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Оцiнювання соцiальних наслiдкiв
вiд лiсогосподарських заходiв, якi намiченi на проведення у 2021 роцi

по [П <Хотинський лiсгосп>
лютий 2021 року

потенцiйнi впливи
Наслiдки

(позитивнi,
негативнi)

Заходи з
пом'якшення

впливiв
Коментар

можливiсть
працевлаштування для
мiсцевого населення

позитивнi

Чисельнiсть штатних прачiвникiв на 2021
piK плануеться на piBHi 242 чол, Bci

працiвники с мiсчевими, Працiвникам,
пенсiонерам, сезонвим робiтникам

пiлприсмства надаеться матерiальна
допомога Еа придбанЕя дров для опаленttя,

на придбання,лiсо продукцii для
булiвничтва (50% BapTocTi), отримують
матерiал ьгу допо\4оlу при посягненнi

пенсiйного BiKy, на лiкчваняя

Пjдтримка мiсцевих
громад через сплату

пiдприсмством податкiв
до мiсчевого бюдltету

позитивнi

8,7 млн, грн. податкiв у 202l роцi
планусться перерахувати ло мiсцевих

бюджетiв, 14,1 млн.грн. до державного
бюджеry, KpiM того, 6,5 млн. грн.

плану€ться перерахувати до цiльових
фондiв,

Погiршення якостi
довкiлля внаслiдок

проведення
лiсогосподарськrrх

заходiв

негативнi

Провелення
оцiнювання впливjв
Bil провелення
лiсогосподарських
заходiв

На пiлприсмствi проволяться оцiнювання
потенцiйних впливiв та екологi.lних
наслiдкiв проведечих лiсогосподарських
захолiв, робляться висновки про
можливiсть .tи неможливiсть проведення
конкретного лiсогосlrодарського заходу

обмеження
використання мiсцевим
населенням недеревних

лiсових pecypciB
внаслiдок

суцiльнолiсосi.tних

рубок

негативнi

Сушiльнол iсосiчнi
рубки зайtлакlть
невеликиI:i вiдсоток
вiл загаtьиоi плоцi
]I смства

Сучiльнi зруби рубок головного
користувантя в 202l р. складуть всього
0.2%о вiд загальноj площi пiдприсмства, або
0,22Оlо вiл вкритих лiсом земель

лiсовiдновлення с
обов'язковою
операцiсю лiсля
суцiл ь нолiсосi.tних
рубок

за час iснування tliдприсмства жодного разу
сучiльнi зруби не залишались без
лiсовiдновлення

Позиr,ивнi
На зрубах мiсцеве населення мае
можливiсть проволити збiр нелеревних
лiсових пролуктiв (гриби, яголи, iнша
харчова сировина, лiкарська сировина
тощо) для власного с[оживання

Зменшення площ
сiльськогосподарських

угiль внаслiлок
лiсорозвелення

негативнi

пiд лiсорозведення
вiдводяться
низькопродуктивнi
еро,uованi
сiльськогосполарськi
землi

У 2021 рошi не планусться trроводити
,,tiсорозведення на землях iншtтх
користува,tiв. Me\aнi]M перелачi зечель пiл
л iсорозвелення лередбачас погодження
гакоi перелачi в т.ч. i з органаvи мiсцевого
самоврядування

позитивнi Збiльшення лiсистостi району розrашування



[iдприемства i держави в цiлому

позитивнi Збiльшення бiорiзноманiття внаслiдок
збiльtцення площi лiсiв

позитивнi
Збiльшення урожайностi
сiльськогосподарськлтх угiдь внаслiлок
збiльtцення rrлошi лiсiв

позитивнi
Захист сiльськогосподарських угiдь вiд
вlфlв лlсовими насадженнями, у т,ч, i
новост!ореними

Висновки: Кiлькiсть та значимiсть позитивних наслiдкiв мають зЕачЕу
перевагу над негативними, пlдприемство проводить заходи з пом'якшення
негативних впливiв, тому в цiлому можна зробити висновок про позитивЕi
соцiальнi та вiдсутнiсть суттевих негативЕих екологiчних наслiдкiв вiд
проведення лiсогосподарських заходiв, якi намiченi на 2021 piK.
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