, соціальних та 
економічних функцій, охорону і захист лісів.

Програма спрямована на охорону навко
лишнього природного середовища, подо
лання основних дестабілізуючих факторів 
екологічної ситуації, в тому числі -  ерозії 
ґрунтів та виснаження річок.

Основні цілі ДДП:
• підвищення рівня лісистості;
• нарощування ресурсного та екологічно

го потенціалу лісів, забезпечення ведення 
лісового господарства на засадах сталого 
розвитку;

• підвищення стійкості лісових екоси
стем, забезпечення охорони і захисту лісу;

• відтворення, охорона і раціональне ви
користання мисливської фауни;

• раціональне використання лісових ре
сурсів;

• збереження біологічного різноманіття 
лісових екосистем;

• підвищення ефективності управління 
лісами;

• покращення кадрового забезпечення 
лісового господарства

• проведення моніторингу стану лісів.
Проект Програми розроблено з ураху

ванням основних законодавчих актів, що 
діють у сфері природоохоронного законо
давства України:

-Закони України "Про оцінку землі", 
"Про охорону навколишнього природного 
середовища", ""Про оренду землі", "Про 
охорону атмосферного повітря", «Лісовий 
Кодекс України», "Земельний кодекс Украї
ни", "Водний кодекс України" та інші.

- Постанови КМУ "Про затвердження По
рядку поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок";, "Про 
затвердження Правил поліпшення якісного 
складу лісів", "Про затвердження такс для 
обчислення шкоди, заподіяної лісу" та ін.

-Стратегії розвитку Кіровоградської об
ласті на 2021-2027 роки, Плану заходів 
на 2021-2023 роки із реалізації Стратегії 
розвитку Кіровоградської області на 2021
2017 роки, затверджених рішенням облас
ної ради від 12 березня 2020 року №743.

3) ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕР
ЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ 
УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬ
НОСТІ АБО ОБ'ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗА
КОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙ
СНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ 
НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, 
РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІ
ЩЕННЯ РЕСУРСІВ)

Відповідно до частини першої статті 
3 Закону України "Про оцінку впливу на 
довкілля", здійснення оцінки впливу на 
довкілля є обов'язковим у процесі прий
няття рішень про провадження планованої 
діяльності, визначеної частинами другою 
і третьою статті третьої. Така планована 
діяльність підлягає оцінці впливу на дов
кілля до прийняття рішення про провад
ження планованої діяльності.

Виконання завдань і заходів Програми 
здійснюється у відповідності до Переліку 
видів діяльності, що належать до приро
доохоронних заходів, затвердженого по
становою Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 №1147 (із змінами).

Досягнення екологічної безпеки в об
ласті планується забезпечувати за раху
нок впровадження природоохоронних за
ходів із:

- Охорони атмосферного повітря.
- Охорона водних ресурсів.
- Охорона і раціональне використання 

природних рослинних ресурсів та тварин
ного світу.

- Заходи з розвитку заповідальної спра
ви та формування регіональної екомережі.

- Впровадження системи моніторингу 
довкілля.

- Заходи з екологічної освіти, виховання 
та інформування населення.

З метою реалізації заходів розробляєть
ся низка проектів, серед яких можуть бути 
проекти, які відповідно до Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля» підляга
тимуть оцінці впливу на довкілля до прий
няття рішення про провадження плано
ваної діяльності. Для таких проектів має 
бути здійснена процедура оцінки впливу 
на довкілля.

4) ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля, у  тому числі для здо

ров'я населення;
В ході здійснення СЕО мають бути оці

нені ймовірні наслідки реалізації докумен
та державного планування (Програми), 
зокрема, мають бути оцінені наслідки за 
основними напрямами:

- охорона і раціональне використання 
водних ресурсів;

- охорона атмосферного повітря;
- охорона і раціональне використання 

природних ресурсів...
а також наслідки для здоров'я населен

ня.
б) для територій з природоохоронним 

статусом;
Під час здійснення СЕО, варто оцінити 

ймовірні наслідки від діяльності, що про
понується відповідно до Програми на:

території та об'єкти природно-заповідно
го фонду, їх охоронні зони, землі природ
но-заповідного фонду України, території 
та об'єкти, що мають особливу екологічну, 
наукову і естетичну цінність та об'єкти ком
плексної охорони.

в) транскордонні наслідки для довкілля, 
у  тому числі для здоров’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.
5) ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, 

ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ 
ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО 
ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО

Регіональна екологічна програма "Ліси 
Кіровоградщини" на 2021-2025 роки — це 
комплексні заходи, в тому числі компо
нентів природи, природних екологічних 
систем, контроль за процесами, явищами, 
які в них відбуваються, оцінка та прогноз 
змін стану довкілля.

Найсприятливішим варіантом буде за
твердження запропонованої Програми.

В процесі здійснення стратегічної еко
логічної оцінки альтернативні варіанти, з 
огляду на необхідність провадження даної 
планованої діяльності, не розглядаються.

6) ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО 
ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО 
ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС 
СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Всі методи прогнозування об'єднують у 
дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи 
індукції, дедукції, експертних оцінок, ана
логії.

При відсутності про об'єкт прогнозуван
ня достовірних відомостей і, якщо об'єкт 
не підлягає математичному аналізу, ви
користовують метод експертних оцінок, 
суть якого полягає у визначені майбут
нього на основі думок кваліфікованих 
спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що за
кономірності розвитку одного процесу з 
певними поправками можна перенести на 
інший процес, для якого потрібно зробити 
прогноз.

Формалізовані методи поділяють на ста
тистичний, екстраполяції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується на кіль
кісних показниках, які дають можливість 
зробити висновок про темпи розвитку про
цесу в майбутньому. Сутність його полягає 
в отриманні і спеціалізованому оброблен
ні прогнозних оцінок об'єкта через опи
тування висококваліфікованих фахівців 
(експертів) у певній сфері науки, техніки, 
виробництва.

Метод екстраполяції полягає в перене
сенні встановленого характеру розвитку 
певної території чи процесу в майбутнє. 
Цей метод ефективний при короткостро
ковому прогнозуванні стосовно об'єкта, 
який тривалий час розвивався рівномірно

без значних відхилень. Ґрунтується він на 
вивченні кількісних і якісних параметрів 
досліджуваного об'єкта за попередні роки 
з подальшим логічним продовженням, 
окресленням тенденцій його розвитку у 
прогнозованому періоді.

Метод моделювання полягає у побудові 
моделей, які розглядають з урахуванням 
імовірної або бажаної зміни прогнозовано
го явища на певний період, користуючись 
прямими або опосередкованими даними 
про масштаби та напрями змін. При по
будові прогнозних моделей необхідно ви
явити фактори, від яких суттєво залежить 
прогноз; з'ясувати їх співвідношення з про
гнозованим явищем; розробити алгоритм і 
програми моделювання змін довкілля під 
дією певних факторів.

Для здійснення стратегічної екологічної 
оцінки будуть використовуватись вищевка
зані методи, зокрема буде здійснено:

• збір та аналіз інформації про поточний 
стан складових довкілля, включаючи зна
чення ключових екологічних показників;

• проведення аналізу слабких та сильних 
сторін проекту Програми з точки зору еко
логічної ситуації;

• проведення консультацій з громадські
стю щодо екологічних цілей;

• проведення оцінки впливу Програми на 
складові довкілля та на стан здоров'я й до
бробут населення;

• моніторинг фактичного впливу впро
вадження Програми на довкілля.

7) ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬ
СЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, 
ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ НЕГА
ТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУ
МЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Під час здійснення стратегічної екологіч
ної оцінки передбачається розглядати за
ходи із запобігання, зменшення та пом'я
кшення негативних наслідків на довкілля, 
визначені законодавством та норматив
но-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навко
лишнього природного середовища», 
визначає загальні вимоги в галузі охо
рони навколишнього середовища при 
розміщенні, проектуванні, будівництві, 
введенні в експлуатацію, експлуатації, 
консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використан
ня природних ресурсів громадянами, під
приємствами, установами та організаціями 
здійснюється з додержанням обов'язкових 
екологічних вимог:

а) раціонального і економного викори
стання природних ресурсів на основі ши
рокого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання 
псуванню, забрудненню, виснаженню при
родних ресурсів, негативному впливу на 
стан навколишнього природного середо
вища;

в) здійснення заходів щодо відтворення 
відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та 
інших методів поліпшення якості природ
них ресурсів, які забезпечують охорону 
навколишнього природного середовища і 
безпеку здоров'я населення;

д) збереження територій та об'єктів при
родно-заповідного фонду, а також інших 
територій, що підлягають особливій охо
роні;

е) здійснення господарської та іншої 
діяльності без порушення екологічних 
прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобігання, від
вернення, уникнення, зменшення, усунен
ня значного негативного впливу на об'єк
ти тваринного світу Під час провадження 
планованої діяльності, у  відповідності до 
вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України 
««Про тваринний світ»:

• збереження умов існування видового 
і популяційного різноманіття тваринного 
світу в стані природної волі;

• недопустимість погіршення середови
ща існування, шляхів міграції та умов роз
множення диких тварин;

• збереження цілісності природних угру
повань диких тварин;

• запобігання загибелі тварин під час 
здійснення виробничих процесів;

• охорону середовища існування, умов 
розмноження і шляхів міграції тварин;

• недоторканість ділянок, що становлять 
особливу цінність для збереження тварин
ного світу;

• розроблення і здійснення заходів, які 
будуть забезпечувати збереження шляхів 
міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, від
вернення, уникнення, зменшення, усу
нення значного негативного впливу на 
здоров'я населення При здійсненні плано
ваної діяльності у відповідності до вимог 
статті 24 Закону України «Про забезпе
чення санітарного та епідемічного благо
получчя населення» з метою відвернення 
і зменшення шкідливого впливу на здо
ров'я населення шуму, неіонізуючих ви
промінювань та інших фізичних факторів 
будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, 
технічні, технологічні, архітектурно-бу
дівельні та інші заходи щодо попереджен
ня утворення та зниження шуму до рівнів, 
установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповід
них санітарних правил, а також заходи 
встановлені нормами, іншими актами за
конодавства, що містять вимоги радіацій
ної безпеки;

8) ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА 
ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКО
ЛОГІЧНУ ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка буде ви
конана в обсягах, визначених статтею 11 
Закону України «Про стратегічну екологіч
ну оцінку».

Пропонується така структура Звіту 
із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа дер
жавного планування, його зв'язок з інши
ми документами державного планування;

2) характеристику поточного стану дов
кілля, у тому числі здоров'я населення, 
та прогнозні зміни цього стану, якщо до
кумент державного планування не буде 
затверджено (за адміністративними дани
ми, статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов 
життєдіяльності населення та стану його 
здоров'я на територіях, які ймовірно 
зазнають впливу (за адміністративними 
даними, статистичною інформацією та 
результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі 
ризики впливу на здоров'я населення, які 
стосуються документа державного плану
вання, зокрема щодо територій з природо
охоронним статусом (за адміністративни
ми даними, статистичною інформацією);

5) зобов'язання у сфері охорони довкіл
ля, у тому числі пов'язані із запобіганням 
негативному впливу на здоров'я населен
ня, встановлені на міжнародному, дер
жавному та інших рівнях, що стосуються 
документа державного планування, а та
кож шляхи врахування таких зобов'язань 
під час підготовки документа державного 
планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому 
числі для здоров'я населення, у тому 
числі вторинних, кумулятивних, синергіч
них, коротко-, середньо- та довгостроко
вих (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за 
необхідності — 50-100 років), постійних 
і тимчасових, позитивних і негативних 
наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити 
для запобігання, зменшення та пом'як
шення негативних наслідків виконання 
документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих 
альтернатив, що розглядалися, опис спо
собу, в який здійснювалася стратегічна 
екологічна оцінка, у тому числі будь-які 
ускладнення (недостатність інформації та 
технічних засобів під час здійснення такої 
оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення 
моніторингу наслідків виконання докумен
та державного планування для довкілля, 
у тому числі для здоров'я населення;

10) опис ймовірних транскордонних на
слідків для довкілля, у тому числі для здо
ров'я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру ін
формації, передбаченої пунктами 1-10 
цієї частини, розраховане на широку ау
диторію.

9) ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ 
ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРО
КИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про 
визначення обсягу стратегічної екологіч
ної оцінки проекту Регіональної екологіч
ної програми "Ліси Кіровоградщини" на 
2021-2025 роки подаються до: Кіровоград
ського обласного Управління лісового та 
мисливського господарства. вул. Тараса 
Карпи, 76, м. Кропивницький, 25006 тел. 
32-28-10, факс 32-06-45, е-таіі: admin@ 
lis-kr.gov.ua

Відповідальна особа: Середюк Олег 
Олексійович -  Перший заступник началь
ника управління - головний лісничий.

Строк подання зауважень і пропози
цій становить 15 днів з дати офіційної 
публікації до 24 грудня 2020 року.
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ЗАЯВА
про визначення обсягу стра

тегічної екологічної оцінки 
проекту Регіональної еколо
гічної програми «Ліси Кірово- 
градщини» на 2021-2025 роки

1. Замовник: Кіровоградське 
обласне Управління л ісового та 
мисливського господарства.

2. Вид та основні цілі докумен
та державного планування (да
лі -  ДДП), його зв'язок з інши
ми документами державного 
планування

Відповідно до пункту 3 части
ни першої статті 1 Закону Украї
ни «Про стратегічну екологічну 
оцінку», документи державно
го планування - стратегії, плани, 
схеми, містобудівна документа
ція, загальнодержавні програ
ми, державні цільові програми та 
інші програми і програмні доку
менти, включаючи зміни до них, 
які розробляються та/або підля
гають затвердженню органом 
державної влади, органом міс
цевого самоврядування.

Проект Регіональної екологіч
ної програми «Ліси Кіровоград- 
щини» на 2021-2025 роки» роз
робляються у розвиток рішень 
Генеральної схеми планування 
території України та Схеми пла
нування території К іровоград
ської області.

Програма передбачає розви
ток л ісового господарства об
ласті, в тому числі, збільшення 
лісистості області за рахунок те
риторій, що внаслідок деградації 
землі вже не можуть використо
вуватися для сільськогосподар
ських робіт.

Метою цієї Програми є визна
чення основних напрямів зба
лансованого розвитку лісового 
господарства області, спрямова
них на посилення екологічних, 
соціальних та економічних функ
цій, охорону і захист лісів.

Програма спрямована на охо
рону навколишнього природ
ного середовища, подолання 
основних дестабілізуючих фак
торів екологічної ситуації, в тому 
числі -  ерозії ґрунтів та висна
ження річок.

Основні цілі ДДП:
- підвищення рівня лісистості;
- нарощування ресурсного та 

екологічного  потенціалу лісів, 
забезпечення ведення лісового 
господарства на засадах стало
го розвитку;

- підвищення стійкості лісових 
екосистем, забезпечення охо
рони і захисту лісу;

- відтворення, охорона і раціо
нальне використання мислив
ської фауни;

- раціональне використання лі
сових ресурсів;

- збереження б іологічного різ
номаніття лісових екосистем;

- підвищення ефективності 
управління лісами;

- покращення кадрового забез
печення лісового господарства

- проведення моніторингу ста
ну лісів.

Проект Програми розроблено 
з урахуванням основних зако 
нодавчих актів, що діють у сфері 
природоохоронного законодав
ства України:

- Закони України «Про оцін
ку землі», «Про охорону навко
лишнього природного середо
вища», «Про оренду землі», «Про 
охорону атмосферного повітря», 
«Лісовий Кодекс України», «Зе
мельний кодекс України», «Вод
ний кодекс України» та інші.

- Постанови КМУ «Про затвер
дження Порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо 
захисних лісових ділянок»; «Про 
затвердження Правил поліпшен
ня якісного складу лісів», «Про за
твердження такс для обчислення 
шкоди, заподіяної лісу» та ін.

- Стратегії розвитку Кіровоград
ської області на 2021-2027 роки, 
Плану заходів на 2021-2023 роки 
із реалізації Стратегії розвитку 
Кіровоградської області на 2021
2017 роки, затверджених рішен
ням обласної ради від 12 березня 
2020 року №743.

3. ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДО КУ
МЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУ
ВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ  
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬ
НОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО  
ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕ
РЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ  
ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ  
НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМ У ЧИСЛІ 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕ
ЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПО
ТУЖ НОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ 
РЕСУРСІВ)

Відповідно до частини першої 
статті 3 Закону України «Про оцін
ку впливу на довкілля», здійснен
ня оцінки впливу на довкілля є 
обов'язковим у процесі прийнят
тя рішень про провадження пла
нованої діяльності, визначеної 
частинами другою і третьою статті 
третьої. Така планована діяльність 
підлягає оцінці впливу на довкілля 
до прийняття рішення про прова
дження планованої діяльності.

Виконання завдань і захо
дів Програми здійснюється у 
відповідності до Переліку ви
дів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів, за
твердженого постановою Ка
бінету Міністрів України від 
17.09.1996 №1147 (із змінами).

Досягнення екологічної без
пеки в області планується за
безпечувати за рахунок впро
вадження природоохоронних 
заходів із:

- Охорони атмосферного повітря.
- Охорона водних ресурсів.
- Охорона і раціональне вико

ристання природних рослинних 
ресурсів та тваринного світу.

- Заходи з розвитку запові
дальної справи та формування 
регіональної екомережі.

- Впровадження системи моні
торингу довкілля.

- Заходи з екологічної освіти, 
виховання та інформування на
селення.

З метою реалізації заходів роз
робляється низка проєктів, се
ред яких можуть бути проекти, 
які відповідно до Закону України 
«Про оц інку впливу на довкілля» 
підлягатимуть оцінці впливу на 
довкілля до прийняття рішення 
про провадження планованої ді
яльності. Для таких проєктів має 
бути здійснена процедура оцін
ки впливу на довкілля.

4. ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:
а) для довкілля, у  тому числі 

для здоров’я населення;
В ході здійснення СЕО мають 

бути оцінені ймовірні наслідки 
реалізації документа державно
го планування (Програми), зо 
крема, мають бути оцінені на
слідки за основними напрямами:

- охорона і раціональне вико
ристання водних ресурсів;

- охорона атмосферного пові
тря;

- охорона і раціональне вико
ристання природних ресурсів...

а також наслідки для здоров'я 
населення.

б) для територій з природоохо
ронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто 
оцінити ймовірні наслідки від ді
яльності, що пропонується від
повідно до Програми на:

території' та об’єкти природно-за
повідного фонду, їх охоронні зони, 
землі природно-заповідного фон
ду України, території' та об’єкти, що 
мають особливу екологічну, нау
кову і естетичну цінність та об’єкти 
комплексної охорони.

в) транскордонні наслідки 
для довкілля, у  тому числі для 
здоров ’я населення;

Транскордонний вплив відсутній.
5. ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНА

ТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗ
ГЛЯНУТИ, У  ТОМ У ЧИСЛІ ЯК
ЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО  
ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗА
ТВЕРДЖЕНО

Регіональна екологічна про
грама «Ліси Кіровоградщини» на 
2021-2025 роки - це комплексні 
заходи, в тому числі компонентів 
природи, природних екологіч 
них систем, контроль за проце
сами, явищами, які в них відбу
ваються, оцінка та прогноз змін

стану довкілля.
Найсприятливішим варіантом 

буде затвердження запропоно
ваної Програми.

В процесі здійснення страте
гічної екологічної оцінки альтер
нативні варіанти, з огляду на не
обхідність провадження даної 
планованої діяльності, не роз
глядаються.

6. ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБ
ХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І 
КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУ
ВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕ
ГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Всі методи прогнозування 
об ’єднують у дві групи: логічні і 
формалізовані.

Д о  логічних методів відносять 
методи індукції, дедукції, екс
пертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об ’єкт про
гнозування достовірних відо
мостей і, якщо об ’єкт не підлягає 
математичному аналізу, вико
ристовують метод експертних 
оцінок, суть якого  полягає у ви
значені майбутнього на основі 
думок кваліф ікованих спеціаліс- 
тів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, 
що закономірності розвитку од
ного процесу з певними поправ
ками можна перенести на інший 
процес, для якого  потрібно зро
бити прогноз.

Формалізовані методи поділя
ють на статистичний, екстрапо
ляції і моделювання.

Статистичний метод ґрунтується 
на кількісних показниках, які да
ють можливість зробити висно
вок про темпи розвитку проце
су в майбутньому. Сутність його 
полягає в отриманні і спеціалізо
ваному обробленні прогнозних 
оцінок об’єкта через опитування 
висококваліф ікованих фахівців 
(експертів) у певній сфері науки, 
техніки, виробництва.

Метод екстраполяції' полягає в 
перенесенні встановленого ха
рактеру розвитку певної тери
торії чи процесу в майбутнє. Цей 
метод ефективний при коротко
строковому прогнозуванні сто
совно об’єкта, який тривалий час 
розвивався рівномірно без знач
них відхилень. Ґрунтується він на 
вивченні кількісних і якісних пара
метрів досліджуваного об’єкта за 
попередні роки з подальшим ло
гічним продовженням, окреслен
ням тенденцій його розвитку у 
прогнозованому періоді.

Метод моделювання полягає у 
побудові моделей, які розгляда
ють з урахуванням імовірної або 
бажаної зміни прогнозованого 
явища на певний період, корис
туючись прямими або опосеред
кованими даними про масштаби 
та напрями змін. При побудові 
прогнозних моделей необхідно 
виявити фактори, від яких суттє
во залежить прогноз; з ’ясувати 
їх співвідношення з прогнозо
ваним явищем; розробити ал
горитм і програми моделюван
ня змін довкілля під дією певних 
факторів.

Для здійснення стратегічної 
екологічної оцінки будуть вико
ристовуватись вищ евказані ме
тоди, зокрема буде здійснено:

- збір та аналіз інформації про 
поточний стан складових довкіл
ля, включаючи значення ключо
вих екологічних показників;

- проведення аналізу слабких 
та сильних сторін проєкту Про
грами з точки зору екологічної 
ситуації;

- проведення консультацій з 
громадськістю щодо екологіч 
них цілей;

- проведення оцінки впливу 
Програми на складові довкілля 
та на стан здоров'я й добробут 
населення;

- моніторинг ф актичного впли
ву впровадження Програми на 
довкілля.

7. ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧА
ЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗА
ПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА 
ПОМ ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ  
НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДО 
КУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛА
НУВАННЯ

Під час здійснення стратегіч
ної екологічної оцінки перед
бачається розглядати заходи 
із запобігання, зменшення та 
пом’якшення негативних наслід
ків на довкілля, визначені зако 
нодавством та нормативно-пра
вовими актами.

Так, Закон України «Про охо
рону навколишнього природно
го середовища», визначає за
гальні вимоги в галузі охорони 
навколишнього середовища 
при розміщенні, проєктуванні, 
будівництві, введенні в експлуа
тацію, експлуатації, консервації, 
споруд та інших об ’єктів.

Законом встановлено, що ви
користання природних ресур
сів громадянами, підприємства
ми, установами та організаціями 
здійснюється з додержанням 
об ов 'язкових екологічних ви
мог:

а) раціонального і економного 
використання природних ресур
сів на основі ш ирокого застосу
вання новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо за
побігання псуванню, забруднен
ню, виснаженню природних ре
сурсів, негативному впливу на 
стан навколишнього природно
го середовища;

в) здійснення заходів щодо від
творення відновлюваних при
родних ресурсів;

г) застосування біологічних, хі
мічних та інших методів поліп
шення якості природних ресур
сів, які забезпечують охорону 
навколиш нього природного се
редовища і безпеку здоров'я 
населення;

д) збереження територій та
об'єктів природно-заповідного
фонду, а також інших територій, 
що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та 
іншої діяльності без порушення 
екологічних прав інших осіб.

Заходи спрямовані на запобі
гання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного 
негативного впливу на об'єкти 
тваринного світу Під час прова
дження планованої діяльності, у  
відповідності до вимог статей 9, 
37, 39, 40 Закону України «Про 
тваринний світ»:

- збереження умов існування 
видового і популяційного різно
маніття тваринного світу в стані 
природної волі;

- недопустимість погіршення 
середовища існування, шляхів 
міграції та умов розмноження 
диких тварин;

- збереження цілісності природ
них угруповань диких тварин;

- запобігання загибелі тварин 
під час здійснення виробничих 
процесів;

- охорону середовища існуван
ня, умов розмноження і шляхів 
міграції тварин;

- недоторканість ділянок, що 
становлять особливу цінність для 
збереження тваринного світу;

- розроблення і здійснення захо
дів, які будуть забезпечувати збе
реження шляхів міграції' тварин.

Заходи спрямовані на запобі
гання, відвернення, уникнення, 
зменшення, усунення значного 
негативного впливу на здоров'я 
населення При здійсненні пла
нованої діяльності у  відповід
ності до вимог статті 24 Закону 
України «Про забезпечення са
нітарного та епідемічного бла
гополуччя населення» з метою 
відвернення і зменшення шкід
ливого впливу на здоров'я на
селення шуму, неіонізуючих ви
промінювань та інших фізичних 
факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, гос
подарські, технічні, технологіч
ні, архітектурно-будівельні та ін
ші заходи щодо попередження 
утворення та зниження шуму до 
рівнів, установлених санітарни
ми нормами;

- заходи радіаційної безпеки, 
відповідних санітарних правил, 
а також заходи встановлені нор
мами, іншими актами законодав
ства, що містять вимоги радіацій
ної безпеки;

8. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУК
ТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО 
СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ  
ОЦІНКУ

Стратегічна екологічна оцінка 
буде виконана в обсягах, визна
чених статтею 11 Закону Украї
ни «Про стратегічну екологічну 
оцінку».

Пропонується така структура 
Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі докумен
та державного планування, його 
зв 'я зо к з іншими документами 
державного планування;

2) характеристику поточно
го стану довкілля, у тому числі 
здоров'я населення, та прогноз
ні зміни цього стану, якщ о до
кумент державного планування 
не буде затверджено (за адміні
стративними даними, статистич
ною інформацією);

3) характеристику стану до
вкілля, умов життєдіяльності на
селення та стану його здоров'я 
на територіях, які ймовірно за
знають впливу (за адміністра
тивними даними, статистичною 
інформацією та результатами 
досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому 
числі ризики впливу на здоров'я 
населення, які стосуються доку
мента державного планування, 
зокрема щодо територій з при
родоохоронним статусом (за ад
міністративними даними, статис
тичною інформацією);

5) зобов'язання у сфері охорони 
довкілля, у тому числі пов'язані із 
запобіганням негативному впли
ву на здоров'я населення, вста
новлені на міжнародному, дер
жавному та інших рівнях, що 
стосуються документа держав
ного планування, а також шля
хи врахування таких зобов'язань 
під час підготовки документа дер
жавного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у 
тому числі для здоров'я населен
ня, у тому числі вторинних, куму
лятивних, синергічних, коротко-, 
середньо- та довгострокових (1, 
3-5 та 10-15 років відповідно, а за 
необхідності - 50-100 років), по
стійних і тимчасових, позитивних 
і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається 
вжити для запобігання, зменшен
ня та пом’якшення негативних 
наслідків виконання документа 
державного планування;

8) обґрунтування вибору ви
правданих альтернатив, що роз
глядалися, опис способу, в який 
здійснювалася стратегічна еко 
логічна оцінка, у тому числі будь- 
які ускладнення (недостатність 
інформації та технічних засобів 
під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здій
снення моніторингу наслідків ви
конання документа державного 
планування для довкілля, у тому 
числі для здоров'я населення;

10) опис ймовірних транскор
донних наслідків для довкілля, 
у тому числі для здоров'я насе
лення (за наявності);

11) резюме нетехнічного харак
теру інформації, передбаченої 
пунктами 1-10 цієї частини, роз
раховане на ш ироку аудиторію.

9. ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДА
ЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРО
ПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ  ПО
ДАННЯ

Зауваження і пропозиції до 
Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки
проєкту Регіональної екологіч 
ної програми «Ліси К іровоград
щини» на 2021-2025 роки по
даються до: К іровоградського 
обласного Управління лісового 
та мисливського господарства, 
вул. Тараса Карпи, 76, м. Кропив- 
ницький, 2500б, тел.: 32-28-10, 
факс: 32-06-45, е-mail: admin@ 
lis-kr.gov.ua

Відповідальна особа: Сере- 
дюк О лег Олексійович - Перший 
заступник начальника управлін
ня - головний лісничий.

Строк подання зауважень і 
пропозицій становить 15 днів з 
дати офіційної публікації до 24 
грудня 2020  року.

http://www.pravda-kr.com.ua
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Директору департаменту 
охорони здоров’я 
Кіровоградської ОДА 
Олегу РИБАЛБЧЕНКУ

Про надання зауважень та 
пропозицій до заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічно. ОЦІНКИ

Шановний пане Олеже
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Кіровоградського обласного Упр озицій д0 визначення обсягу
господарства щодо надання проекту Регіональної екологічної
СЕО документу державного планування проєксу
програми «Ліси Кіровоградщ ини» на 2021-2025, рок ^  ^  ^

Пропонуємо запР °ваД™ ® ° Р ™ У які є аТестовані та акредитовані на 
В ідокремлені Підрозділи Центру, /от^пггЬепНОГО повітря, питної

право проведення і[аб<фат°ріінх даліджміь іонізуючого та
води та водн потенціал,
Гр— в Т с л Т д Г н Т о б ’е к т і навколишнього середовищ  як, можуть

впливати на здоров’я населення обласТ1п досліджень, які є необхідні
Отже, за потреби, планування проекту

до визначення обсягу СЕО дощменту д^ . дщи„и)> на 2021-2025

^ Г “ ^ с ” а Г ^  стороні надати заяву відповідної форми з

Т о Д52Т )зТ 20-49ШЯ„ а б о р а ^ Х  Д ослідж ень радимо звертатись за телефоном (0522) 33-20 49.

З повагою
В.о. ген еральн ого  директора,
головний державнийНадія ОПЕРЧУК
с а н іт а р н и й  лікар Кіровоградської обла

атерина Деревінська 33 34 81



КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

яуг.Віктора Чміленка, 74/42, м.Кролианицький, 25006, тел./факс (0522) 24-13-60, 
_ _ _ _ _ _ _ »-Л івії: р^ЬІіс@Ьояі№.кг-асІті.pov.ua, моя ■ ЄДРПОУ 02012912_______

‘(і и . іо  іо ц Л? - /і/У ІХІ>Іа /
на №

Кіровоградське обласне 
управління лісового та 
мисливського господарства

вул. Тараса Карпи, 76, 
м. Кропивницький, 25006

Про надання зауважень та 
пропозицій до заяви про визначення 
обсягу стратегічної екологічної оцінки

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, 
відповідно до листа Кіровоградського обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо надання зауважень та пропозицій до заяви 
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту документу 
державного планування -  Регіональної екологічної програми «Ліси 
Кіровоградщини» на 2021-2025 роки, та надає зауваження та пропозиції до 
зазначеної заяви, відповідно до зауважень та пропозицій наданих Головним 
управлінням Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та державною 
установою «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України» (копії додаються).

Директор Олег РИБАЛЬЧЕНКО



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
Держпродспоживслужба

STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY 

AND CONSUMER PROTECTION 
SSUFSCP

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

MAIN ADMINISTRATION 
OF SSUFSCP 

IN KIROVOHRAD REGION

вул. Тараса Карпи, 84, м. Кропивницький, 
25006, тел.(0522)32-13-51,

E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua, 
сайт: www.kr.consumer.gov.ua, 

код згідно з ЄДРПОУ 40342220

84, Taras Karpa str., Kropyvnytskyi, 
25006, phone (0522) 32-13-51, 

E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua, 
WEB: www.kr.consumer.gov.ua, 
код згідно з ЄДРПОУ 40342220

№ від 20___р. на № 01.01/11-19/4930/0.28 від 08.12.2020 р.

Кіровоградська обласна 
державна адміністрація

Департамент охорони здоров’я

Про надання пропозицій 
та зауважень

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, розглянувши 
лист від 08 грудня 2020 року № 01.01/11-19/4930/0.28 щодо надання зауважень та пропозицій 
до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного 
планування, проекту -  Регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  
2025 роки (далі -  Програми), повідомляє наступне.

Обсяг стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) визначається переліком основних 
екологічних проблем наявних на території Кіровоградської області. Програма передбачає 
розвиток лісового господарства області, в тому числі, збільшення лісистості за рахунок 
територій, що внаслідок деградації землі вже не можуть використовуватися для 
сільськогосподарських робіт. Метою Програми є визначення основних напрямів 
збалансованого розвитку лісового господарства області, спрямованих на посилення 
екологічних, соціальних та економічних функцій, охорону і захист лісів.

Програма спрямована на охорону навколишнього природного середовища, подолання 
основних дестабілізуючих факторів екологічної ситуації, в тому числі -  ерозії грунтів та 
виснаження річок.

Основні цілі Програми: 
підвищення рівня лісистості;
нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення 

лісового господарства на засадах сталого розвитку;
підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісу; 
відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни; 
раціональне використання лісових ресурсів; 
збереження біологічного різноманіття лісових екосистем; 
підвищення ефективності управління лісами; 

ив покращення кадрового забезпечення лісового господарства;
Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській 
області
№01-1/8222/04.3 від 17.12 2020 
КЕП: Бойчук І. Р. 17.12.2020 15:06 
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проведення моніторингу стану лісів.
При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони 

довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до документу державного 
планування, проекту -  Регіональної екологічної програми «Ліси Кіровоградщини» на 2021 -  
2025 роки. Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 
рекомендує врахувати пропозиції для досягнення стратегічних цілей та завдань щодо 
виявлених проблем.

Відтворення лісів повинно здійснюватися з урахуванням екологічних, соціально- 
економічних та природно-кліматичних умов регіону і передбачати цільове вирощування: 

водоохоронних насаджень на берегах річок, навколо озер, водоймищ, у зонах відводу 
каналів;

грунтозахисних насаджень у ярах, балках, на крутосхилах, луках, інших непридатних для 
використання в сільському господарстві землях, а також полезахисних лісових смуг; 

захисних лісових насаджень у смугах відводу залізниць, автомобільних доріг тощо; 
рекреаційно-оздоровчих насаджень у зелених зонах населених пунктів, промислових 

об'єктів та в місцях масового відпочинку і оздоровлення населення;
експлуатаційних насаджень для задоволення потреб суспільства у лісових ресурсах.

Відтворення лісів повинно забезпечувати: 
раціональне використання лісових ділянок;
досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки 

нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями;
підвищення водозахисних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних, інших корисних 

властивостей лісів і поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності і 
біологічної стійкості;

створення захисних лісових насаджень лінійного типу -  лісорозведення; 
відтворення лісів, шляхом відновлення, на лісових ділянках, що були вкриті лісовою 

рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо);
насадження лісів на землях, що раніше не були зайняті лісом, насамперед непридатних 

для використання в сільському господарстві.
Також власники лісів і постійні лісокористувачі зобов’язані розробляти та проводити в 

установлений строк комплекс протипожежних та інших заходів, спрямованих на збереження, 
охорону та захист лісів.

Здійснювати заходи щодо захисту лісів від шкідників і хвороб, які забезпечуються 
шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного виявлення осередків 
шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких осередків, їх локалізації 
і ліквідації.

Начальник Ігор БОЙЧУК

Н а т а л ія  С и в о л ап  3 2  2 6  23 
Іри н а  П р о р о к



Д Е Р Ж С Т А Т

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ 
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

в у л .С о б о р н а ,  7 А, м. К р о п и в н и ц ь к и й ,  2 5 0 0 9 ,  тел./факс (0522) 33-32-40 
E-mail: gus@.kr.ukrstat.gov.ua W eb: h t t p : / / www.kr.ukrstat.gov.ua Код ЄДРПОУ 02360926

16.12.2020 № 14-55/3174-20  Н а №  02-49/2008 від 14.12.2020

П ерш ом у заступнику  начальника 
К іровоградського обласного управління 
лісового та м исливського господарства 
О. С Е РЕД Ю К У

П ро надання інф орм ації

Н а ваш  запит надаємо наявну статистичну інф орм ацію  про 
лісогосподарську д іяльність п ідприємств К іровоградської області 
у 2 0 1 6 -2 0 19рр., сф орм овану за результатам и проведення держ авного 
статистичного спостереж ення "Л ісогосподарська д іяльність" (додається).

Д одатково повідом ляєм о, що органи держ авної статистики здійсню ю ть 
збирання, опрацю вання та  пош ирення статистичної інф орм ації згідно з 
переліком, періодичністю , у розрізі та в терм іни, щ о передбачені П ланом  
держ авних статистичних спостереж ень на відповідний рік  (далі -  П лан) або 
окремим ріш енням  К абінету М іністрів У країни.

В ідповідно до П лану на 2021 рік  статистична інф орм ація про 
л ісогосподарську д іяльність у  2020 році буде оприлю днена на вебсайті 
Д ерж стату 15 квітня 2021р., і як наслідок м ож е бути надана після її 
оприлю днення за додатковим  запитом.

Розробка показника "П оруш ення лісового законодавства" починаю чи 
з 2018р. П ланом  не передбачена.

Д одаток: на 2 арк. в 1 прим.

Ю лія Н О В А К

Кіровоградське обласне 
управління пісоевго

/)j~ its/ Ц І  :

Н ачальник

Наталя Чернігова (0522) 33 ЗО 53

http://www.kr.ukrstat.gov.ua


Д одаток
до листа Г оловного управління 
статистики у  К іровоградській  області
16.12.2020 № 14-55/3174-20

Відтворення лісів
(га)

У тому числі

з неї з неї

Площа
відтворення

лісів

площа
лісовід

новлення

шляхом 
садіння та 
висівання 

лісу

природ
ного

понов
лення
лісу

площа
лісороз
ведення

шляхом 
садіння та 
висівання 

лісу

природ
ного

понов
лення
лісу

2016
2017
2018 
2019

938 588 488 100 350
832 572 489 83 260
535 331 219 112 204
561 355 234 121 206

260
204
206

Заготівля деревини за породним складом деревостанів

Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини, га

2016 2017 2018 2019

Усього 3844 4459 4724 4717
у т.ч. рубки за породним 
складом деревостанів 
сосна 285 319 627 359

ялина - - 4 —
інші хвойні — — —

дуб 2848 3320 3387 3507
бук - - — —
інші твердолистяні 697 806 695 809
береза - — 1 —
осика 2 — — —

вільха 4 3 2 —

інші м'яколистяні 7 9 8 42
чагарники 1 2 — —

Порушення лісового законодавства

Кількість 
незаконних рубок, 

одиниць

Заподіяна шкода, 
грн

Обсяги знищеної 
або пошкодженої 

деревини, 
______ куб м______

2016
2017

35
61

888060
3458257

196
470



(та)
Площа осередків 

шкідників і
Площа насаджень на якій проводились 

лісозахисні заходи Площа 
осередків 

шкідників і 
хвороб лісу, що 

виникли у 
звітному році

хвороб лісу, у тому числі
ліквідованих 

заходами 
боротьби та під 

впливом 
природних 

факторів

усього біологічним
методом

хімічним
методом

2016 772 6654 6583 71 3845
2017 2387 6671 6565 106 4507
2018 2200 6563 6515 48 2949
2019 11491 5725 5589 136 3347

Загибель лісових насаджень за причинами

Площа загибелі лісових насаджень, га
2016 2017 2018 2019

Усі причини загибелі лісових
насаджень 28 88 87 60

від пошкоджень шкідливими
комахами - — ■ - -
від хвороб лісу 28 82 81 60
від впливу несприятливих
погодних умов - - - -
від лісових пожеж - 6 6 -
від пошкоджень дикими
тваринами - - - -
від антропогенних факторів - - - -
від надмірної вологості - - - -

Заготівля деревини за системами та видами рубок

Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини, га
2016 2017 2018 2019

Усього 3844 4459 4724 4717
рубки головного 132
користування 
рубки формування і

150 140 к

оздоровлення лісів 3686 4310 4576 4547
інші рубки 8 9 16 к

Символ (к) -  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про 
державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.



Д ЕП А РТА М ЕН Т ЕКОЛОГІЇ, П РИ РО Д Н И Х  РЕСУРСІВ 
ТА П А ЛИ ВН О -ЕН ЕРГЕТИ ЧН ОГО  КОМ ПЛЕКСУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖ АВН ОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ
вул. В.Чміленка, 84/37, м. Кропивницький, 25006, тел. (0522) 32-08-53, ________ e-mail: public@ekolog.kr-admin.gov.ua, код в ЄДРПОУ 38802449

____  №

на № .від.

Кіровоградське обласне 
управління лісового та 
мисливського господарства

Про надання зауважень 
та пропозицій

Департамент екології, природних ресурсів та паливно -  енергетичного 
комплексу обласної держ авної адміністрації (далі — департамент) розглянув лист 
Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства 
від 04 грудня 2020 року № 02-49/1895 щодо розгляду "Заяви про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки документів державного планування проекту 
Регіональної екологічної програми "Ліси Кіровоградщ ини" на 2021-2025 роки" та в 
межах компетенції надає наступні пропозиції, які необхідно врахувати при 
складанні звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Вимоги до структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку, 
визначені частиною  2 статті 11 Закону України "Про стратегічну екологічну 
оцінку" (далі -  Закон), є обов'язковими.

Відповідно до частини 4 статті 10 Закону, заява про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проект документа державного 
планування оприлю дню ється шляхом розміщення на офіційному вебсайті 
замовника з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій 
громадськості, а також замовник повідомляє громадськість про оприлюднення 
заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) 
проекту документа державного планування у порядку, передбаченому частиною 4 
статті 12 цього Закону.

У звіті про стратегічну екологічну оцінку,, департамент вбачає за необхідне 
визначити та оцінити ймовірні наслідки на:

- складові довкілля (як екологічні, так і соціально -  культурні), на яких буде 
зосереджено увагу стратегічної екологічної оцінки (далі -  СЕО);

- ключові показники, які характеризують стан складових довкілля (показники 
якості води, атмосферного повітря, ґрунтів);

- поточний стан довкілля;
- сильні й слабкі сторони екологічної ситуації, яка характеризує стан лісового 

господарства на території Кіровоградської області, а також  можливості й загрози, 
які впливатимуть на екологічну ситуацію.
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Крім того, Звіт із СЕО має містити пропозиції щодо організації системи 
моніторингу впливу впровадження документів державного планування на 
довкілля:

- показники, які характеризую ть виконання природоохоронних заходів під час 
реалізації документів державного планування;

- результати оцінки впливу на навколиш нє середовищ е окремих проектів, які 
виконуватимуться в рамках документів державного планування.

Також рекомендуємо передбачити у документах державного планування 
питання запобігання . та адаптації до зміни клімату територій та об ’єктів 
інфраструктури, а також розвиток об ’єктів і територій національної екологічної 
мережі. Рекомендуємо передбачити заходи та проекти, спрямовані на вирішення 
завдань кліматичної адаптації, розвитку природно-заповідної справи та посилення 
екологічної безпеки територій і населення.

Разом з тим, повідомляємо про необхідність дотримання вимог законодавства 
і нормативно -  правових актів України, прийнятих на обласному та місцевому 
рівні, зокрема, Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки, 
Плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Кіровоградської 
області на 2021-2027 роки. Основні документи, які регламентують розробку 
обласних цільових програм, розміщено на офіційному вебсайті департаменту 
економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації у рубриках "Обласні 
програми" та "Стратегія регіонального розвитку".

Звертаємо Ваш у увагу на те, що згідно з частиною  4 статті 12 Закону, 
замовник повідомляє громадськість про оприлю днення проекту документа 
державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку шляхом 
публікації у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), 
визначених замовником, та розміщ ується на офіційному вебсайті замовника. 
Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та 
звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити інформацію, наведену в 
частині 5 статті 12 Закону.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 13 Закону, проект документа державного 
планування як державного, так і місцевого та регіонального рівнів, звіт 
про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення 
цих документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) 
до М іністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 
(далі -  М індовкілля), М іністерства охорони здоров’я У країни та до відповідних 
місцевих органів.

Згідно зі статтею 16 Закону замовник протягом п ’яти робочих днів з дня 
затвердження документа державного планування розміщ ує на своєму офіційному 
вебсайті затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для 
здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, 
довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє 
про це М індовкілля.

Заступник директора департаменту
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