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Про підсумки роботи комунальних 
лісогосподарських підприємств 
ЛГП «Галсільліс» за 2012 рік та 
затвердження стратегічних напрямів 
розвитку лісової галузі на 2013-2017роки

Забезпечуючи виконання Державної програми „Ліси України”, „Програми 
розвитку лісового господарства Львівської області на 2010-2015 роки” та 
„Програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 2012- 
2015 роки” підприємствами ОКС ЛГП „Галсільліс” у 2012 році проведено 
значний комплекс лісогосподарських заходів.

Так, зокрема, заходи з відновлення лісів проведено на площі 1131,5 га, у 
тому числі посадкою і посівом лісових культур на площі 1022,5 га, що становить 
100,7% до запланованих обсягів, або на 33,9% більше проти рівня 2011 року. 
Стрийське ДЛГП виконало план посадки лісовик культур на 138,6%, 
Жидачівське ДЛГП -  на 134,6%, Бродівське ДЛГП -  на 129,1% і 
Старосамбірське ДЛГП -  на 126,9%.Найкращнх результатів з відновлення лісів 
посадкою лісових культур досягнуто в Бродівському ДЛГП, де середня 
приживленість лісових культур 2012 року посадки складає 92,8%, а лісові 
культури 1-го класу якості займають 41% площі.

Сокальським ДЛГП у 2012 році було посаджено 12,4 га захисних лісових 
насаджень, що дає можливість призупинити процес деградації 
сільськогосподарських угідь, захистити їх зід водної і вітрової ерозії та 
підвищити продуктивність цих угідь.

Одним із заходів по поліпшенню якості і породного складу лісових 
насаджень та підвищенню їх стійкості і продуктивності є рубки догляду за 
молодниками, якими у 2012 році було охоплено 473 га молодих лісів, у тому 
числі в Бродівському ДЛГП-58 га, Сколівському ДЛГП -  72 га, Славському 
ДЛГП -  69 га і Старосамбірському ДЛГП - 68 га.

І надалі посиленої уваги потребує питання охорони і збереження лісових 
ресурсів. Так, протягом 2012 року в лісовому фонді дочірніх лісогосподарських 
підприємств ЛГП ’Талсільліс” було виявлено самовільну рубку лісу загальною 
масою 3,7 тис.м ,. що на 18,0% менше у порівнянні з попереднім роком.



Найменшу кількість самовільних р’ 5ок з розрахунку на 1 га лісу 
допущено в Стрийському ДЛГП -  0,3 мЗ і в Жидачівському ДЛГП -  0,4 мЗ. 
Найбільшу кількість самовільної рубки лісу було допущено в 
Старосамбірському ДЛГП - 1 ,4  тис.мЗ, що р ізом з тим на 21,2% менше ніж за 
2011 рік. У 2012 році окремими підприємствами бую  допущено зростання 
обсягів самовільних рубок. Зокрема, по Тур чеському ДЛГП -  на 259,0 мЗ, по 
Славському ДЛГП -  на 144,7 мЗ і по Я крівськом ДЛГП -  на 94,7%. Із 
загальної кількості самовільних рубок відомл ю л і с о р о  о  охороною ОКС ЛГП 
«Галсільліс» було виявлено 2325,їм 3 незако чо :рубаної деревини, що складає 
62,9% від загальної їх кількості.

Відсоток виявлених лісопорушників і '■> області складає 8,4%,тоді як в 
Бродівському ДЛГП - 95,9%, Сколівському ДЛГП - 51,6%, Стрийському ДЛГП -  
46,5% і Жовківському ДЛГП -  42,8%. Неефективно спрацювала лісова охорона 
Перемишлянського ДЛГП і Пустомитівськс го ДЛГП, де не було виявлено 
жодного лісопорушника, а також Старосамбірського ДЛГП, де відсоток 
виявлених лісопорушників складає лише 0,7%.

Протягом 2012 року дочірніми лісогосподарськими підприємствами ОКС 
ЛГП „Галсільліс” було заготовлено 188,9 тис. м ліквідної деревини від рубок 
головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів, що на 16,1 
тис.мЗ деревини менше ніж у 2011 році. Найбільший спад у заготівлі деревини 
допущено у Турківському ДЛГП - на 12,6 тис.мЗ. Найкращих результатів по 
лісозаготівлях досягнуто у Славському ДЛГП, де було заготовлено 42,9 тис. м 
ліквідної деревини. Собівартість 1 м заготовленої знеособленої деревини в

-з

Славському ДЛГП становить 171 грн, тоді як реалізаційна ціна 1 м пиловника 
хвойних порід 2-го сорту - 502 грн, що на 22,4°/ вище середньообласної ціни.

Протягом 2012 року загальна сума реалізації продукції, робіт та послуг 
зменшилась на 15,5% проти рівня минулого року, внаслідок зменшення обсягів 
заготівлі деревини на 7,8% і її реалізації, а також скорочення експорту 
лісопродукції. Середня рентабельність підприємств області становить 2,0%, у 
тому числі по Радехівському ДЛГП -  3,5% Славському ДЛГП -  3,2% і 
Бродівському ДЛГП -2,6%.

Заробітна плата по комунальних лісогосподарських підприємствах області в 
середньому становить 1806 грн. Найвищого рівня заробітної плати досягнуто у 
Славському ДЛГП -  3050 грн., Сколівському ДЛГП -  2530 грн. і Радехівському 
ДЛГП -  2400 грн.

З метою забезпечення сталого розвитку лісового господарства Львівщини, 
вдосконалення госпрозрахункових виробництв на підприємствах галузі і їх 
подальшого розвитку та забезпечення фінансової стабільності комунальних 

лісогосподарських підприємств,



НАКАЗУЮ:

1. На підставі аналізу діяльності комунальних лісогосподарських 
підприємств Львівської області за 2012 рік, п юведеноге спеціалістами ОКС ЛГП 
«Галсільліс», визнати кращими серед комунальних лісогосподарських 
підприємств Львівщини за результатами роботи у 2 312 році та нагородити 
дипломами:

1.1. В номінації «Лісове господарство» • і родівськ ДЛГП;
1.2. В номінації «Охорона та збереже ч я лісовик ресурсів - Стрийське 

ДЛГП;
1.3. В номінації «Ефективний лісозаготії с.іьник» Славське ДЛГП;
1.4. В номінації «Ефективний господаря к» Радехівське ДЛГП;
2. Затвердити стратегічні напрями розвитку лісової галузі комунальних 

лісогосподарських підприємств Львівщини на 2013 -- 2017 роки згідно з 
додатком.

3. Головному лісничому, першому заступнику генерального директора 
Білінському І.Г., головному інженеру, заступнику генерального директора 
Кащуку М.В., своєчасно подавати пропозиції по зміні і доповненню в переліку 
заходів щодо забезпечення та розвитку лісового господарства, вдосконалення 
госпрозрахункових виробництв на підприємствах галузі та їх подальшого 
розвитку та забезпечення фінансової стабільності комунальних 
лісогосподарських підприємств області.

4. Директорам дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП «Галсільліс»:
4.1. Забезпечити виконання основних стратегічних напрямів розвитку лісової
галузі комунальних лісогосподарських підприємств Львівщини на 2013 -
2017 роки;

4.2. Інформацію про хід виконання наказу подавати в ОКС ЛГП «Галсільліс»
щоквартально, до 5 числа наступного місяця.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Генеральний директор Детко П.С.



Додаток
до наказу ОКС ЛГП «Галсільліс» 
від Д і  05.2013р. № ‘і X

Стратегічні напрями р< звитку л і і  ової галузі 
комунальних лісогосподарських підприємс те Львіещ ти на 2013-2017роки

1. Сталий розвиток лісового господарства.
2. Вдосконалення госпрозрахункових виробив ггв на пі щриємствах галузі та їх 
подальший розвиток.
3. Забезпечення фінансової стабільності комунальних лісогосподарських 
підприємств області.

1.Забезпечення сталого розвитку лісового господарства

З метою забезпечення сталого розвита} лісового господарства Львівщини 
та невиснажливого і безперервного лісокорлегування, інтенсифікації робіт з 
відновлення лісів і поліпшення їх якісного складу, підвищення продуктивності і 
біологічної стійкості лісових насаджень та формування складної породної, 
ярусної і вікової структури деревостанів педедбачаєтася здійснити наступні 
заходи:

> Провести базове лісовпорядкування по всіх дочірніх 
лісогосподарських підприємствах ЛГП «Галсільліс»;

> Поступово змінити функції працівників лісової охорони підприємств, 
звільняючи їх від виконання невластивих лісовій охороні функції по проведенню 
лісозаготівельних та інших лісогосподарських робіт в лісі;

> Забезпечити заготівлю деревини від рубок головного користування 
по господарських секціях і породах в обсяг їх, передбачених затвердженими 
розрахунковими лісосіками;

> Забезпечити протягом 2013-2017 років поетапний перехід на 
застосування поступових і суцільних вузьколісосічних (шириною до 50м) систем 
рубок під час розробки лісосік рубок головного користування і лісовідновних 
рубок;

> Забезпечити переважну розробку в зимовий період лісосік суцільних 
рубок на ділянках, де наявний життєздатний підріст і молодняки господарськи 
цінних порід;

> В залежності від наявності та стану підросту, для створення та 
відновлення в найкоротші терміни високопродуктивних і біологічно стійких 
корінних деревостанів забезпечити проведення наступних заходів на ділянках, 

що проектуються до відведення в рубки головного користування або 
лісовідновні рубки:

Заходи щодо сприяння природному поновленню лісів:



- Збереження самосіву, життєз .атного підросту і молодників 
господарськи цінних корінних лісоутворюю1 их порід;

- Проведення догляду за підростом та самосівом після закінчення
лісосічних порід;

- Проведення мінералізації поверхні і оунтів;
Заходи щодо створення попередніх і іднамето их культур в похідних

деревостанах.
> Забезпечити застосування г шродоощадливих технологій 

лісозаготівель на ділянках з наявністю зчоііву та підросту головних і 
супутніх порід, у тому числі кінну трелівку І -ревини.

> Провести селекційну інвентаризац ю лісів.
> Закласти в кожному лісогосподарському підприємстві постійні 

лісонасіннєві бази для заготівлі насіння основних лісоутворюючих порід 
(підібрати лісонасіннєві ділянки, плюсові насадження і плюсові дерева та 
закласти лісонасіннєві плантації).

> Завершити будівництво теплинь в Радехівському ДЛГП і 
Турківському ДЛГП, ввести їх в експлуатацію та налагодити тут вирощування 
лісосадивного матеріалу із закритою кореневою системою для посадки лісових 
культур на свіжих зрубах без підготовки грунту, з продовженням терміну їх 
садіння на весь вегетаційний період.

>  Збільшити в 2 рази обсяги доповнень і введення недостаючих порід 
для забезпечення своєчасного переведення ділянок лісових культур і природного 
поновлення у покриті лісом землі.

> Розпочати роботи по реконстр} хції малоцінних молодняків і 
чагарників із наступною посадкою на ци> площах лісових культур для 
відновлення більш цінних і високопродуктивних деревостанів та оптимізацїї їх 
складу.

> Вживати заходів щодо збільшення лісистості Львівської області за 
рахунок залучення для цілей лісорозведення, у тому числі для вирощування 
енергетичної лози:

- малопродуктивних і деградованих сільськогосподарських земель; 
передачі лісогосподарським підприємствам в постійне користування 

для ведення лісового господарства самозаліснених 
сільськогосподарських землях;

- рекультивованих кар'єрів після видобутку сірки, піску, тощо.
> Активізувати боротьбу з хворобами і шкідниками лісу та лісовими 

пожежами шляхом збільшення фінансування протипожежних заходів, заходів по 
захисту лісів від шкідників і хвороб та проведення інших санітарно- 
оздоровлюючих заходів;



> Прискорити проведення заходів з інвентаризації земель лісового 
фонду дочірніх лісогосподарських підприємств ЛГП “Галсільліс” та 
виготовлення для них технічної документації із землеустрою щодо видачі 
державних актів на право постійного ко] листування земельними ділянками 
лісового фонду.

2. Розвиток госпрозрахункових вироб ч, щтв на і ідприємствах галузі

З метою нарощування обсягів вип < ку та продажу продукції, що 
користується найбільшим попитом передбача ; ься вирішення таких завдань:

• Провести в ОКС ЛГП «Галсільнс» маркетинговий аналіз з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємств на ринку лісопродукції;

• Вжити заходів по налагоджуванню ефективнішої співпраці з 
іноземними партнерами щодо просування тг реалізавії на зовнішньому ринку 
круглих лісоматеріалів, пиломатеріалів та іншої продукції деревообробки;

• Вжити термінових заходів щодо \ досконалення структури експорту 
в напрямку його переорієнтації з сировинного вектору у вектор експортної 
реалізації продукції переробки деревини;

• Вдосконалити структуру виробленої продукції, яка істотно не 
змінювалася протягом багатьох років і є на сьогодні не цілком раціональною, та 
яка не враховує різницю в рентабельності різних видів продукції, що 
реалізовується як на внутрішній ринок, так і на експорт.

Враховуючи існуючий фінансовий стан комунальних лісогосподарських 
підприємств Львівщини значну увагу буде ] риділено :

• Переорієнтуванню виробничо-ком грційної діяльності підприємства 
з реалізації лісопродукції в круглому вигляді на виробництво і реалізацію 
необрізних та обрізних (більш рентабельних) пшоматеріалів.

• Відновленню роботи лісопильних та деревообробних цехів по 
первинній переробці деревини та будівництву нових цехів.

• Залученню фізичнга і юридичних осіб, що мають дозвіл на 
виконання робіт з підвищеної небезпеки та володіють необхідною технікою для 
розробки лісосік з врахуванням результатів тендерів для зниження 
собівартості продукції лісозаготівель.

Протягом 2013-2017 років ОКС ЛГП «Галсільліс» передбачається 
налагодити виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції лісового 
господарства, деревообробки та побічних лісових користувань.Зокрема:

- Вирощування в лісових розсадниках і теплицях декоративних 
багаторічних рослин для озеленення та ландшафтного дизайну, їх гуртовий і 
роздрібний продаж;



Виробництво, пакування та реалізація кори хвойних дерев для 
мульчування;

- Налагодження виробництва паливни брикетів з відходів лісозаготівель і 
деревообробки та дров паливних тощо;

Виробництво і реалізація продук сії побічних лісових користувань: 
бджільництво, заготівля березового соку, гри і і в , ягід і л карської сировини.

- Створення лісомисливських лісницт з,
- Виготовлених лісових будиночків д. л відпочиь ку в рекреаційних зонах 

та здача їх в оренду.
В системі заходів щодо розвитку лісове * галузі поопонується оптимізувати 

взаємодію лісогосподарських підприємств і: ювнішнм середовищем (іншими 
підприємствами, установами і організацій ми) за рахунок запровадження 
наступних заходів:

Розробка Інтернет-сайту (довідково-інформаційне та комерційне
наповнення)

- Утримання існуючих клієнтів через запровадження системи реєстру 
постійних клієнтів;

- Розширення набутої бази клієнтів через запровадження системи реєстру 
потенційних клієнтів (у тому числі іноземних партнерів);

Підвищення рівня екологоорієнтованого іміджу підприємства для 
сприятливого та довгострокового розвитку взаємовідносин із фінансово- 
кредитними установами.

Починаючи з 2013 року пропонується оптимізувати використання 
виробничих потужностей комунальних підприємств за рахунок:

• Оптимального завантаження виробнич их потужностей;

• Пріоритетного випуску найбільш затребуваної ринком і найбільш 
рентабельної лісопродукції та дозавантаження потужностей 
виробництвом інших видів продукції за залишковим принципом;

• Поступове оновлення обладнання;

• Підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва;

• Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності за рахунок реалізації 
пілотних проектів.

Для забезпечення гнучкості виробництва періодично переглядатиметься 
структура виробленої продукції з метою виключення нерентабельних видів, а 
також буде запроваджено тимчасову процедуру виконання заявок з виробництва 
сезонної продукції.

З метою підвищення ефективності виробництва і зниження його витрат 
силами служб головного інженера передбачається розробити програму



оптимізацїї виробничої інфраструктури (тегло та енергопостачання, розміщення 
елементів виробничого комплексу та комуні кацій).

Аналізувавши показники споживанім енергоресурсів на підприємствах 
галузі, з метою компенсації негативи >го впливу підвищення цін на 
енергоресурси за рахунок реалізації заходів : економії енергетичних і фінансових 
ресурсів, підвищення частки місцеви х видів палива в структурі 
енергоспоживання рекомендується: збільшити в структурі споживаних 
енергоресурсів частку власних відходів дере и обробки . лісозаготівель, замінити 
світильники з лампами розжарювання на і н грг вберігаючі, а також провести 
реконструкцію будівель підприємства з урах; чанням заходів енергозбереження.

3. Забезпечення фінансової стабільності комунальних лісогосподарських
підприємств

З метою стабілізації фінансового стану комунальних лісогосподарських 
підприємств пропонується знизити витрати підприємств за рахунок 
впровадження наступних заходів:

• Автоматизація та механізація виробництва та збільшення 
продуктивності праці;

• Зниження обсягів відходів лісозаготівель і деревообробки за рахунок їх 
вторинної переробки;

• Оптимізація обсягів виробництва продукції деревообробки, за рахунок 
максимального завантаження виробничих потужностей;

• Виявлення основних засобів, що використовуються не на повну 
потужність та залучення їх в оборот;

• Проведення реорганізації дочірніх лісогосподарських підприємств 
шляхом їх злиття чи приєднання, оптимізувавши їх структуру та 
чисельність штатних працівників;

• Зниження адміністративних, матеріальних та інших видів витрат;

• Зниження втрат тепла і енергії, у тому числі за рахунок використання 
альтернативних видів палива;

• Посилення контролю у фінансовій сфері, проведення періодичного 
детального аналізу із використанням спеціального програмного 
забезпечення.

Для стимулювання технологічного оновлення виробництва ОКС ЛГП 
«Галсільліс» ініціюватиметься активізація інвестиційної політики, за рахунок 
залучення інвестицій для освоєння нових технологій лісозаготівель та 
деревообробки;

Крім цього передбачається запровадити нову концепцію розподілу 
прибутку: 30% - у фонд накопичення, 55% - у фонд споживання, 15% - у



спеціально створений інноваційний фонд, фінансові кошти з якого будуть 
витрачатися на впровадження нових т< хнологій, підвищення кваліфікації 
працюючих, зайнятих на виробництві, покр; ідення їм умов та засобів праці.

Враховуючи актуальність запропонс ваних напрямків розвитку лісової 
галузі ОКС ЛГП «Галсільліс» передбачаться постійно підвищувати рівень 
освіти та кваліфікації керівників (менеджери) і спеці шістів лісогосподарських 
підприємств для здійснення модернізації ; лісовій галузі та досягнення 
максимальної величини екологічних, екої о пчних і соціальних ефектів від 
використання та відтворення лісових ресурс: н Значні засилля будуть спрямовані 
на розробку заходів щодо зниження плинно ' і працівників, їх стимулювання та 
достойну оплату праці, а також на під, ищення ефективності діяльності 
підприємств шляхом удосконалення системи менеджменту підприємств через 
запровадження нових інформаційно-аналітичних технологій управління на базі 
сучасних комп’ютерних технологій.

Генеральний директор \  ( і . \  С 1 Пеніко П.С.


