
ЗВІТ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ 

по моніторингу господарської діяльності та лісів високої 

природоохоронної цінності по Державному підприємству «Славутське 

лісове господарство» за 2020рік 

Звіт для громадськості по моніторингу господарської діяльності і лісів 

високої природоохоронної цінності по Державному підприємству 

«Славутське лісове господарство», далі – ДП «Славутський лісгосп», 

підготовлений спеціалістами відділу лісового господарства у відповідності з 

вимогами тимчасових стандартів компанії NEPCon за схемою Лісової 

Опікунської Ради ( FSC). 

1. Цілі, функції  та завдання ДП «Славутський лісгосп» 

             Господарська діяльність  лісгоспу спрямована на цільове та 

ефективне виконання на базі науково-технічних досягнень і передового 

досвіду повного комплексу лісогосподарських, лісовідновлювальних та 

лісозаготівельних заходів, які забезпечують раціональне і невиснажливе 

використання та відтворення лісових ресурсів, охорону навколишнього 

природного середовища. 

Діяльність підприємства базується на екологічно орієнтованих 

принципах ведення лісового господарства та лісокористування, а саме: 

- створення нових високопродуктивних насаджень; 

- лісовідновлення та лісорозведення; 

- збереження лісів високої природоохоронної цінності; 

- збереження біотичного різноманіття; 

- посилення водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих   

та інших корисних властивостей лісів; 

- проведення рубок, які відповідають екології лісу та мінімізації 

негативного впливу на довкілля під час лісозаготівель; 

- охорона лісів від пожеж, захист від шкідників та хвороб; 

- невиснажливого, безперервного і постійного лісокористування. 
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2.Загальна характеристика ДП «Славутський лісгосп» 

Державне підприємство „Славутське лісове  господарство” розташоване 

в північній частині Хмельницької області  на території Шепетівського 

адміністративного  району, міста Славути і міста Нітішин. 

По лісорослинному районуванню територія розташування лісгоспу 

відноситься до Мало-Поліського лісового району зони змішаних лісів. 

Клімат району має атлантико-континентальний тип, характерний для 

західної частини України (високе зволоження, м’які з відлигою зими, 

помірно-тепле літо). 

В цілому клімат району розташування лісгоспу дає можливість для 

успішного вирощування таких культур, як сосна, ялина, дуб, ясен та інші. Цe 

пiдтвeрджує нaявнiсть нaсaджeнь вiднoснo висoкиx бoнiтeтiв: сoсни IA і 

вище – 7515,2 гa, дубa звичайнoгo IA бoнiтeту – 455,0 гa. Сeрeднiй клaс 

бoнiтeтa пo лiсгoспу дoрiвнює 1,1. 

З тoчки зoру бaгaтствa ґрунтiв, a тaкoж xaрaктeру прoцeсу 

ґрунтoутвoрeння нa тeритoрiї дeржлiсгoспу трeбa видiлити слiдуючi oснoвнi 

типи ґрунтiв: 

1. Сiрi лiсoвi (тeмнo-сiрi, сiрi тa свiтлo-сiрi); 

2. Дeрнoвo-пiдзoлистi ґрунти: 

      a) дeрнoвo-пiдзoлистi; 

      б) дeрнoвo-пiдзoлистi глeєвi; 

3. Бoлoтнi ґрунти: 

      a) тoрф’янo-глeєвi; 

      б) тoрф’янi. 

Поділ держлісфондy за панівними породами складає: сосна звичайна – 

62%; ялина європейська – 2%; дуб звичайний – 21%; береза повисла – 8%; 

вільха чорна – 6%; інші – 1%. 

        Загальна площа ДП ”Славутський лісгосп” становить 24149 га., в. 

тому числі вкриті лісом – 21097 га. Відповідно до наказу Держкомлісгоспу 

України № 158 від 27.05.2010 року «Про подальшу реалізацію положень 

Концепції реформування та розвитку лісового господарства», до переліку 

«пілотних» підприємств галузі для першочергового впровадження 

передового європейського досвіду та переходу на нову організаційну 

структуру було включено ДП «Славутський лісгосп». На виконання стратегії 

реформування лісового господарства України на підприємстві проводилися 



заходи по впровадженню «польської» моделі управлінням лісовим 

господарством, в основі якої було проведено розукрупнення лісництв та 

впровадження ринку послуг для виконання основних лісогосподарських 

робіт. Таким чином, площа лісового фонду лісгоспу розділена на 18 лісництв. 

 

Адміністративно-господарська структура ДП ″Славутське лісове 

господарство,″ загальна площа та дислокація державної лісової охорони 

№ 

№  

з/п 

Найменування 

лісництв 

Загальна 

площа га 

Кількість працівників державної лісової 

охорони 

лісничі 
пом. 

лісничого 

майстер 

лісy 
єгер Разом 

1 Кривинське 1301 1 1 -  2 

2 Комарівське 1543 1 1 -  2 

3 Нетішинське 1590 1 1 -  2 

4 Хоровицьке 1457 1 1 -  2 

5 Голицьке 1237 1 1   2 

6 Партизанське 1128 1 1   2 

7 «Теребіжі» 1132 1 1   2 

8 Стриганське 1162 1 1   2 

9 Варварівське 1304 1 1  1 3 

10 Славутське 1620 1 1  1 3 

11 Крупецьке 1290 1 1   2 

12 Миньківське 1322 1 1   2 

13 Ташківське 1197 1 1   2 

14 Хутірське 1050 1 1   2 

15 Романінське 1171 1 1  1 3 

16 Городецьке 1133 1 1   2 

17 Кряжова Буда 1164 1 1   2 

18 Жуківське 2348 1 1 5 1 8 
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 РАЗОМ 24149 18 18 5  56 

3. Критерії моніторингу лісогосподарської діяльності підприємства. 

 

Згідно вимог критеріїв 8.2, 8.4, 8.5, 9.4 тимчасового стандарту компанії 

NEPCon за схемою Лісової Опікунської Ради (FSC), у відповідності з 



процедурою моніторингу ДП «Славутський лісгосп» проведено моніторинг 

лісогосподарської діяльності по наступних показниках : 

–  Рубки формування і оздоровлення лісів. 

–  Рубки головного користування. 

–  Динаміка середньої зміни запасу і інших таксаційних показників. 

–  Лісовідновлювальні заходи, застосування інродуцентів. 

–  Охорона і захист лісу. 

–  Біотехнічні заходи. 

–  Динаміка популяцій видів рослин і тварин. 

–  Площі лісів високої природо-охоронної цінності, що охороняються. 

–  Інформаці по соціальних наслідках господарської діяльності і впливу на 

довкілля. 

–  Аналіз виконання основних показників діяльності. 

 

4. Результати моніторингу господарської діяльності підприємства. 

4.1. Рубки формування та оздоровлення лісів. 

      За 12 місяців 2020 року проведено рубок формування та оздоровлення 

лісів та інших заходів, які пов’язані та не пов’язані з веденням лісового 

господарства на площі 2117 га, на яких  було заготовлено 65,3 тис. м3 

деревини, в т.ч. ліквідної – 54,1 тис. м3.  

         Так, формування лісів – рубки догляду проведені на площі 451 га ( при 

плановому показнику 360га або 125%), на яких  було заготовлено 14530м3 

деревини, в т.ч. ліквідної – 10371м3 , зокрема: 

Види рубок Площа 
Загальний запас Ліквідний запас 

План 
Факт 

План 
Факт 

План  

Факт 

Рубки догляду – 

всього 360 451 7982 14530 5483 10371 

З них :       

освітлення 87 96 871 1055 0 11 

прочищення 87 88 1228 1409 187 225 

проріджування 50 53 1214 1436 1117 990 

прохідна рубка 136 214 4669 10630 4179 9145 
    
   Рубки оздоровлення лісів (санітарні рубки) проведені на площі 1653 га (при 

плановому показнику 1215га або 136 %), на яких  було заготовлено 49,8 тис. 

м3  деревини, в т.ч. ліквідної – 43,0 тис. м3 зокрема: 

Види рубок Площа 
Загальний запас Ліквідний запас 

План 
Факт 

План 
Факт 

План  

Факт 

Санітарні рубки – 

всього 1215 1653 38517 49829 34724 42962 



З них :       

вибіркові 

санітарні 1200 1619 37045 45725 33420 39419 

суцільні санітарні 15 34 1472 4104 1304 3543 

 

4.2 Рубки головного користування. 

Розрахyнкова лісосіка головного користування, яка затверджена наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів № 603 від 22.11.2012 складає 

53,2 тис. кбм, яка за останні три роки освоюється на 70 відсотків, у 2020 році 

її було використано на 83%. 
Заготівля ліквідної деревини від рубок головного користування, за 2020 рік  

Найменування 

показників 
Усього 

У тому числі за господарствами 

хвойне  

усього 

у т. ч.  за 

господарськими 

секціями 

твердо- 

листяне 

усього 

у т. ч.  за 

господарськими 

секціями 

м'яко- 

листяне 

усього 

у т. ч. за господарськими 

секціями 

дубова грабова березова осикова 
чорно- 

вільхова соснова ялинова 

Встановлена 

розрахункова 

лісосіка  

53280 36390 32350 4040 5530 5300 230 11360 6080 410 4870 

Використання 

розрахункової 

лісосіки  

44037 31048 30508 540 5295 5295  7694 5239  2455 

Фактичні 

обсяги 

заготовленої 

деревини 

43554 30876 30301 575 5191 5191  7487 5198  2289 

Заготівля деревини та її вивезення проводиться згідно з лісорубними 

квитками, які видаються Хмельницьким обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства в межах розрахункової лісосіки. За 2020 рік 

розрахункова лісосіка освоєна лише на 87,2 %. Фактично від рубок головного 

користування заготовлено 43554 м.куб. ліквідної деревини, від суцільних 

санітарних рубок в пристигаючих насадженнях, які включені в рахунок 

обсягів рубок головного користування заготовлено 2051 м.куб. ліквідної 

деревини.  

4.3. Динаміка середньої зміни запасу. 

Середній приріст деревини у лісфонді підприємства на 1 га складає 5,1 кбм. 

деревини. Загальний обсяг заготівлі деревини за 2020 рік становить 113240 

кбм, який скоротився в порівнянні із 2019 роком на 7,1%.  

 

4.4. Лісовідновлення. 

Площа, на якій проведено роботи з лісовідновлення у 2020 рік склала 

175 га., та представлена зрубами минулого і частково поточного року. 

Головний спосіб лісовідновлення — створення лісових культур 

посадкою лісу. В 2020 році лісові культури були створені на площі 145 га. На 



площі 30 га було проведено сприяння природному поновленню шляхом 

рихлення грунту та створення борозен .  

За звітній рік: проведено доглядів за лісовими культурами в переводі на 

однократний на площі – 1500 га; заготовлено насіння основних 

лісоутворюючих порід – 4199 кг, вирощено  посадкового матеріалу 865 

тис.шт.  

У 2020 році був запущений в експлуатацію другий павільйон по 

дорощуванню сіянців із закритою кореневою системою 

Загалом витрати на лісо відновлювальні роботи склали 4382,2 тис. грн.  

Площа, на якій проведено роботи з лісорозведення на раніше прийнятих 

землях непридатних для сільськогосподарського використання склала 23 га 

 

4.5. Охорона лісу. 

Територія лісового фонду підприємства характеризується 2,57 класом 

пожежної небезпеки, що зумовлено значною питомою вагою вкритих 

лісовою рослинністю лісових ділянок хвойних порід (64,1%) в т.ч. хвойні 

молодняки- 13,6% і великим рекреаційним навантаженням. 

        Територія лісгоспу за способами виявлення лісових пожеж і боротьби з 

ними віднесена до наземної охорони лісів. Так,  на території лісового фонду 

встановлені три спостережні вежі, які обладнані телевізійними системами 

спостереження. 

За пожежонебезпечний період 2020 року на території лісгоспу виникло 13 

низових пожеж, під час яких було охоплено площу  7,01 га земель 

лісогосподарського призначення, збитки на ліквідацію яких склали близько 

20 тис.грн. Основною причиною виникнення пожеж було і залишається 

порушення вимог пожежної безпеки в лісах населенням та складні погодні 

умови в пожежонебезпечний   період.  

 Профілактичні  та  попереджувальні заходи за звітній рік  виконано  в  

наступних  обсягах: 

  -  влаштовано  мінералізованих смуг – 410 км., проведено  догляд  за  

мінералізованими  смугами  – 1900 км. 

  -   проведено 22 виступів  у ЗМІ, 102 лекцій та  бесід. 

  - встановлено 60 аншлагів,  панно, в т.ч. (5 білбордів)  на  

протипожежну  тематику. 

  -   перекрито  позапланово  115  шт.  лісових  доріг. 

  -  проведено 67 рейдів по  виявленню порушників  вимог пожежної 

безпеки  в лісах, проводиться  роз'яснювальна  робота  з населенням. 

      Для забору води пожежними машинами на території лісгоспу 

утримується 6 площадок (пірсів) та облаштовані під’їздні шляхи до них. 

  В  2020 році  на охорону підвідомчих лісів  від  пожеж поповнення та  

оновлення  засобів  пожежогасіння та  протипожежної  профілактики загалом 

витрачено понад 1,7 млн. грн., значну  частину  з  яких витрачено на  

утримання  в належному  стані  пожежної  інфраструктури : 1-ї лісопожежної  

станції ІІ типу, 4-ох пожежних  автомобілів, 2-ох пожежних модулів, 3-ох 

пожежно-спостережних  веж з ТСС, оплату  праці тимчасових  пожежних 



спостерігачів, влаштування протипожежних мінералізованих смуг, 

проведення  профілактичних  рейдів патрулювань, тощо. 

          Для  недопущення  вивозки  по  лісовим  дорогам  в  ліс  будівельного  

та  побутового  сміття, браконьєрства, незаконних рубок, порушення  правил  

пожежної безпеки в  лісах забезпечено  виконання  розпорядження  голови 

Хмельницької ОДА  про  заборону  в'їзду  в  лісонасадження  під  час 

пожежонебезпечного   періоду  автотранспортних  засобів. 

 В найбільш  небезпечній  в  пожежному  плані  зоні  організована  

робота 1-ї лісопожежної станції, яка розташована на території лісгоспу. 

На  протязі пожежонебезпечного періоду 2020 року було забезпечено  

постійний  моніторинг  пожежонебезпечної  ситуації та своєчасне  надання  

відповідної  інформації до Хмельницького обласного управління лісового та 

мисливського господарства, ГУ ДСНС та РДА.  
 

4.6 Захист лісу 

      Загальна площа пошкоджених лісових насаджень – 2924 га, в т.ч. 

шкідливими комахами – 2455 га, хворобами – 397 га, несприятливими 

погодними умовами – 71 га (в т.ч. вітровалом, буреломом – 71 га), лісовими 

пожежами – 1 га. 

       Загинуло насаджень – 35 га, ( хвойних – 33 га) в т.ч.: 

Пошкоджених (визначено по результатам поточних лісопатологічних 

обстежень за участю спеціалістів державного спеціалізованого лісозахисного 

підприємства «Вінницялісозахист») вершинним короїдом  – 27 га, короїдом-

типографом – 4 га, вітровалом-буреломом – 3 га (в т.ч. хвойних – 1 га) та 

лісовою пожежею в хвойних лісових культурах – 1 га. 

      На початок звітного року площа осередків шкідників і хвороб лісу 

становила 852 га, із них вимагало проведення невідкладних заходів боротьби 

823 га. Виникло нових осередків в звітному році – 2000 га. Ліквідованоу 

2020році  осередків шкідників і хвороб заходами боротьби – 1594 га; затухло 

під впливом природних факторів та проведенням рубок догляду, РГК та 

переобстеженням  на 2021 рік – 261 га. Загальна площа осередків на кінець 

звітного року, які потребують  заходів боротьби становить 997 га, в т.ч. НПП 

«Мале Полісся» - 407 га. 

       Авіаційно-хімічна і авіаційно-біологічна боротьба з шкідниками і 

хворобами лісу не проводилась. 

       Хімічні винищувальні заходи боротьби із застосуванням аерозольної 

установки ГАРД не проводилися. 

       Біологічні заходи боротьби (виготовлення та розвішування штучних 

гнізд для птахів) проведено на загальній площі 500 га (500 шт.) безкоштовно, 

силами лісової охорони з залученням учнів шкільних лісництв.   

      Осередки кореневої губки в Крупецькому лісництві – 29 га, за 

відсутністю ознак патології протягом минулих років, визнано як затухші.         

     Рекогносцирувальний нагляд за появою та розповсюдженням шкідників та 

хвороб лісу, а також повідомлення про появу ознак погіршення санітарного 

стану лісових насаджень проводиться згідно встановленого порядку. 



     Поточні лісопатологічні обстеження проводяться спеціалістами 

підприємства та його підрозділів за участю спеціалістів ДСЛП 

«Вінницялісозахист». 

     Для виготовлення і розвішування штучних пташиних гнізд активно 

залучалися учні загальноосвітніх шкіл та 8 учнівських лісництв. Учнями 

шкільних лісництв було виготовлено та розвішано 80 шпаківень, 20 

годівниць для птахів, розселено 12 мурашників. 

     Проведено лекцій, конференцій – 5, акцій – 2, конкурсів – 3, проведено 

уроки знань про ліс у школах міста та району. 

     Виготовлені стенди на лісозахисну тематику використані для 

облаштування куточків з лісозахисту в лісництвах. 

     З метою профілактики підвищення рівня екологічного виховання 

населення, шанобливого ставлення до лісових насаджень, було розміщено 

стенди з лісоохоронної тематики вздовж автомобільних доріг та на 

рекреаційних майданчиках (зонах відпочинку населення). 

 

4.7. Відомості про біотехнічні заходи, мисливське господарство. 

 

В зоні діяльності ДП «Славутський лісгосп» розташовані два 

мисливських господарства: мисливське господарство ДП «Славутський 

лісгосп» загальна проща 16283 га., та Славутська районна організація УТМР 

загальна площа 77577 га., в т.ч. на території лісгоспу площа 7224 га. Так, 

мисливські угіддя УТМР розташовані на території Ташківського, 

Крупецького, Нетішинського, Кривинського, Комарівського та частини 

Славутського лісництв. Мисливські угіддя ДП «Славутськогоь лісгоспу 

розташовані на території Жуківського, Хутірського, Городецького, 

Романінського, Миньківського, Варварівського, Голицького, Партизанського, 

Хоровицького, Стриганського лісництв та лісництв « Крижова Буда» та 

«Теребіжі» і частини(1020 га) Славутського лісництва.  

Фактична чисельність таких мисливських тварин як Лось є меншою від 

оптимальної і становить лише 20 голів, але то є Червонокнижний вид та 

охороняється Законом, хоча чисельність Лося почала зростати. Сисельність 

кабана склал  56 голів, а козуль – 317, що перевищує оптимальну 

чисельність, і  це є основні види на які ведеться ліцензійне полювання. По 

всіх мисливських господарствах спостерігається зростання чисельності  всіх 

видів тварин в угіддях завдяки проведенню відповідних біотехнічних заходів 

та будівнициву біотехнічних споруд. Для підгодівлі мисливських тварин в 

зимовий період господарствами проводиться заготівля кормів , так                 

ДП «Славутський лісгосп заготовило: сіно лугове – 3 тони, листяні солоні 

віники – 2700 штук, кукурудза – 2,5 тон, зерновідходи – 5-8 тон, сіль – 500 

кілограм. Облік мисливських тварин проводиться методом шумового 

прогону, при наявності снігу картуванням слідів. 

Мисливські тварини, які занесені до Червоної Книги України на 

території лісгоспу представлені наступними видами: Лось, Видра річкова, 

Тхір лісовий(Чорний). Загальна їх чисельність по видам визначена та 

облікована та знаходиться під охороною. Наразі обліковано Лось 20 голів, 

Видра річкова 10 голів. Тхір чорний 137 голів. 



 Ліміт відстрілу згідно наданих ліцензій в господарстві                                 

ДП «Славутський лісгосп» використано в повному обсязі, а по Славутській 

організації УТМР використаний не повністю, причиною є несприятливі 

погодні умови в сезоні 2020/2021 років та велике навантаження на лісові 

мисливські угіддя УТМР.  

В господарстві є плани експлуатації основних видів мисливських тварин  

які оформлено згідно чинного законодавства, ліміти на наступний сезон 

2021/2022 років вже підписаний. Видача та використання ліцензій 

реєструється в спеціальному журналі обліку. По закінченню сезону 

полювання використані ліцензії в десятиденний термін здаються в 

Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарствва. 

Штучне розведення, розселення та акліматизація мисливських тварин не 

здійснювалися. 

 

 4.8. Динаміка популяцій видів рослин і тварин. 

 

Загальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин і тварин 

проводиться спеціалістами лісгоспу і консультантами в межах виділених 

ключових біотопів та спостереження за ними, а також візуального 

спостереження лісової охорони з опитуванням місцевого населення. Також 

проводиться відповідна робота науковими співробітниками Національного 

природного парку «Мале Полісся», територія якого займає територію 

лісового фонду лісгоспу  площею 3507 га  

Згідно загального моніторингу динаміка популяцій видів рослин і 

тварин на даному етапі наближена до природної. 

Більш детальний моніторинг динаміки популяцій видів рослин 

проводиться в лісах високої природоохоронної цінності  та на ділянках 

моніторингу 1 рівня. Моніторинг проводиться згідно методичних 

рекомендацій з проведенням польових робіт на ділянках моніторингу лісів 1 

рівня, спеціалістами лісгоспу згідно наказу Державного агентства лісових 

ресурсів України  від 30.03.2011 року № 60. Рекомендації узгоджені з 

методикою спільної програми моніторингу впливу забруднення повітря на 

ліси Європейської Комісії Організації Об`єднаних Націй. 

Поглиблений аналіз за 10 років, щодо зміни умов місцезростання лісів,а 

як наслідок і популяцій окремих видів рослин і тварин та тварин буде 

проведено в 2021 році після проведених у 2020 році польових робіт з  

базового лісовпорядкування. 

 

 4.9. Динаміка чисельності видів взятих під охорону. 

                На території лісгоспу виявлені види фауни і флори. Які 

охороняються, а саме: 

-  представники фауни :  Лось, Видра річкова, Тхір Чорний, Сорокопуд сірий, 

Лелека чорний, Підорлик малий, Жовна чорна, Жовна зелена, Дрізд омелюх, 

Гаїчка болотяна, Гаїчка пухляк, Жаба гостроморда, Веретільниця ламка; 

- представники флори: Осока богемська, Росичка круглолиста, Ситник 

бульбистий, Селениця сплюснута, Коручка чемерниковидна, Плавун 

булавовидний, Грушанка круглолиста, Ряска горбата, Грушанка круглолиста, 



Жовтець водяний плаваючий, Латаття біле, Латаття сніжно біле, Їжача голівка 

мала, Мурашиний лев звичайний, Підсніжник звичайний.   

4.10. Площі лісів високої природоохоронної цінності що охороняються. 

     На території ДП «Славутський лісгосп» виділені і охороняються особливо 

цінні для збереження ліси ( ОЦЗЛ ) загальна площа яких складає 1811 га, на 

яких щорічно проводиться моніторинг стану. 

       Площа репрезентативних ділянок складає 1073,2, тобто  5,1 % від вкритої 

лісом площі.  

4.11 Інформація по соціальних наслідках господарської діяльності і 

впливу на довкілля. 

Станом на 01.01.2021 року загальна чисельність працівників на 

підприємстві становить 108, із них 94 чоловіків (87%) і 14 жінок (13%). В 

основному, це працівники у віці 24 — 50 років (63 %). Мають повну вищу 

освіту 50 (46 %), неповну та базову вищу 40 (37 %) працівників. 

За 2020 рік за рахунок коштів підприємства пройшло навчання на курсах 

підвищення кваліфікації 8 чоловік та перевірку знань з охорони праці – 3 

чоловіка в  «Украцентркадриліс». навчаються у профільних навчальних 

закладах без відриву від виробництва 6 чоловік. 

В якості соціального пакета ДП «Славутський лісгосп» надає своїм 

працівникам різні види матеріальної допомоги; застосовує системи 

преміювання; оплата за навчання на курсах підвищення кваліфікації; оплата 

мобільного зв’язку; частково компенсує санаторно-курортне лікування 

працівників; купує новорічні подарунки для працівників та їхніх  дітей, 

подарунки до Днів народжень, жінкам до весняних свят, працівникам до 

професійного свята; забезпечує працівників, які живуть на лісових кордонах, 

матеріалами для утримання будівель та паливом на зимовий період, тощо. 

Керівництвом підприємства прикладається максимум зусиль щодо 

розширення та поглиблення фахових знань кожного працівника, зокрема і у 

вивченні англійської мови у лісгоспі, курси якої в лісгоспі є безкоштовними. 

Періодично за рахунок підприємства працівники проходять медичний 

огляд. 

Загальна чисельність працюючих на підприємстві за останні роки 

залишається стабільною. 

Підприємство у своїй діяльності керується такими соціальними 

принципами: 

— лісове господарство має працювати як в інтересах працівників 

підприємства, так і місцевого населення; 

— лісове господарство має забезпечувати соціальні гарантії і вимоги як 

на даний час, так і в майбутньому. 

Підприємство повністю забезпечує матеріалами круглими та дров’яною 

деревиною жителів населених пунктів, школи, дитячі садки, інші 

підприємства та організації району. 



5. Виконання основних показників діяльності за січень-грудень 2020 року 

№ 
п/п 

ПОКАЗНИКИ 
Од. 

вим. 

 2020 рік 2019 рік 
% росту, 
відхил. 

план факт факт 

2020 до 

2019 

  Обсяг реалізованої продукції, без ПДВ: тис грн 101 250,0 101 619,0 111 193,0 91,4 

  в т.ч.          лісове господарство тис грн 88 850,0 92 408,2 98 396,4 93,9 

                     промисловість тис грн 10 000,0 6 674,0 9 964,0 67,0 

                     інші види діяльності тис грн 2 400,0 2 536,8 2 832,6 89,6 

  Реалізовано на експорт тис грн х 619,4 395,7 156,5 

  
Питома вага експорту в загальній 

реалізації 
% х 0,6 0,4 171,3 

  Реалізовано деревини кбм х 98 223 101 080 97,2 

  Фонд оплати праці штатних працівників  тис грн 27 000,0 25 870,5 25 497,1 101,5 

  
Середньомісячна з/плата штатних 

працівників 
грн 18 750,0 19 778,7 18 006,4 109,8 

  
Створено лісових культур, в т.ч. 

лісорозведення - всього 
га 130 168 204 82,4 

  Реалізація на 1-го штатного працюючого  грн 843 750 932 284 942 314 98,9 

  Прибуток до оподаткування  тис грн 3 919,0 3 922,0 5 743,0 68,3 

  Чистий прибуток тис грн 3 213,0 3 216,0 4 645,0 69,2 

  Рентабельність операційної діяльності % х 4,0 5,3 -1,3 

  
Собівартість 1 кбм заготовленої 

продукції  
грн х 930,4 901,2 103,2 

  Вартість 1 кбм заготовленої продукції  грн х 938,5 944,7 99,3 

  
Рентабельність заготовленої 

лісопродукції 
% х 0,9 4,8 -4,0 

  
Собівартість 1 кбм реалізованої 

продукції  
грн х 906,4 914,4 99,1 

  Вартість 1 кбм реалізованої продукції  грн х 940,8 973,5 96,6 

  
Рентабельність реалізованої 

лісопродукції 
% х 3,8 6,5 -2,7 

  Заготівля ліквідної деревини  - всього кбм 95 050 97 662 109 066 89,5 

  лісоматеріали круглі кбм 59 980 62 638 67 549 92,7 

  Дровяна деревина ПВ кбм 24 320 27 148 27 165 99,9 

  Дровяна деревина НП кбм 10 750 7 356 11 705 62,8 

  хмиз кбм   278 2 538 11,0 

  хлисти кбм   242 109 222,0 

  Всього внесено платежів:  тис грн 35 673,0 39 619,0 38 738,0 102,3 

  з них:               до Державного бюджету тис грн 22 693,0 25 739,0 24 337,0 105,8 

                            до місцевого бюджету тис грн 12 980,0 13 880,0 14 401,0 96,4 

  Сплачено Єдиного соціального внеску тис грн 5 616,0 4 954,0 5 482,0 90,4 

  Дебіторська заборгованість тис грн х 21 478,0 24 559,0 87,5 

  Кредиторська заборгованість тис грн х 16 626,0 20 659,0 80,5 

  Первісна вартість основних засобів тис грн х 27 659,0 26 055,0 106,2 

  Знос основних засобів тис грн х 16 098,0 13 848,0 116,2 

    % х 58,2 53,1 5,1 

  Капітальні інвестиції тис.грн. 1 800,0 1 954,0 1 624,0 120,3 

 


