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Загальний запас деревини в деревостанах 
підприємства становить 10 777,12 тис. м.куб., запас 

на 1 га – 223 м.куб., середній приріст деревини у 
лісгоспі за рік – 206 тисяч м.куб. Це дає можливість 

щорічно на підприємстві заготовити до 130 тис.м.куб. 
деревини. 

 



             Лісовідновлення проведено на площі 762 гектари. 
Під час цьогорічної весняної кампанії ми посадили 321 

гектар лісових культур. Висаджено більше 2-х мільйонів 
стандартних сіянців сосни звичайної, яка є основною 

лісоутворюючою породою наших лісів.  
 



Для забезпечення посадковим матеріалом весною в 
кожному лісництві закладені тимчасові відкриті лісові 
розсадники загальна площа їх складає майже гектар. 

Зібрали та висіяли 152 кілограми насіння хвойних порід. 
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Чистий дохід ДП «Маневицьке лісове 
господарство», тис. грн. 



Підприємство має в користуванні 44 тисячі 355 
гектарів мисливських угідь.  



 Одним із важливих напрямів роботи підприємства – 
використання недеревних лісових продуктів. Саме для 

переробки продуктів побічного користування є 
консервних цех при ДП «Маневицьке лісове 

господарство», у якому встановлені виробничі 
потужності, що забезпечують випуск понад 50 видів 

товарної продукції.  



В асортименті представлені соки березові чисті та купажовані, 
протерті лісові ягоди (чорниця, малина лісова, суниця, ожина, 

журавлина, брусниця) варення із лісових ягід, мед натуральний, 
консервовані овочі відкритого ґрунту, гриби мариновані. 

Продукція Маневицького 
консервного цеху 



Плодоовочеві консерви виготовляють з натуральної 
сировини, без хімічних добавок, консервантів, 

барвників. У консервному цеху працюють ще за  
колишніми ГОСТами – високими стандартами якості.  

 



Великою популярністю користується чорниця, протерта 
з цукром, та журавлина, протерта з цукром. 

На  території Маневицького району цієї ягоди є в 
найбільшій кількості. Ліміт заготівлі становить 170 
тонн на рік. Загалом в області ліміт заготівлі чорниці 

становить трохи більше 4 тис. тонн. 
 



Протерта з цукром чорниця  спочатку очищається від 
сторонніх домішок, промивається та протирається на 
протирочній машині. Після цього  всю масу разом з 

підготовленим цукром завантажують у плиту Кропівіна, 
після підігріву маса розфасовується, а згодом 

стерилізується. 
 



Наші консервні цехи освоїли  виробництво 
ягідних міксів також постійно працюємо над 

розробленням нових продуктів. 
 



У 2015 році було відновлено роботу цеху хвойного 
екстракту, що дає можливість переробляти порубкові 

рештки та більш раціонально використовувати деревину 
За 2017 рік виготовлено 17,3 тонни хвойного екстракту, а 

за І півріччя 2018 року – 8,2 тонни. 
 



Разом з хвойним екстрактом виготовляємо ефірну 
олію. Для того, щоб отримати 1 кілограм ефірної 

олії, має бути перероблено до 500 кілограм хвої. Ось, 
наприклад у 2017 році ефірної олії сосни виготовили 

50 кг, а за І півріччя 2018 року – 30 кг. 
 



Лісовий мед має цілющі та смакові властивості, він 
екологічно чистий та містить багато різнотрав’я.  

 
 



Соки, гриби та плодоовочеві консерви лісогосподарських 
підприємств мають сертифікат відповідності вимогам 

державних та міжнародних стандартів. Продукція 
позначається торговою маркою «Ліси Волині». 

Зараз консервні цехи  відомчих підприємств Волинського 
обласного управління лісового та мисливського 

господарства здійснюють підготовку проводять   до 
впровадження системи управління безпечністю харчових 

продуктів (HACCP).  
 



Дякую за увагу! 


