
Лісові ресурси Новоград-Волинської ОТГ 

Новоград-Волинський лісгосп організований у 1936 році, у 1960 році 

реорганізований у лісгоспзаг. У 1999 році реорганізований шляхом злиття з 

лісомисливським господарством у держлісомисгосп. З 2005 року – досвідне 

лісомисливське господарство. З 1 січня 2006 року підприємство носить назву – 

Державне підприємство «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське 

господарство». 

ДП  «Новоград-Волинське ДЛМГ»  засноване на державній  власності , 

входить  до складу Житомирського обласного управління лісового та 

мисливського господарства та підпорядковане  Державному агентству  лісових 

ресурсів  України. 

    Середньоспискова чисельність працівників 650 чоловік. 

Загальна площа становить 30169,4 га., в т. ч. покрита лісом 25975 га, із 

них штучного походження (лісові культури) 11841 га. 

Розподіл лісів в залежності від віку: 

– молодняки              –          5386 га   (20,7%) 

– середньовікові        –          11735 га (45,2%) 

– пристигаючі            –          5033 га   (19,4%) 

– стиглі, перестійні    –          3821 га   (14,7%) 

          Склад лісонасаджень по головних лісоутворюючих породах: 

– шпилькові               –          9012 га  (34,7%) 

– твердолистяні         –          9363 га  (36,1%) 

– в т. ч. дуб                –          7849 га  (30,2%) 

– м’яколистяні           –          7600 га  (29,2%) 

Запас на 1 га вкритої лісом площі 229 м3. 

Загальний запас деревини складає 5959 тис. м3. 

Основні техніко-економічні показники: 



Середня-розрахункова ліосіка по головному користуванню на 2010-2018 

роки – 62270 м3, 

Рубки формування та оздоровлення лісів проводяться на площі близько 

2000 га з  масою 36,0 тис. м3. 

Вирощування посадкового матеріалу понад 2,0 мільйона сіянців. 

Лісовідновлення проводиться на площі 230 га. Створено нових лісів 

близько 70 га щорічно. 

Переробляється в цехах переробки деревини близько 36 тис. м3 деревини. 

З метою збереження унікальної природи Новоград-Волинсщини на 

території підприємства створено 5 об’єктів природно-заповідного фонду на 

площі 347.1 га. Досить потужно розвинено на підприємстві мисливське 

господарство. В угіддях господарства чисельність диких тварин перебуває в 

межах 110 гол. лося, 125 голів оленя благородного, 500 гол. козулі європейської, 

370 гол. кабана, 420 гол. зайця, 70 гол. лисиці, 189 гол. бобра, 50 гол. борсука та 

інші тварини. 

До складу Державного підприємства «Новоград-Волинське досвідне 

лісомисливське господарство» входить шість лісництв, цех деревопереробки і 

переробки відходів, нижній механізований лісосклад на станції Новоград-

Волинський -1, автоколона з ремонтними майстернями. 

Основною продукцією підприємства являються: 

–         лісоматеріали круглі; 

–         продукція деревопереробки; 

–         декоративний садівний матеріал, та інше. 

 

Продукція підриємства реалізується  на внутрішній та зовнішній ринки 

збуту. 

Підприємством проводиться робота на збільшення об’єму виробництва 

продукції деревопереробки та покращення її якості. 

 



Лісові ресурси села Олександрівка 

На території с. Олександрівка в східній його частині розташована 

земельна ділянка лісового фонду загальною площею 6,2 га, ліс листяний, 

пожежний розрив становить 20 м від стіни лісонасаджень. 

 

 


