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Положення
про навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ

1.

Загальні положення

1.1. Навчально-дослідне лісове господарство Білоцерківського НАУ
(надалі Лісове господарство) створене з метою обслуговування лісових
насаджень, що знаходяться у постійному користуванні Білоцерківського
НАУ далі Університет), а саме лісопаркової частини лісів зелених зон 199 га,
протиерозійних лісів - 35 га та полезахисних лісових смуг площею 36,5 га,
які є матеріальною базою для навчальної і виробничої практики та навчання
студентів напрямів підготовки 1304 - лісове і садово-паркове господарство,
1301 - агрономія, 1306 - екологія.
1.2. Лісове господарство, як структурний підрозділ Білоцерківського
НАУ підпорядкований кафедрі лісівництва, ботаніки і фізіології рослин
Білоцерківського НАУ, не має права від свого імені укладати угоди, набувати
майнові і немайнові права, вступати в зобов’язання, бути позивачем та
відповідачем у суді.
1.3. Діяльність
законодавством,
кодексом",

Лісового

Законом

чинними

господарства

України

"Про

нормативними

регулюється

вищу

освіту",

документами,

чинним
"Лісовим
Статутом

університету, наказами ректора, рішеннями Вченої ради університету,
та цим Положенням.
1.4. Дане

Положення

розроблено

відповідно

до

Статуту
і

Університету.
2. Мета та предмет діяльності Лісового господарства
2.1. Мета діяльності Лісового господарства: а)ведення лісового
господарства в лісових угіддях Університету; б)охорона лісу його
рослинного та тваринного світу; в)створення і забезпечення умов для
якісного проведення навчання, навчальних і виробничих практик
студентів; г)проведення наукових досліджень науковцями, а під їх
керівництвом

виконання

студентами

дипломних

робіт

з

питань

рекреаційного лісівництва, лісовідновлення, лісової таксації, екології,
ботаніки тощо.
2.2. Предметом

діяльності

Лісового

господарства

є

здійснення навчально-наукової, та виробничої діяльності в галузі
лісівництва та створення умов для рекреаційного відпочинку студентів,
співробітників університету, жителів міста та його гостей.
3. Основні пріоритети та завдання
3.1. Основні пріоритети:
3.1.1.

Збільшення

лісистості

території

до

науково

обґрунтованого оптимального рівня у 19 відсотків.
3.1.2.

Нарощування природного потенціалу лісів та збереження

біологічного різноманіття лісових екосистем.
3.1.3.
факторів

Підвищення стійкості лісових екосистем до негативних
навколишнього

середовища,

змін

клімату,

зростаючого

антропогенного навантаження, лісових пожеж, хвороб та шкідників
лісу.
3.1.4.

Розширення

робіт

із

захисного

лісорозведення

і

агролісомеліорації.
3.1.5.

Створення

сучасної

матеріальної

бази

для

навчання,
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навчальних і виробничих практик та проведення наукових досліджень
студентами і науково-педагогічними працівниками університету.
3.2. Основні наукові і практичні завдання :
3.2.1. Збереження цілісності лісових масивів як середовища
існування рідкісних та цінних видів рослин і тварин.
3.2.2. Забезпечення існування важливих для природного розвитку
елементів лісової екосистеми під час проведення лісівничих заходів.
3.2.3. Здійснення лісівничих заходів, спрямованих на відтворення
корінних лісових та рослинних угруповань високої якості на основі
попереднього проведення науково-дослідних робіт.
3.2.4.

Вивчення

особливостей

відновлення

деревостанів

максимально близьких за породно-віковим станом до корінних типів
лісів властивих даній території, які були порушені в результаті
діяльності людини.
3.2.5. Оптимізація і здійснення моніторингу лісових екосистем з
використанням сучасних технічних засобів.
3.2.6. Проведення досліджень з оптимізації системи комплексного
управління лісом із застосуванням ГІС-технологій та сценарного
моделювання.
3.2.7. Організація і здійснення системи заходів проти різних
стихійних явищ

в лісових екосистемах (побутове

і промислове

забруднення, лісові пожежі, масове розмноження шкідників тощо).
3.2.8.

Підтримка складу і вікової структури деревостанів з

метою збереження наявних у них популяцій видів.
3.2.9.

Створення та функціонування лісового розсадника та

розсадника декоративних, квітникових і плодових рослин.
3.2.10.

Дослідження впливу рекреаційних навантажень на

лісові екосистеми.
з

3.2.11.

Максимальне

використання

технологій,

які

сприятимуть збереженню, і відновленню біологічного різноманіття під
час здійснення лісівничих заходів, створення змішаних складних за
структурою деревостанів, відтворення цінних природних екосистем,
проведення

вирубування в осінньо-зимовий період, залишення в

лісосіках насіннєвих дерев, введення цінних деревних і чагарникових
порід під наметом лісу, в т.ч.

4. Організація діяльності Лісового господарства
4.1.
з

Організаційна структура Лісового господарства складається

виробничого

підрозділу,

який

здійснює

догляд

за

лісовими

насадженнями та їх охорону і відтворення, розсадника лісових
декоративних і плодових культур, та групи науково-методичного
забезпечення, в яку входять науково-педагогічні працівники кафедри
лісівництва, ботаніки і фізіології рослин.
4.2.

Очолює

Лісове

господарство

завідуючий,

який

призначається на цю посаду ректором за рекомендацією кафедри
лісівництва,

ботаніки

і фізіології рослин.

Лісник

призначається

ректором за рекомендацією завідуючого Лісовим господарством.
4.3.

Для

виконання

невідкладних

науково-технічних

і

господарських завдань, які стоять перед Лісовим господарством, на
договірних засадах можуть залучатися фахівці лісового господарства,
екології, водних ресурсів інших кафедр університету та провідні
науковці з вищих навчальних закладів та НДІ України та зарубіжних
країн,

фахівці

державної

служби

захисту

лісу,

Держлісгоспу,

Укрдержліспроету та ін.
4.4.

Матеріальна

база

Лісового

господарства

може

використовуватися для проведення конференцій, семінарів, у тому
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числі державних і міжнародних, проведення навчальних і виробничих
практик не лише студентів Університету, а і студентів інших вищих
навчальних закладів, у тому числі зарубіжних, з якими співпрацює
Університет.
4.5. Санітарні,
(формування),

які

реконструктивні
проводяться

у

рубки
лісових

та

рубки

догляду

насадження

Лісового

господарства, здійснюються на основі лісорубних квитків, виписаних
на основі виміток дерев, проведених уповноваженою комісією. Лісове
господарство має власне клеймо для клеймування відмічених дерев та
пнів. Облік деревини і порубкових решток проводиться відповідно до
чинних інструктивних документів прийнятих у Держлісгоспі.
4.6.

Вирубування

дерев

для

наукових

цілей

оформляється

відповідно до діючого законодавства.
4.7. Самовільні рубки дерев заборонені.
4.8. Роботи пов’язані з усуненням захаращеності, прибиранням
поваленого сухостою, хмизу та порубкових решток проводяться
відповідно до санітарних правил і погоджених з групою наукового
забезпечення (кафедрою) планів.

5. Структура Лісового господарства
5.1. Управління Лісовим господарством здійснює завідуючий
навчально-дослідним лісовим господарством, який має спеціальну
вищу освіту. Він призначається на посаду і звільняється з неї ректором
Університету.

6. Майно
6.1. Університет надає Лісовому господарству необхідні прилади
і знаряддя для здійснення науково-дослідної та навчальної роботи.
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7. Облік та звітність Лісового господарства
7.1. Бухгалтерський облік і звітність Лісового господарства веде
бухгалтерія Університету.
7.2. Звіти про результати науково-дослідної та навчальної роботи
періодично заслуховуються на засіданнях профільних кафедр та радах
факультетів і Вченій раді Університету.

8. Оплата праці і соціальний захист працівників Лісового
господарства
8.1. Посади

працівників

лісового

господарства

входять

до

штатного розпису Університету за окремим напрямом діяльності.
8.2. Порядок

і

розмір

оплати

праці

завідуючого

Лісовим

господарством та лісника встановлюється відповідно до штатного
розпису.
8.3. Під час виконання наукових досліджень за держзамовленням
госпдоговірною тематикою оплата здійснюється згідно існуючого
Положення.
8.4. Керівництво

Університету

за

допомогою

завідуючого

Лісовим господарством здійснює заходи щодо забезпечення охорони
праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в Лісовому господарстві.

9. Порядок внесення змін і доповнень до Положення
9.1. Зміни і доповнення до Положення оформлюють у вигляді
окремих додатків.
9.2.

Зміни і доповнення до Положення набувають чинності з

моменту затвердження їх ректором Університету.
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10. Припинення діяльності Лісового господарства
10.1 . Діяльність Лісового господарства може бути припинена
шляхом його ліквідації або реорганізації.

Завідуючий навчально-дослідним
лісовим господарством

=

С.М. Левандовська

-
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