
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 382

ЗО червня 2017 р ^  сесія 7 скликання

Про обласну Програму 
розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в 
постійне користування Вінницькому обласному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, |
підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та 

використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних
цілях на 2017-2021 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, з метою подальшого розвитку агропромислових 
лісів та підвищення лісистості області до оптимального рівня, надаючи значення 
екологічній, соціальній та економічній функціям4 цих лісів, враховуючи 
клопотання обласної державної адміністрації та висновки постійних комісій 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу і земельних відносин, з 
питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та 
раціонального використання надр, з питань бюджету, фінансів та обласних 
програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити обласну Програму розвитку лісового і мисливського 
господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
„Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області 
та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних 
цілях на 2017-2021 роки , (далі — Програма), що додається.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Копачевський М.А.) при 
формуванні бюджету на 2017-2021 роки передбачити кошти на реалізацію 
заходів Програми.

3. Зняти з контролю рішення 13 сесії обласної Ради 5 скликання від 25 
жовтня 2007 року № 353 „Про обласну Програму розвитку лісового і 
мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування 
Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених 
пунктів області на 2008-2017 роки”, в зв’язку з припиненням дії.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань агропромислового комплексу І ЗЄМЄЛБНИХ ВІДНОСИН 
(Барцьось В.В.), з питань охорони навколишнього природного СЄРЄДОВЩЗ, І



екологічної безпеки та раціонального використання надр (Крисько В.Г.), з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм (Мазур Г.Ф.)

Галова обласної Ради А. ОЛІЙНИК
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення 21 сесії обласної 

Ради 7 скликання 
від ЗО червня 2017 р. № 382

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані 
в постійне користування Вінницькому обласному комунальному 

спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
„Віноблагроліс”, підвищення лісисгості і озеленення населених 

пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у 
культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки



1. Загальні положення
Обласна програма розвитку лісового і мисливського 

господарств в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому 
обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському 
підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення 
населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу 
у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021роки (далі 
Програма) розроблена відповідно до листа Президента України від 
ЗО листопада 2007 року №1-1/2255 'Щодо досягнення оптимальних 
показників лісистості в Україні", указу Президента України від 4 
листопада 2008 року №995/2008 пПро деякі заходи щодо збереження 
та відтворення лісів і зелених зон" та відповідно до стратегічних 
цілей пункту 4 "Екологічна безпека навколишнього середовища" 
Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області 
на період до 2020 року , затвердженої рішенням 38 сесії 6 скликання 
Вінницької обласної Ради від 24 червня 2015 року №893.

Ініціатор розроблення програми -  Департамент 
агропромислового розвитку облдержадміністрації.

Розробник Програми - Вінницьке обласне комунальне 
спеціалізоване лісогосподарське підприємство „Віноблагроліс”.

Співрозробник Програми -  Департамент агропромислового 
розвитку облдержадміністрації.

Учасники Програми:
Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство „Віноблагроліс”,
Дочірні підприємства Вінницького обласного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс”.
Комунальна організація „Обласний фонд сприяння інвестиціям 

та будівництву”.
Відповідальний виконавець Програми - Вінницьке обласне 

комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 
„Віноблагроліс” та його дочірні підприємства.

Термін реалізації Програми -  5 років, 2017-2021 роки.
Ресурсне забезпечення Програми:
а) кошти обласного бюджету;
б) власні кошти;
в) інші залучені кошти і кредитні кошти та матеріальні цінності 

Комунальної організації „Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву”;



г)кошти з державного бюджету для здійснення 
природоохоронних заходів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього - 265504,8 тис.грн.,

В тому числі коштів обласного бюджету - 30300,0 тис.грн., 
Власних коштів -202704,8тис.грн.,
Інших залучених коштів і кредитних коштів та матеріальних 

цінностей - 11500,0 тис.грн.,
Кошти з державного бюджету для здійснення 

природоохоронних заходів - 21000,0тис.грн.
Основні джерела фінансування обласної Програми -  власні кошти.

2. Характеристика стану агролісів, ерозійних процесів 
грунтів, об’єктів тваринного світу та визначення проблем, на 

розв’язання яких спрямована Програма
У постійному користуванні Вінницького обласного 

комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства 
„Віноблагроліс”, що належить до сфери управління Департамент 
агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації 
перебуває 118 тис.га та майже 13 тис.га яруго-балкових земель, 
переданих під заліснення та заліснених в період з 2001 по 2017 роки.

По категоріях захищеності лісовий фонд поділений на:
• ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 

призначення - 3,5%,
• рекреаційно-оздоровчі ліси -  2,5%,
• експлуатаційні ліси -  8,2%,
• захисні ліси -  85,8%.
За віковими групами насадження поділені на:
• молодняки -  29,8 тис.га (27%);
• середньовікові - 48,5 тис.га (45%);
• пристигаючі -  9,3 тис.га (9%);
• стиглі та перестійні -  20,3 тис.га (19%).
Загальний запас деревостанів становить 18,9 млн.м3.
Кількісний склад деревостанів налічує 58 різноманітних

деревних та чагарникових видів, які за переважаючими породами 
об’єднані в такі групи:

• хвойні насадження -  15,9 тис.га (16%);
• твердолистяні -  71,2 тис.га (74%);
• м’яколистяні - 9,36 тис.га (10%).



Породний склад лісового фонду представлений такими 
деревними породами:

• грабом звичайним - 19,18 тис.га (16%),
• ясеном -  2,89 тис.га, (2%);
• дубом -  22,65 тис.га, (19%);
• акація -  36,63 тис.га, (31%);
• шпилькові -  14,85 тис.га, (13%);
• інші -  21,8 тис.га, (19%);
Ліси природоохоронного,наукового,історико-культурного

призначення представленні природозаповідними об'єктами 
загальнодержавного значення в кількості 5 штук загальною площею 
945,3га та природозаповідними об’єктами місцевого значення в 
кількості 15 штук загальною площею 1347,2га.

Грунт - найбільше багатство, яким володіє людство. Зменшення 
його родючості являється найважливішою проблемою в усьому 
світі.На превеликий жаль, в області нараховується третина орних 
земель, які зазнають ерозії. За даними науковців з орних ґрунтів 
області ми щорічно втрачаємо 10,5 т фосфору, 24,6 т азоту, 150 т 
калію та 1 тонну гумусу з кожного гектара. На еродованих землях 
50-70% вологи губиться марно, вона стікає до ярів, балок та річок. 
Водно-фізичні та інші властивості ґрунту відновлюються лише через 
30-40 років. Тому ліс, як своєрідний елемент географічного 
ландшафту є одним із найважливіших факторів, що впливають на 
родючість ґрунтів. Особливої уваги при цьому заслуговує категорія 
захисних лісів, до яких відносяться яруго-балкові насадження та 
полезахисні лісові смуги, що в значній мірі захищають грунти від 
водної та вітрової ерозій, інших видів деградації , сприяють 
підвищенню урожайності сільськогосподарських культур: зернових 
на 3-5ц/га, цукрових буряків та кукурудзи - на 15-20%, овочевих 
культур -  на 40-50%.

Оптимальний рівень лісистості для Вінницької області становить 
15%. На сьогоднішній день, на жаль, цей показник складає лише 
13,8%, що у два рази менше, ніж у більшості країн Європи і в п’ять 
раз, ніж у Японії. Лісистість окремих районів нашої області просто 
вражає: Козятинський -  4,2%, Ямпільський -  4,6%, Липовецький -  
4,6%, Теплицький -  5,4%. Для її підняття до оптимального рівня 
необхідно створити в області біля ЗО тис.га нових лісів на 
малопродуктивних та деградованих землях області.

З цією метою Програмою передбачається забезпечення 
поступового збільшення площі лісів, їх ресурсного потенціалу, що 
сприятиме підтриманню екологічної рівноваги та захисту



сільськогосподарських земель від негативного впливу ерозійних 
процесів.

Об’єкти тваринного світу Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс” 
представлені:

- мисливськими угіддями, наданими в користування до 2038 
року загальною площею 83,0 тис.га,

- відокремленим підрозділом "Подільський зоопарк" ВОКСЛП 
"Віноблагроліс".

Мисливські угіддя Вінницького обласного комунального 
спеціалізованого лісогосподарського підприємства „Віноблагроліс” 
поділені на 11 єгерських обходів, розміщених на території 14 
адміністративних районів області загальною площею 83,0 тис.га і за 
категоріями по використанню поділені на:

•лісові угіддя -  18,2 тис.га, 21,9%,
•польові угіддя -  62,4 тис.га, 75,2%, 
водно-болотні угіддя -  2,4 тис.га, 2,9%,
По видах мисливських тварин фонд представлений:
- копитними видами: кабаном, козулею,
- пернатими птахами: качка, лисуха, куріпка, фазан,
- хижими звірами та птахами: лисом, бродячими собаками та 

сірими воронами.
На жаль, через велику кількість малих за площею контурів 

лісових мисливських угідь кількість мисливських видів тварин 
невелика і потребує значних зусиль по розведенню і розселенню в 
природні умови та охороні від браконьєрства.

Відокремлений підрозділ ВОКСЛП "Подільський зоопарк" як 
культурно-освітній та естетичний об’єкт тваринного світу створений 
у статусі зоологічного парку місцевого значення рішенням №183 7 
сесії Вінницької обласної Ради 5.скликання від 29.12.2006р.

Площа зоологічного парку складає 8,3 га. Колекція звірів і птахів 
налічує 220 особин, які представлені: 

ссавцями - 107особин, 
птахами -107 особин, 
приматами - 6 особин.

До Червоної книги України занесені:
• зубр,
• ведмідь,
• білоголовий сип,



• пелікан рожевий,
• орел степовий,
• орлан-білохвіст,
• журавель сірий.
Площа вольєрів, де утримуються копитні відповідає нормам, 

визначеним ст.29 Закону України пПро захист тварин від жорстокого 
поводження" №3447-VI від 21.02.2006р., наказом Міністерства 
охорони навколишнього середовища України "Про затвердження 
порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у 
неволі або в напіввільних умовах” №429 від 30.09.2010р. Проте 
естетичний вигляд вольєрів не у всіх випадках відповідає сучасності.

Через відсутність умов утримання в колекції зоопарку відсутній 
ряд хижих котячих звірів, ряд теплолюбйвих звірів та 
холоднокровних.

З метою збільшення поголів’я мисливських видів тварин в 
мисливських угіддях та з метою покращення просвітницьких якостей 
зоопарку Програмою передбачається організація вольєрного 
господарства в мисливських угіддях та покращення умов утримання 
тварин в зоологічному парку.



3. Мета Програми
Метою Програми є реалізація в області державної політики в 

сфері лісогосподарської діяльності та ведення мисливського 
господарства, підняття рівня просвітницько-виховної роботи 
"Подільського зоопарку".

Програма визначає основні напрями та джерела забезпечення 
збалансованого розвитку лісового і мисливського господарства 
області, включає систему заходів, спрямованих на посилення 
екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, покращення 
естетичних, виховних та культурно-освітницьких цілей об’єктів 
тваринного світу. ,

Основними напрямами Програми є:
- подальше збільшення показників лісистості на території області 

до оптимального рівня;
- раціональне використання лісових ресурсів, підвищення 

продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових 
насаджень;

- нарощування природоохоронного потенціалу лісів, збереження 
їх біологічного різноманіття;

- створення належних умов для раціонального використання 
мисливських угідь та тваринного світу;

- утримання комунального майна в належному стані;
- підвищення стійкості лісових екосистем до впливу негативних 

антропогенних факторів, зміни клімату;
- розширення робіт із захисного лісорозведення;
- посилення контролю за охороною, захистом лісів, мисливських 

угідь та тваринного світу;
- удосконалення нормативно-правової бази в галузі лісового і 

мисливського господарства та її узгодження з міжнародними 
принципами сталого розвитку та управління лісами;

- забезпечення завершення суцільної інвентаризації лісів з 
виготовленням правовстановлюючої документації на користування 
земельними ділянками державного лісового фонду, їх 
лісовпорядкування і розроблення відповідних проектів організації та 
розвитку лісового господарства;

- впровадження у лісогосподарське виробництво наукових 
досягнень, проведення робіт з моніторингу лісів, розширення 
застосування науково обґрунтованих методів раціонального 
використання природних ресурсів лісу, завершення комп’ютеризації 
галузі;

- відновлення суцільних зрубів;



визначення заходів, спрямованих на підвищення 
продуктивності існуючих лісів, їх охорону від знищення, 
пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу;

- створення нових лісових насаджень на непридатних для 
сільського господарства землях;

- забезпечення належних, умов відпочинку та дозвілля для 
населення області шляхом створення рекреаційних зон;

- формування національної екологічної мережі, резервування та 
подальше надання статусу заповідних територіям, багатим на 
біорізноманіття;

- поетапне введення електронного обліку заготівлі лісопродукції;
організація вольєрного господарства для розведення 

мисливських видів звірів;
- покращення естетичних якостей існуючих та будівництво 

нових сучасних вольєрів в Подільському зоологічному парку;
- поповнення колекцій звірів та птахів "Подільського зоопарку" 

новими видами;
- озеленення населених пунктів області;

зміцнення матеріально-технічної бази ВОКСЛП
"Віноблагроліс" та його дочірніх підприемстве

-покращення екологічного стану насаджень.



4. Обґрунтування шляхів і заходів розв’язання проблеми, 
строки та етапи виконання Програми

До основних шляхів виконання Програми належать:
- Збільшення лісистості області до оптимального рівня шляхом 

створення нових лісових насаджень на землях, непридатних для 
ведення сільського господарства.

- Раціональне використання лісових ресурсів, підвищення 
продуктивності лісів, поліпшення якісного складу лісових 
насаджень, збереження їх , біологічного різноманіття шляхом 
введення в їх склад цінних біологічно-стійких, продуктивних порід.

- Вдосконалення лісонасіннєвої та лісорозсадницької бази 
шляхом створення лісонасіневих плантацій та розширення площ 
лісових розсадників.

- Винесення в натурі існуючих меж об’єктів природно- 
заповідного фонду і екологічних коридорів, як елементів екологічної 
мережі, врахування у веденні лісового і мисливського господарства 
обмежень, пов’язаних із збільшенням біологічного і ландшафтного 
біорізноманіття цих об’єктів.

Нарощування природоохоронного потенціалу лісових 
насаджень шляхом створення нових об’єктів природно-заповідного 
фонду.

- Створення ефективної системи охорони і захисту лісів від 
пожеж, шкідників і хвороб лісу та інших лісопорушень.

- Організація вольєрного розведення деяких тварин і птахів з 
метою збереження, відтворення і раціонального використання 
об’єктів тваринного світу, розселення автохтонних мисливських та 
акліматизації нових для фауни України видів тварин.

- Використання^ ^об’єктів тваринного світу ’’Подільського 
зоопарку" в наукових, культурно-освітніх, виховних і естетичних 
цілях та забезпечення збереження генетичного фонду мисливських, 
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою знищення видів 
тварин і птахів, шляхом створення належних умов їх утримання та 
придбання нових колекцій.

- Постійне підвищення професійного рівня працівників лісового 
господарства шляхом направлення їх на навчання у галузеві ВУЗи.

- Забезпечення безперервного лісовпорядкування та системи 
моніторингу лісів.

- Виготовлення правовстановлюючих документів на землі, 
непридатні для сільськогосподарського використання та винесення



меж в натурі на землі, передані в постійне користування ВОКСЛП 
"Віноблагроліс".

- Поточний та капітальні ремонти нерухомого майна, що є 
спільною власністю територіальних громад області в особі 
Вінницької обласної Ради.

- Здійснення заходів по зміцненню матеріально-технічної бази 
ВОКСЛП "Віноблагроліс" та його дочірніх підприємств.

-Зміцнення матеріально-технічної бази ВОКСЛП 
"Віноблагроліс" та його дочірніх підприємств шляхом передачі 
матеріальних цінностей (рухомого та нерухомого майна, 
обладнання) комунальною організацією «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву», які здійснюється укладанням договорів 
оренди, відповідно до Порядку укладання договорів оренди 
рухомого та нерухомого майна, обладнання (Додаток 1 до Програми) 
та надання кредитних ресурсів для цих цілей.

-Організацій гробіт зі [збору,транспортуваннТНпереробленнТ;'та 
утилізація! відходів —лісозаготівельної та деревообробної 
промисловості.

До основних заходів виконання програми належать:
і

Лісонасіннєва і розсадницька справа
- нарощення обсягів заготівлі лісового насіння до 20000 кг 

щорічно;
- вдосконалення існуючих лісових розсадників та тепличного 

господарства шляхом створення системи контрольованого 
середовища;

- забезпечення лісових розсадників необхідною відповідною 
технікою та інвентарем;

- розширення асортименту та збільшення обсягів вирощування 
посадкового матеріалу промислової, плодової та декоративної груп 
до 3,0 млн. шт. щорічно;

- створення власної ^централізованої переробної бази для 
заготівлі насіння шпилькових порід.

Лісокультурне виробництво
-100% заліснення суцільних зрубів у лісовому фонді;
- збільшення обсягів нових лісових насаджень на землях 

виведених із сільськогосподарського виробництва до 200 га щорічно;
- відновлення робіт по контурно-меліоративній системі 

землеробства;



- введення в склад лісових насаджень при їх створенні 
високопродуктивних, швидкорослих та інтродукованих порід;

- розширення практики створення відповідних умов для 
відновлення лісів природнім шляхом з метою збереження 
біорізноманіття та збільшення площ біологічно стійких лісових 
насаджень.

Рубки формування і оздоровлення лісів
Збалансоване та якісне проведення рубок формування і 

оздоровлення лісів спрямованих на підвищення стійкості та 
продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх 
оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, 
оздоровчих та інших функцій, а також інші заходи, формування і 
оздоровлення лісів (догляд за підростом, за підліском, за узліссям, за 
формою стовбура та крони дерев, прокладання квартальних просік і 
створення протипожежних розривів), дотримання захисних зон 
лінійних об’ єктів,транспортування,перероблення та утилізація 
відходів деревини від усіх видів рубок.

Рекреаційна діяльність
- створення нових рекреаційних зон в лісових насадженнях, які 

межують з автошляхами,
- благоустрій криниць і джерел, розміщених в лісовому фонді 

шляхом їх розчищення, огородження, облаштування місць для 
вживання води та встановлення лавок для сидіння..

Охорона і захист лісу
Щорічні заходи:
- проведення санітарно-оздоровчих заходів згідно з щорічними 

планами;
- організація патрульно-постової служби в пожежонебезпечний 

період;
- проведення систематичного нагляду за заселенням шкідників і 

хвороб лісу;
- проведення профілактичних заходів проти появи шкідників;
- здійснення активних винищувальних заходів боротьби з 

шкідниками і хворобами лісу у разі їх фактичного масового 
розмноження (хімічні, фізикомеханічні та біологічні);

- щорічне створення мінералізованих протипожежних смуг до 
200 км, протипожежних розривів до 4 км, протипожежних 
водоймищ.



Мисливство
- проведення впорядкування мисливських угідь;
- фактичне визначення меж мисливських угідь;
- щорічне здійснення заходів з охорони диких тварин;
- щорічне проведення обліку тварин;
- заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин;
- проведення інших біотехнічних заходів, направлених на 

збільшення чисельності тварин у лісі.

Вольерне утримування та розселення мисливських видів 
тварин

З метою вольєрного утримання, розведення та розселення 
мисливських видів тварин в мисливські угіддя області 
передбачається організація вольєрного господарства по розведенню 
кабана та фазанів на землях лісового фонду в Тростянецькому, 
Теплицькому та Тиврівському районах області;

Використання об’єктів тваринного світу в культурно- 
освітніх, виховних та естетичних цілях

З метою організації досліджень, спрямованих на обґрунтування 
заходів щодо охорони тваринного світу, виховання громадян у дусі 
гуманного ставлення до тварин, стимулювання пропаганди 
важливості охорони тваринного світу передбачається:

збільшення експозицій об’єктів тваринного світу в 
„Подільському зоопарку” місцевого значення, особливо 
червонокнижних видів звірів і птахів;

- до 2021 року реконструкцію експозиційних вольєрів до 
сучасних європейських зразків;

- переобладнання трьох блоків недіючих теплиць під вольєри для 
утримування пернатої дичини;

- створення інфраструктури для обслуговування відвідувачів 
„Подільського зоопарку” (будівництво дитячого майданчика, 
закладів торгівлі прохолодними напоями, морозивом, ласощами та 
інше);

- озеленення та благоустрій території „Подільського зоопарку”;
- підготовка обґрунтування по наданню „Подільському 

зоопарку” статусу об’єкта природо-заповідного фонду.
Охорона навколишнього природного середовища



З метою покращення екологічної ситуації області 
передбачається:

-збереження існуючих територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду;

-резервування заповідних територій та створення нових об’єктів 
прироно- заповідного фонду;

-проведення робіт по транспортуванню,переробленню та 
утилізації відходів лісозаготівельної та деревообробної 
промисловості.

-:г-

5. Завдання та очікувані результати виконання Програми
Основними завданнями Програми є збільшення лісистості 

області до оптимального науково обґрунтованого рівня 20-22% з 
метою поліпшення екологічної ситуації області.

Програмою передбачається досягнення поліпшення стану та 
якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та 
підвищення продуктивності, забезпечити впровадження нових 
природозберігаючих технологій лісо заготівель, перероблення та 
утилізація їх відходів вдосконалення управління лісами і лісовим 
господарством у межах організаційно-виробничих підрозділів 
ВОКСЛП „Віноблагроліс”, ДП „Райагроліс”,

Площа лісів зросте на 3,5 тис.га. З метою якісного поліпшення 
природного складу лісів до 85% нових лісових насаджень буде 
створюватися дубом звичайним, сосною, ялиною та іншими 
високопродуктивними породами. Забезпечення біологічного 
різноманіття лісів сприятиме позитивним змінам довкілля. 
Зменшиться загроза вітрової та водної ерозії земель, знизиться рівень 
концентрації парникових газів.

Збільшення колекції звірів і птахів "Подільського зоопарку", 
покращення умов їх утримання та створення інфраструктури для 
відвідувачів дасть можливість додатково залучити до 20 тисяч 
чоловік відвідувачів

Зміцнення матеріально-технічної бази ВОКСЛП "Віноблагроліс" 
шляхом придбання обладнання та машин для 
збору,транспортування,перероблення відходів лісозаготівель ,що 
суттєво знизить об’єми спалювання порубочних залишків на 
лісосіках та викидів шкідливих газів в повітря і дасть змогу 
збільшити продуктивності праці до 10%



6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку 
лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в 
постійне користування Вінницькому обласному комунальному 
спеціалізованому лісогосподарському підприємству 
„Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених 
пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у

Обсяг коштів, 
які

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми
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Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 3242 2600 2900 3200 3520 3870 5

Загальні витрати, тис. грн. 340,4 52 58 64 77,4 89

за рахунок власних коштів , тис.
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340,4 52 58 64 77,4 89
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тис. грн.
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Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"

Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн.

150,20 125,0
0

145,0
0

150,0
0

160,0
0

170,0
0

Загальні витрати, тис. грн. 2298 375,0 435 465 496 527
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 2298 375 435 465 496 527

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн.
за рахунок інших коштів , тис. 
грн.
■■■_■ _.. V- .... "“Зіакч#
. 3. Лісовідновлення, га 3450 600 вій 700 750 750 і

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліси
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 3686,95 2800,

00
3080,

00
3537,

00
4070,

00
4680,

00
Загальні витрати, тис. грн. 12720,0 1680,

0
2002,

0
2476,

0
3052,

0
3510,

0
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 11570 1480,

0
1802,

0
2226,

0
2802,

0
3260,

0
за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 1150 200 200 250 250 250

за рахунок інших коштів, тис. 
грн.
4. Лісорозведення, га

..'■■■■"
1000 200 Ш 200

*' •. ■- 
200

..Г:2оо:
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 4245 3150 3626 4170 4780 5500
Загальні витрати, тис. грн. 4245 630,0 725,0 834 956 1100

__________________________________________ Джерела фінансування------------ -------------- ---------------- джерела фінансування________ _______ !

_ / 2 ^ Ж



за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 2995 380,0 475,0 584,0 706,0 850,0

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 1250 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

за рахунок інших коштів, тис. 
грн.
5,Озеленения населених 
пунктів області,тие.шт. Ж 50 50 50 §0

• і 
50*  і

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн.

* 13,40 10,00 11,50 13,00 15,00 17,50

Загальні витрати, тис. грн. 3350 500,0 575,0 650,0 750,0 875,0
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 3350 500,0 575 650 750 875

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн.

іб. Створення протипожежних
,ЯіЙИЙІ£рШІ

11 4 4 4 Ш 5* [

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 722,70 650 680 700 750 800

Загальні витрати, тис. грн. 15,9 2,6 2,7 2,8 3,8 4
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис, 
грн. 15,9 2,6 2,7 2,8 3,8 4

7. Створення мінералізованих 1150 шт 200
•V Г '

. 250 250 1 250Г4 4
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 81,30 60,00 70,00 80,00 90,00 100,0

0
Загальні витрати, тис. грн. 93,5 12,0 14,0 20,0 22,5 25,0

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 93,5 12,0 14,0 20,0 22,5 25,0

за рахунок інших коштів , тис. 
грн.
8. Догляд за протипожежними 
розривами та

і^ нерал ізй ай ш ш м р ,

ІіКІЙ

1810 570 570 570 * 580 580ч ?

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"

01 Ш),



Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 47,30 35,00 40,25 46,30 53,20 61,20

Загальні витрати, тис. грн. 135,8 20,0 23,0 26,4 30,9 35,5
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 135,8 20,0 23,0 26,4 30,9 35,5

за рахунок інших коштів , тис. 
грн.
9. Ремонт протипожежних 
водоймищ, шт/га 20 4 4 4 4 4 !і
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 405,00 300,0 350,0 400,0 460,0 530,0

Загальні витрати, тис. грн. 8,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 8,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн.

1 і§. Лісозахисні заходам га 9830 1966 1Ш6 1966 1966 1966;
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 58,07 45,00 50,00 60,00 65,10 70,20

Загальні витрати, тис. грн. 570,8 88,5 98,3 118,0 128,0 138,0
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 570,8 88,5 98,3 118,0 128,0 138,0

за рахунок інших коштів , тис. 
грн.

\Ш. Рржи, формування і 
оздоровлення лісів, тис, м куб. 450,0 90 90 90 90 90-

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 140,372 104,0

6
119,7

0
137,6

0
158,3

0
182,2

0
Загальні витрати, тис. грн. 63167,4 9365,

4
10773

,0
12384

,0
14247

,0 16398

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 63167,4 9365,4 107

73,0
12384

,0
14247

,0 16398

12. Рубки головного 
корист^вання, тис. м куб.

. —V-4 И

550 110 110 110
<|ЯЯЬ'... . ..... л

110 ‘ п о " ;
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Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 191,64 160,0

0
176,0

0
Г  193,6 

0
205,0

0
223,6

0
Загальні витрати, тис. грн. 105402 17600

,0
19360

,0
21296

,0
22550

,0
24596

,0

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 105402 17600 19360

,0 21296 22550 24596

1 13. Охорона навколишнього 
природ ного середовища та 
рашонШїШМо використання 
природних ресурсів

21ІІІД 21022
,9 26,4 я р 40,1 !

-Т

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 155,1 22,9 26,4 30,9 34,8 40,1

за рахунок державного 
бюджету тис. грн. 21000,0 21000

,01 ~ і ш т ш т г ' - е ; ;  ' . .  ■
1 13.1 Придбанняобладнання
ріійг

ння,перероблення та 
1 ут йлізації-відходів
* лйішш «ійелшної
ШНУЙЙМйВДСТД

21Ш ,0

і. і

І І 
і

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Загальні витрати, тис. грн. 21000,0 21000

,0
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн.
за рахунок державного 
бюджету тис. грн. 21000,0 21000

,0
1133 Ш рІШ Ін В іірй :роЙн'6- 
заповідногофоняу,га ...... і » 3772

.<У1Ш 3773» з  ш !
і

Виконавці ВОКСЛП Віноблагроліс
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 8,22 6,09 7,00 8,19 9,23 10,63

Загальні витрати, тис. грн. 155,1 22,9 26,4 30,9 34,8 40,1
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 155,1 22,9 26,4 30,9 34,8 І 40,1



за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн.

! І4,Благоустрш рекреаційних 
ділянок,га _ 1 і 1 1 1
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року
Середньозважена вартість 
одиниць робіт, грн. 4560,00 3700 4070 4500 5000 5500

Загальні витрати, тис. грн. 22,8 3,7 4,1 4,5 5,0 5,5
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 22,8 3,7 4Д 4,5 5,0 5,5

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн.

т .т т м Ш ш т т
щШШШШММШвМА..... .......

М60 2«Ш,0 їм 270 ш 300 1

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 1360 250 260 270 280 300

за рахунок інших надходжень, 
тис. грн.
16. Кадрове. 
забезпёчення^гиедШь ~ 120 15,0 м ір 25,0 30,0 зп®И
Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 120 15,0 20,0 25,0 30,0 30,0

17.Утримання і розвиток 
1 шіиарку; місцевого 
значення,тис,грн*

ШЖЛ 2000,
0

2300,
0

2500,
0

■ т8В, 
0

2900, ]
0 !«4

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис.
грн-

3700 600,0 700,0 700,0 800,0 900,0

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 8700 1400,

0
1600,

0
1800,

0
1900,

0
2000,

0
Зш ^рріій ішшріашіш- 

технічноїбази зоопарку 
і|я |і® еіі^ання та каТгітальне 
будівництво), тие.грн.

іішзр ; 80о;о 1000,
0

1100,
0

1300,
0

* і 
1300,! 

0̂
У  :

Виконавці ВОКСЛП ’'Віноблагроліс"



Термін виконання заходу Кінець кожного року
Джерела фінансування

за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 1900 200,0 300,0 400,0 500,0 500,0

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 3600 600,0 700,0 700,0 800,0 800,0

19. Зміцнення матеріально- 
технічної бази підприємства 
системи ВОКСЛП 
пВіноблагроліе",тис.гі)н.

20600

ИЧ ІЕШ

їв® 4Я 0

.. „-ЧІМ ' "" " і

4800 3!Ш) 3200 І

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 5500 1000,

0
1000,

0
1100,

0
1200,

0
1200,

0
за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 3600 500,0 600,0 700,0 800,0 1000,

0
за рахунок інших залучених 
коштів і кредитних коштів та 
матеріальних цінностей, тис. 
грн.

11500 3500 3000 3000 1000 1000

.-і ’........  ' ---20. Виготовлення г
1 правовшшшвШіШііШ:
1 доку ментів (державніакти), шт 2000 І і і і яш 2500 §500 ї ї

-....................
Джерела фінансування

за рахунок обласного бюджету, 
тис. грн. 12000 2000 2500 2500 2500 2500

іШ .Витрати на заошиеченяя 
ІвйіШШння Програми всього 
ЁЁК грн.

І І5 І  ІІіВ 61418
,3

44777
,9

49568’
,2

І52165 
,2

57575
: а  \

Виконавці ВОКСЛП "Віноблагроліс"
Термін виконання заходу Кінець кожного року

Джерела фінансування
за рахунок власних коштів , тис. 
грн. 202704,8 31968

,3
35927

,9
40368

,2
44665

,2
49775

,2
за рахунок обласного бюджету, 

тис. грн. 30300,0 4950,0
5850,
0

6200,
0

6500,
0

6800,
0

За рахунок державного 
бюджету ,тис.грн. 21000,0 21000

,0
за рахунок інших залучених 
коштів і кредитних коштів та 
матеріальних цінностей, тис. 
грн.

11500,0 3500,0 3000,
0

3000,
0

1000,
0

1000,
0



8. Система управління та контролю за виконанням заходів Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється 
Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським 
підприємством "Віноблагроліс”.

Контроль за роботою ВОКСЛП "Віноблагроліс” щодо виконання заходів 
цієї Програми здійснює Департамент агропромислового розвитку 
облдержадміністрації та щороку до 31 травня інформує облдержадміністрацію 
та обласну Раду про хід її виконання.



Додаток 1
до Обласної програми розвитку 
лісового і мисливського господарства в 

лісах, які надані в постійне користування 
Вінницькому обласному комунальному

лісоїхтодарському підприємству
,ДЗіноблагрошс’, підвищеннялісисгосгіта 
озеленення населених пункгів області та 

використання об’єктів тваринного сшу у 
культурночхжхшіх та виховних цілях на

2017-2021 роки

ПОРЯДОК 
укладання договорів оренди 

рухомого та нерухомого майна, обладнання

Передача рухомого та нерухомого майна, обладнання відповідно до 
запланованих заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази, 
затверджених цією Програмою, що здійснюється комунальною організацією 
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» (далі - Фонд) в оренду 
проводиться відповідно до чинного законодавства України.

Для розгляду питання, щодо укладання договорів оренди необхідно 
подати такі установчі документи юридичної особи (орендаря).

Істотні умови договору оренди:
- термін дії до 10 (десяти) років;
- орендна плата включає частину витрат, які Фондом понесено на 

придбання, монтаж, установку та/або будівництво, реконструкцію і 
модернізацію об’єкту оренди (згідно з погодженим Сторонами графіком) та 
безпосередньо плати за користування об’єктом оренди з урахуванням 
індексації;

- після виконання в повному обсязі сторонами по договору взятих на себе 
фінансових та юридичних зобов’язань (повне погашення орендної плати та 
виконання інших умов договору), Фонд на підставі акта приймання-передачі 
забезпечує передачу з балансу об’єкту оренди, а орендар отримує відповідний 
об’єкт;

- при достроковому виконанні орендарем зобов’язань по договору в 
частині погашення залишкової вартості об’єкту оренди, Фонд зобов’язаний на 
підставі акта приймання-передачі забезпечити передачу об’єкту оренди, а 
орендар отримати відповідний об’єкт.

Заступник керівника виконавчого 
апарату обласної Ради


