
Лісові ресурси Коростишівської громади займають площу близько 9626 

гектарів.  

На території Коростишівської міської ОТГ знаходяться та ведуть свою 

діяльність два лісогосподарських підприємства Державне підприємство 

«Коростишівське лісове господарство» та Дочірнє підприємство 

«Коростишівський лісгосп АПК». 

ДП «Коростишівське лісове господарство» було створене у 1936 році 

розташований на території Коростишівського, Радомишльського та 

Андрушівського районів. Основними напрямками діяльності лісгоспу є 

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання, 

відтворення лісів, ведення мисливського господарства, охорона та відтворення 

мисливського фонду, вирощування сіянців у закритому ґрунті. З цією метою у 

всіх лісництвах створюються тепличні господарства. У користуванні лісгоспу 

знаходиться 24,7 тис. га земель лісового фонду. Річний обсяг 

лісовідновлювальних робіт у господарстві становить близько 300 га. Щороку 

від усіх видів рубок підприємством заготовлюється більше 100 тис. куб. м 

деревини. 30% заготовленої деревини переробляється у власних переробних 

цехах. Уся продукція, яка виготовляється на підприємстві, за своєю якістю 

відповідає сучасним вимогам. 

Дочірнє підприємство «Коростишівський лісгосп АПК» організоване в 

2002 році на базі лісів, які знаходились в порядкуванні колишніх колгоспів і 

радгоспів, а в 2000 році були об’єднані в спеціалізовані підприємства 

(лісництва). Свою діяльність веде на території Коростишівського, 

Брусилівського, Андрушівського, Попільнянського та Ружинського районів. 

На території Коростишівського району у користуванні лісгоспу знаходиться 

8,291 тис. га земель лісового фонду (46% від всього лісового фонду 

підприємства). Згідно лісорослинного районування України територія 

лісгоспу відноситься до лісорослинної зони (лісогосподарської області) 

Полісся, Західно – і Центральнополіського лісогосподарського округу та 

Центральнополіського лісогосподарського району – Коростишівського 

адміністративного району. В 2015р. в лісах лісгоспу в цілому було заготовлено 

89,4 тис.м3 ліквідної деревини, в т.ч. ділової 27,5  тис.м3. Із загального обсягу 

заготовленої ліквідної і ділової деревини хвойні породи складають відповідно 

15.19 тис.м3 (4.8 тис.м3), твердолистяні породи – 17.88 тис.м3 ( 8.0тис.м3), 

м’яколистяні породи – 56.32 тис.м3 ( 14.7 тис.м3). 

Основні сортименти, які заготовлюються в лісгоспі  пиловник хвойних 

порід 72%, дрова паливні 28%. 

На території ОТГ знаходяться два об’єкти природо-заповідного фонду 

«Галове болото» та «Конвалія». 


