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1. Загальна характеристика пiдприсмства

leplItaBHe пiдприемство <Хотинське лiсове господарство> було створено в l944
роцi, розташоване в схiднiй частинi Чернiвецькоi областi на територii rpbclx
адмiнiстративних районiв: Хотинського, Новоселицького, Заставнiвського i органiзацiйно
роздiлено на п)ять лiсництв:

Згiдно лiсорослинного районування територiя лiсгоспу вiдноситься до лiсостеповоТ
зони. В геоморфологiчному вiдношеннi вона розташована в двох районах :

Припрутсько буководубових лiсiв ( висота над piBHeM моря 140500м)
ПiвденноднiстровськоБесарабського ( висота над piBHeM моря 200250м)
клiмат району розташування лiсгоспу помiрноконтинентfuтьний.
головне завдання пiдприсмства с забезпечення економiчно, екологiчно iсоцiальr.rо

зба_пансованого ведення лiсового rоспоfарсгва. вiдгворення i збереlr<ення лiсiв для
r еперiruнiх i vайбуl Hix поколiнь.

fliяльнiсть пiдприемства базусться на екологiчно орiснтованих принцилах ведення
лiсового господарства та лiсокористування, а саме:

 посилення водоохоронних, захисних, санiтарногiгiснiчних, оздоровчих та iнших
корисних власtивосrей л ic iB;
 зберетtення лiсiв високоi природоохоронноТ цiнностi;
 проведення рубок, якi вiдповiдають еко,тогii лiсу та мiнiмiзацiт негативного вллиtsу на
довкiлля пiд час лiсозаl ot iвель:
 охорона лiсiв вiд полtеllt, захист вiд шкiдникiв та хвороб;
 невиснarltливого, безперервного i постiйного лiсокористування;

Безлерервне невисна}I(ливе i pauioHMbHe використання лiсових peclpciB
передбачас планомiрне задоволення потреб виробництва i населення в деревинi та iншiй
лiсовiй пролукчiт. розширене вiдтворення. полiпшення породного склапу i якос,ti лiсiв.
пiдвицення Тх пролl ктивносr i,

Найменування лiсництва Адм iнiстрати BHi райони Площа,га
Колiнкiвецьке лiсництво Хотинський 4715
Клiшкiвецьке лiсництво 452з
хотинське лiсництво 3962
Рухотинське лiсництво 4209

заставнiвський l55
Разом пu лiсництву 4з64
Новоселицьке Хотинський 409

новоселицький |2|5
Разом по лiсництву 1624
Всього по лiсгоспу l9l88
в ,г.ч. за адмiнрайонами Хотинський 178l 8

Новоселицький 1215
заставнiвський 155



OcHoBHi показники лiсового фонду по
7lП <Хотинське ЛГr> станом за 2020 piK

м
п/п

показники Одиницi
вимiрч

Загальнi
обсяги

l Загальна площа зе\lель лiсового
фонду

га 19188

2 Вкритi лiсовою рослиннiстю землi га 1749з
з Загмьний запас деревостан iB тис. м' 4140,44

злl В т.ч. площа з

перевагою:
Хвойн их порiд га 2l0,2
Твердолистяних порiд га 1643 1 ,5
М"яколистяних порiд га 644
lнших деревних порiд га 207,з
В т.ч. запас з
перевагою:
Хвой них лорiд тис. м' \7 ))
Твердолистяних порiд тис_ м 1q7) ))
М"я колистяних порiд тис. м 9з,44
Iнших деревних порiд тис. м' 17,56

4 Середнiй запас на 1 га вкритих
лiсовою рослиннiстю земель

м' 2з8

5 Середня змiна запасy на 1га м 3,9
6 Площа природнозаповiдного фонду га 626,7

2. Щонiторинг лiсогосподарськоi дiяльностi пiдприсмства.

!П,,Хотинськийлiсtосп,,проводиlьмонiторинглiсогосподарськоiдiялbHocTi по
наступних показниках:
L Рубки формування i оздоровлення лiсiв;
2. Рубки головного користування;
3. Лiсовiдновнi заходи;
4. Охорона i захист лiсу;
5. Чисельнiсть мисливських тварин та бiотехнiчнi заходи;
6. Динаviка популячiй видiв рослин i тварин:
7. Пл.ощi лiсiв високот природноохороннот цiнностi, що охороняються;
8. lнформацiя по соцiальних наслiдках господарськоТ дiяльнЪстi i вплиЪу на довкiлля;
9. Аналiз витрат пiдприсмства на проведення лi'согосподарських заходiв;

2.1. Рубки формування i оздоровлення лiсiв:

В 2020 роцi рубки формування та оздоровлення лiсiв та iншi заходи були проведенi
на плошri 857 га.
Обсяги рубок формування i оздоровлення лiсiв виконанi в 2020 poui по видах рубок в
порiвняннi з обсягами 2019 року та приведенi в таблицi l.

Таблиця 1



обсяги рубок формування i оздоровлення лiсiв по видах

Види рубок Виконання в 201 9р. заплановано на
2020р

Виконання в 2020 р.

Площа, га Заг.
запас,

nn'

Плоша,
ла

Заг.
запас,

,"3

Площа,
га

Заг. запас,
n,,'

Всього

рубок формування i
оздоровлення лiсiв:

1019 202l8 841 15880 857 18766

в тому числl:
Рубки догляду

668 14224 бз5 l J /Jt, 64з \4|14

1з них: освlтлення, l6,7 1\41 l65 l250 167 124в
прочищення, 116 15 89 115 l5з0 117 1498
прорlджування, 127 2421 112 2050 1lз 2077
прохiднi рубки 258 906,| 243 8900 246 9291

Iншi види рубок
формування i

оздоровлення лiсiв:
35l 5994 206 21 50 214 4652

З них:
Вибiрковi caнiTapнi

рубки
зз1 3 784 200 1700 201 284з

Реконструктивнi рубки 1 79
Лiсовiдновнi рубки 8 1в94 з 400 6 1249
lншi заходи 1l 2з1 з 50

,7
560

, !инамiка обсягiв рубок формування i оздоровлення лiсiв за 2019 i 2020 роки
свiдчить про те, що обсяги рубок за 202о pik зменшилися в основному за рахунок
санiтарних рубок. Взятi плановi зобов'язання виконуються. Щiлi проведення даних рубок
досяглtутi. Негативнi наслiдки вiдсутнi.

Обсяги рубок формування та оздоровлення лiсiв плануються згiдно розрахунковоТ
лiсосiки по площi, матерiалiв базового лiсовпорядкування 2010 pony 1a 

nuiypro.o

обстеrrtення. Прямi витрати на проведення рубок формування та оздоровлення лiсiв.
становили : 2019р. 4433,3 тис.грн. 2020р._ 3689 тис.грн,,
Витрати збiльшились, в основному, за рахунок росту заробiтноТ плати i подорохtчання
матерiалiв.

2.2 Рубки головного користування i загальний обсяг рубок по ii категорiях.

обсяги рубок головного користування в розрiзi господарств приведенi в таблицi 2

Таблuця 2

Господарство/
госпсекцiя

Розрахункова
лiсосiка тис. м3

освоення

розрахунttовоi лiсосiки
в 2019 роцi

освоення

розрахунковоi лiсосiки
в 2020 роцi

Площа,
га

Лiквiд тис,м3 Площа,
га

Лiквiд тис.м3

Хвойне в т.ч. ло 1,86 1.1 0,4 0,4



госпсекцlях:
Соснова 0,4 1,1 0,4 0,4
Ялинова 1,46
Твердолистяне в
т.ч. по госпсекцiях:

2\,87 l0l ,0 1,1 1 2|,59

,Щубова 11,29 з5,7 11,29 1l,27
Букова q )4 ýý 7 9,24 8,98
Грабова |,з4 <l, 1,17 l,з4
м>яколистяне в
т.ч. по госпсекцiях:

0,75 з,8 0,75 0,70

Березова 0,75 3,8 0,75 0,70
Всього 24,48 100,6 22,85 )) бq

щорiчна розрахункова лiсосiка рубок головного користування в обсязi 24,48 тис. мз
лiквiдноi деревини, затверджена наказом MiHicTepcTBa охорони навколишнього
природного середовища вiд 17.01.2012 р. Ns15,

PolpaxyHKoBa лiсосiка по категорiях лiсiв наступна:
рекреацiй ноозлоровчi лiси  0,17 тис.мJ
захисн1 лlси
експлуатацiйнi лiси

 0,8 тис,мЗ
1

 lJ,) ] тис,м
ЗаготiвлЯ деревини Ta'li вивезеннЯ проводиться згiдно з лiсорубними квитками, якi

видаються Чернiвецьким обласним управлiнням лiсового та мисливського господарства в
обсязi розрахунковоi лiсосiки. За 2020 piK фактично, за рахунок рацiонЙьного
використання, отримано вiд рубок головного користування 22'120 мз лiквiдноi деревини.

Суuiльнi лiсосiчнi рубки площею до 5 га, проведено на площi 47 га, а поступоЪi рубки
площею до 10 га  на площi 49 га.

Таблиця 3

Загальний обсяг рубок та спiввiдношення обсягiв суцiльних рубок з поступовими i
вибiрковими .

КатегорiТ

рубок
20r9p. 2020р.

га %
обсягу

тис.м'
лiк вiд. обсяzу

га %
обсяry

тис.м
лiк вiд.

%

обсяzу
загальний
обсяг рубок.

1120 100 38,7 100 953 r00 36,9 l00

Разом
суцiльнi

рубки:

54 4,8 15,4 39,8 4,7 4,9 l3,4 з6,4

в тому числt;
РГК  суцйьнi
рубки

45 4,0 |з,7 з 5,4 41 4,9 lз,4 3 б,1

Сучiльнi
реконструктивнi
рубки

1 0,1 0,1 л)

Сучiльнi
лiсовiдновнi
рубки

8 0,7 1,6 4,2

Разом
вибiрковi i

l066 95,2 )1 1 60,2 906 95,1 2з,4 63,6



поступовl

рубки:
в тому числi:
РГК  гtосryповi

рубки

56 5 9,4 24,з 49 5,2 9,1 2 4,1

вибiрковi
рубки
формуваtrня i

оздоров.пення
лiсiв, iз них:

10 l0 s02 1з,9 lý., 857 89,9 14,з з 8,9

_освlтлеllня l
прочищенtUI

25,з 0,2 0,5 284 29,8 0,1 0,з

Лрорiлл<ування i
прохiднi рчбки

з85 з4,4 1 1.5 2 9,7 з59 з1,1 l0,2 2 7,7

лiсовiдновнi
рубки

6 0.6 Il з,0

вибiрковi
caHiTapHi рубки

зз l 29,6 з,I 5,1 201 21.1 2,5 б,l,J

 iншi рубки,
пов'язавi з

ведснrUIм

лiсового
господарства

ll 0,9 0,1 0,3 ,7
0,1 0,4

Питома вага по категоРiях рубоК на протязi 2019 i 2О2О poкiB стабiльна. По площi
проведення переважають поступовi та вибiрковi рубки, в середньому 95,1 %.

. .що початку проведення рубок проводиться обстеження лlсосiк i даеться оцiнка
потенцlального впливу на навколишне природне середовище та передбачаIоться заходи по
зниженню цього впливу. Результати заносяться в Акт оцiнки потенцiального впJ|иtsу на
навколиU]нС природне середовище. Пiсля проведення рубки на кожнiй лiсосiцi
проводиться обстех(ення за наслiдками рубки.

. 
За результатами обстея(ень, на лiсосiках 2020 рокУ негативних наслiдкiв, а саме:

ерозlя грунту. порушення гiцрологiчних i грунтових умов! забруднення грунту i води
виробничими вiдходами та побутовим смiттяЙ тощо, не виявлено.

Загальний середнiй обсяг заготiвлi деревиЕи за 2О19202О роки стаЕовить 36,9тис.мЗ,
а загальна середня рiчна змiна запасу насад)Iiень 58,4 тис.м3. L{i данi свiдчать про ста_пе
ведення лiсового господарства на пiдприсмствi.

2.3. ЛiсовiдновлеЕня та лiсорозведення.

середня щорiчна площа фонду лiсовiдновлення становить близько 90100 га.
Представлена зрубами мин)лого i часrково поlочного poKiB.

на територiт дерлtлiсфонду лiсовiдновлення проводиться природнiм та шl,учним
шляхом. В 2020 poui лiсовiдновлення шляхом природного поновлення було проведено на
площi бl Га. Штl"rне лiсовiдновлення проводиться в основному створенням часткових
культур! де проводитьсЯ посадка основноi лiсоутворюючОi породи луб а супутнi породи
вiдновлюютьсЯ природнiМ шляхом. I{e дае можливiсть швидко та якiсно вiдновлювати
лiсовi насадження. Лiсовi культури в 2020 роцi були cTBopeHi на площi 44 га,
лiоорозведення проводиться на низькопродуктивних сiльськогосподарських землях. За
рахунок створення нових лiсiв збiльшуеться лiсистiсть як адмiнiстративних районiв Taц i
держави в цiлому. В 201 92020 роках лiсорозведення на територii ЛФ не проводилось.

Таблиця 4



Л!
п/п

Вид заходiв обсяги по роках:
201 9 рlк 2о2(, рlк

План Факт План Факт
Вiдтвореннялiсiв всього 61 12 96 105

в тому числl
2, садiння i висiвання лiсу з7 42 42 44

в тому числl шляхом лlсорозведення
природне поновлення з0 30 54 61

l Пiдготовка грунту пiд лiсовi культури,
га

з] 42 52 54,2

5 ,Ц,оповнення лiсових культур та ввiд га 5 l0 15 24
6. flогляд за лiсовими культурами, га 500 508 500 516
7, заготiвля лiсового насiння, кг

В т.ч. дуб
iншi породи

2500
2450
50

з 140
з l28
l2

2500
2400
100

з l03
3 l00

J

8. Вирощування садивного матерiалу. га 0,5 0,8 0,3 0,3
9. Вирощено стандартних сiянцiв, тис.

шт.
з00 з05 200 з21

обсяги основних лiсовiдтворюючих заходiв проведених в 2019  2020 роках.

На лiсовiдновнi роботи витрачено: 2019 piK  1952,5 тис. грн.
2020 piK  2l 13.0 тис.грн.

Данi таблицi 4 свiдчать про те, що цiлi по виконанню обсягiв лiсовiдтворення
досягнутi.

З порiД iнтродуцентiВ при cTBopeHHi лiсових культур використовувався тiльки дуб
червоний, яким створювали лiсовi культури пiсля проведення суцiльних рубок в хвойному
господарствi, оскiльки як свiдчить практика вiдновлення на лiсосiках з окисленими
грунтами дуб червоний краще Hilt дуб звичайний приживасться i дае можливiсть бiльш
швидкого лiсовiдновлення. Про застосування порiд iнтродуцентiв свiдчать матерiали
iнвенlаризашiТ лiсових куль,lур i приролного лоновлення за 20l92020 роки. якi
знаходяться в KoHTopi пiдприсмства.

2.4. Охорона i захист лiсу,

ступiнь полtелснот небезпеки територiт пiдприсмства визначаеться за <шка_пою
оцiнки природноi пожелtноi небезпеки дiлянок лiсового фо"дуо, розробленою iнсти.t.утом
кукрдерлtдiпролiс> i становить 2,99 клас пожелсноi небезпеки, що зумовлено значною
питомою вагою молоднякiв (23,5 %) i середньовiкових насаджень (5З %), iнтенсивним
вiдвiдуванняМ лiс1 населеннЯм. ме)I(ування\4 лiсових насадllсень з сiльськогосподарськи\4и
угiддями агропiдприсмств,

Територiя лiсгоспУ за способами виявлення лiсових похселt i боротьби з ними,
вiднесена до наземноi охорони лiсiв. охорона лiсiв вiд пожеж i борътьби з ними
здiйснюсться силами державноТ лiсовоi охороr.rи, добровiльних друх(ин.

Таб. rиця 5

0бсяги заходiв по oxopoHi i захисry лiсу вiд пожеж

Назва робiт Одиниця
вимiру

201 9р. 2020р.
План Факт /о План Факт

Влаштування км 20 20 100



мlнералlзованих
смуг

,Щоzляё за
мiнералiзованu.мu
cMyZa,\4u

км з0 30 ]00 30 30 ]00

пiд час пожежнонебезпечного перiоду 2020 року шлагбаумами та канавами
перекрито 10З заiЪди в лiс. Встановлено додатково 25 одиниць наглядноi агiтацii ( знаки,
ацшлаги i плакати) Проведено 171 лекцiя та бесiда,2 виступ у ЗМI на по}кежну тематику.
Силаvи лiсовоТ охорони проводились рейли по виявленню порушникiв лравил поrкеlкноТ
безпеltи в лiсах. Проведено 22l рейдiв, в результатi яких було виявлено одного порушника
потtеrкноi безпеки.

Щорiчно складасться i затвердrкуеться "Мобiлiзацiйний план по !П <Хотинський
лiсгосп>. Затвердrкена iнструкцiя про взасмодiю з пiдроздiлами Мнс пiд час гасiння
лiсових пожетt
в korkHoMy лiсництвi с пункт зберiгання пожiнвентаря. !ля виявлення i гасiння поrкеж
лостiйно задiянi працiвниttи державноi лiсовоi охорони. Для цих цiлей використов}.rоться:
пожежнi автомобiлi  l шт, по>rtежнi цистерни 4 шт, мотопомпи  1шт, бензопили  42
шт, ранцевi обприскувачi  60 шт, лопати  55 шт, вiдра поrкежнi  50 шт, сокири  45 шт,
та ряд iншl,Iх приладiв, обладнання i iHcTpyMeHTiB. KpiM того в кожному лiсництвi с
трактор. На територii дертtлiсфонду е в наявностi 4 водойм для забору Ьоли.

Чергування в KoHTopi держлiсгоспу органiзовано цiлодобово , а в конторах
лiсниuтв здiйснюсться на протязi свiтлового дня .

Таблиця 6

Монiторинг лiсових пожеж та витрат на i.х виявлення i гасiння, за ocTaHHi 5 poKiB

PiK кiлькiсть
випадкiв
поr(еж,

шт

ГLпоща, пройдева
поr(ежами, га

Середня
l1лоща

Hal
випадокJ

га

Виявлено
порушникiв,

чоловiк

Вчmрапч пч ?acillla
лiсовuх поолеенс,

Всього в тому
числi

верховими

Всього I]a l l,a

шrолli

20lб
201,7

20l8
20l9
2020

{'epeiHi 0,2

laHi вище приведеноi таблицi свiдчать про те, охорона лiсiв вiд пожеж на достатньо
високому piBHi. За осганнi три роки зменшились випадки виявлення порушниltiв
протипоlкеlкноi небезпеки. Однак с висока небезпека особливо в весняний перiод, до
появи стiйкого трав'яного локриву в результатi пiдпалiв мiсцевим населенням
сiльськогосподарських угiдь якi межують з дерrклiсфондом, Пiдприемство наI4агасться з
цим боротись шляхом проведення масштабноi роз'яснювальноi роботи серед мiсцевого
населення.

Заходи профiлактиt(и i боротьби зi шкiдниками та хворобами лiсу.

Таблиця 7



Назва робiт Одиниrц
вимiру

20l9p. 2(l2tlp,
ГLпан Факт % План Факт %

лiсопатологiчпе
обстея(ення

га l700 l700 l00 1900 l900 l00

Грунтовi
розкопкIi

240 240 100 24о 240 I00

При проведеНнi лiсопатологiчних обстежень в 20192020 рокм проводилось
спосl,ерех(ення та виявлення осередкiв шкiдникiв та хвороб лiсу ( опеньок осiннiй. некроз
бука, бактерiальний раК ясеня), намiчаlись лiсогосподарськi заходи по боротьбi з
хворобами лiсу.

МонiторинГ осередкiВ шкiдникiв та хвороб лiсу за перiод 20192020 poKiB

Таблиця 8

Таблиця 9

N!)

пп
Види мисливських тварин чuсельнiсmь

zолiв
1 Кабан бв
2 Козуля ]60
3 Заець 150
4 Лисиця 19
5 Куниця 70
6 Txip чорний 40
1 Бiлка I20

В 2020 роцi виявлено 30 га осередкiв хвороб лiсу, 195 га осередкiв було лiквiдовано
в результатi проведення санiтарних рубок, залишок запланований на проведення в 2021
роцi.

2.5. Чисельнiсть мисливських тварин та бiотехнiчнi заходи.

на територii пiдприсмства проводить свою дiяльнiсть мисливське господарство
<<Лриднiстровське)! яке було органiзоване в 2008 роцi на територii Рухотиноького,
колiнкiвецького, Клiшкiвецького, Хотинського лiсництв з примикаючи ми землями
товариств з обмелtеною вiдповiдальнiстю згiдно рiшення ЧернiвецькоТ обласноi ради <Про
наданнЯ у користуваннЯ мисливськиХ угiль длЯ веденнЯ мисливськогО ГОСПОДаРСТВа, ВiД
21 вересня 20l б р. за ЛЪ l 857116 та Jф 9414117 вiд4.07.2017 загаJIьною площею i5z68.u.

Роки
обстежснь

Хвороби лiсу/
осередки
цкiдникiв

Загальна
площа

осередкiв
на початок

рокч. га

Виникло
протягом

року!га

лiквiдовано в

результатi
проведеЕня

заходiв,га

Площа
осередкiв на

KiHeub року,га

20l5 Хвороби лiсу з2 эZ
2016 Хвороби лiсу 99 8 9l
201,7 Хвороби лiсу 9l l90 99 182
2018 Хвороби лiсу 182 68 l9з 51
2019 Хвороби лiсу 51 зз0 186 201
2о2о Хвороби лiсу 226 з0 195 бl



_ Лiмiт вiдстрiлу згiдно наданих лiцензiй в господарствах використано повнiстю.
Видача та виксристання лiцензiй ресструеться в спецiальному lкурналi облiку. По
закiнченнi сезону полювання використанi лiцензii в десятиденний търмiн здаються в
чернiвецьке обласне управлiння лiсового та мисливського господарства.

збiльшенню поголiв'я мисливських тварин сприяють бiотехнiчнi споруди.

Таблиця l1

виготовлення/булiвниuтво бiотехнiчних споруд по мисливському господарству
<<Приднiстровське>>

Таблиця 10

.Щобування мисливських тварин за ocTaHHi 2 роки

л!
пп

Назва споруд Од. вимiру кiлькiсmь

l Пiдгодiвельнi майданчики для
кабана

шт. б

2 Годiвницi для копитних шт. з0
J Солонцi шт. 62
4 Ремонпl еоDiвнuць ulm, 30

Стан бiотехнiчНих споруд задовiльний. flля пiдгодiвлi мисливських твариI] в
зимовий перiод, господарствами заготовляються корми.

Таблиця l2

Кiлькiсть KopMiB для дикцх тварин заготовлених на зимовий перiод 20192020 роки.

}t9

пп
Назва KopMiB од.

вимiру
заzоmовлено

20l9 р. 2020 р.
1 CiHo кг 6000 6000
2 Зерно ячменю кг 1000
J Вiники KopMoBi пIт 1500 1500
1 Кукуруdза в качанах 20000 ]з815
J Зерно кукурузu к? 707 5

МГ кП,



На територii Колiнкiвецького лiсництва е в наявностi вольср площею 8 га де
проводять штучне розведення дикого кабана. В 2020 роцi чисельнiсть основного поголiв'я
становила б голiв.

Таблиця 13

Боротьба з браконьсрством за 20l92020 роки.

N9

пп
од,
вим. 2019 р. 2020 р,

1 Виявлено випадкiв браконьсрства
та порушень правил полювання

вип. J 7

2 Складено протоколiв шт. J 7
3 Притягнуто до вiдповiдальностi :

Адмiнiстративноi
Кримiнальноi

чол.
чол,
чол.

5
_,

7

7

4 Сплачено штрафiв грн. 5]0 714
J спл аче но запооiяноi zuкоdu ZpH,

2.6. !инамiка популяцiй видiв рослин i тварин.
загальний монiторинг динамiки популяцiй видiв рослин та тварин проводиться

спецiалiстами лiсгоспу i консультантами в межах видiлених ппючоu"" бiотопiв та
спостереження за ними, а TaKo)tt вiзуального слостере)tення лiсовоi охорони з
опитуванням мiсцевого населення. !инамiка популяцiй мисливських тварин навЪдена в
попередньому роздiлi.

згiдно загального монiторингу динамiка популяцiй видiв рослин i тварин на ланому
етапi яабли>ttена до приролноi.

Бiльш детальний монiторинг динамiки популяцiй видiв рослин проводиться на
дiлянках монiторингу 1 рiвня, яких на територii лiсгоспу налiчуiться 2 шт. Монiторинг
проводиться згiдно Методичних рекомендацiй з проведення польових робiт на дiлянках
монiторингу лiсiв l рiвня, спецiалiстами лiсгоспу. Рекомендацii узгодженi з методикою
мilItнаролнот спiльноi програ\,|и монilоринrу впливу забрулньння повiтря на лiси
свропейськоТ Еttономiчноi KoMicii Органiзацii Об'еднаних Нацiй.

!инамiка чисельностi видiв, взятих пiд охорону.

на територiт лiсгоспу виявленi види фауни i флори, якi охороняються, а саме: представники фауни: мiдянка звичайна, чапля cipa, мишiвка лiсова; представники флори: шафран гейфеля, берека, пiдснiл<ник бiлоснirкний, конвалiя
звичайна,
Мiсця знахолll<ення дiлянок. цо охороняюгЬся. HaHeceHi на карти  схеми ,lticiB

високоi природоохороннот цiнностi. На даних дiлянках рубки головного користування
не проводяться.



монIторинг 
Таблиця 14

рiдкiсних i зникаючих видiв фауни та флори за 20192020 р.

З таблицi видно, щО в 2020 рочi чисельнiсть та площа популяцiй рiдкiсних i
зникаючих видiв фауни та флори , взятих пiд охорону, дещо змiни.пасu пiд uпл"uоп.t
природноклiматичних умов,

2.7, Монiторинг особливо цiнних для збереження лiсiв (ОI]ЗЛ).

На територii !П <Хотинський лiсгосп> видiленi в 2012 poui наступнi типи особливо
цiнних для збереясення лiсiв.

Таблиця 15

Пл щl осоOл ивоо для пlсlR
Jч
п/п

Типи особливо цiнних для збереження
лiсiв

Площа Режчм
лiсокорчсmування

1

ОЦЗЛ 1 , Лiсовi територii, на яких
виявлено осередки бiорiзноманiття,

важливi на
глобальному, нацiональному або

per iональному рiвнях.

ло7 о Обмеженчй режuм
лiсокорчсmування

2

ОI]ЗЛ 2: Великi лiсовi ландшафти, що с
]начущи ми на с BiToBov у. нацiональноv у

або регiональному рiвнях
48,з Обмеженuй режuм

лiсокорчсmування

з
ОЦЗЛ 4. Лiсовi територii, що

забезпечують ocHoBHi природнозмиснi
ф) нкцii в критичних сиrуаuiях

41,1
Обмеженuй режuм
лiсокорчсmування

4.
ОЦЗJI 6. Лiсовi територiТ, що с
визначальними лля традицiйноТ

культурно'i iдентичносl i мiсцевих громад
18,9 Обмеженчй режuм

лiсокорчсmування

Разо"м 606,2

Таблиця 16

обсяги заходiв проведених в лiсах ОЩЗЛ в 2020 роцi

Тип Оl]ЗЛ Назва заходу | Назва лr"п"цruч f обiБiiiJЙ



Гlпоща, га Вuрубалui
за?апь цй

запqс
c)epeButtu, _ll3l 2 з 4 5

На Bcix площах особливо цiнних для зaжисту лiсiв встановлений обмежений режимлiсокористуван ня, лiсогосподарськi заходи npouo!"r"cu з особливою обережвiстю, щобмiнiмiзувати негативний вплив на довкiлля. В 2020 рочi лiсогослодарськi заходи в лiсах
ОЩЗЛ не проводились. В цiломУ по пiдприемстВу ciaH особливо цiнних on" .бaрaоr.""о
лiсiв в задовiльному cTaHi, На 2021 piK по результатам монiторип.у n. auпrЪrоuuпо
лроведення санiтарнооздоровчих заходiв на територiях ОI_{ЗЛ. Випалкiв самовiльних
рубок в лiсах ОI_{ЗЛ не зафiксовано.

2.8. Iнформачiя по соцiальних наслiдках господарськоi дiяльностi i впливу на
довкiлля.

.!ержлiсфонд пiдприемства розмiщений на територii трьох адмiнiстративних
районiв де дiе 24 мiсцевих рал  З районнi, 2 мiських. 4 iериторiальних громади i 15
сiльських.

Станом на 01.01.202 l року загальна чисельнiсть лрачiвникiв на пiлприсмсгвi
становить 2З1 , iз них 199 чоловiки ( s6,1 %) i 32 жiнок ( 1з,g %). В основному, цепрацiвники у вiцi 35 i бiльше poKiB 187 ( s1,0%). Мають професiйносередню технiчну
ocBiTy 1 2 1 (52,4 %), вищу ocBiTy 48( 20.8 %) працiвникiв.

За 2020 piK за рахунок коштiв пiдприемства пройшло навчання на курсах пiдвищення
квапiфiкацii l5 чоловiк.

В якостi соцiального пакета flП <Хотинський лiсгоспl> надас cBoiM працiвникам
матерiальну допомогу; застосовус системи премiювання; оплата за навчання на курсах
пiдвицення квалiфiкачii. купус новорiчнi подарунки для дiтей працiвникiв, подарунки
жiнкам до березневих свят 1.ощо.

Перiодично за рахунок пiдприемства працiвники проходять медичний огляд.

Таблишя l 7

Соцiальнi характеристики працiвникiв пiлприсмства по cTaTi, BiKy, ocBiTi та рух
кадрlв

Характеристика працiвникiв Сlпаном на:
01.01.2019р. 01.0I.2020p. 01.01.202lp.

Стать
Жiнки з7 J+ 32
Чоловiки ]в0 191 ]99

Разом: 217 225 23l
BiK

до З5 poKiB 62 55 14
3555 poKiB 1]5 l24
56_60 27 30 31
пенсlонери ]3 16 ]9

OcBiTa
Загальна середня 1в 56 62
Професiйнотехнiчна 57 57 б1



Середня техвiчна бз 59 57
Виrца 49 5з 4в
Кiлькiсть працiвникiв, якi
пройшли навчання за рахунок
пiдприемства:
В т.ч.
вища ocBiTa
технiчна ocBiTa
пiдвищення квалiфiкацii
o,j римання но воi спешiальностi

]2 19 15

Кiльк ic m ь працiвнuкiв, якi
навчаюmься

4 4 5

загальна чисельнiсть працюючих на пiдприсмствi за ocTaHHi роки залишасться
стабiльною.

пiдприемство у своiй дiяльностi керусться такими соцiальними принципами:
 лiсове господарствО мас працюва]и як в iHrepecax прачiвникiв пiдприсмсrва. так i

мiсцевого населення;
 лiсове господарство мае забезпечувати соцiальнi гарантii i вимоги як на даний час.

так i в майбутньому.
За 2020 piK пiдлрисмство сплатило податкiв до бюджетiв Bcix'piBHiB та зборiв до

державних цiльових фонлiв 292З4 тис.грн. в тому числi:
податки до державного бюджету 14050 тис.грн, мiсцевих бюджетiв 8725

тис.грн., внески до державних цiльових фондiв  6459 тис,грн.
необхiдно зазначити, що державного фiнансування в 2020 poui пiдприемство не

отримувало.
пiдприсмство забезпечус паJlивними дровами жителiв населених пунктiв i шкоJlи ! ле

вiдсутня магiстральна мереriа газопостачання.

2.9. Аналiз витрат пiдпри€мства на проведення лiсогосподарських заходiв

Таблиця 18

л}
п/п

Найменування робiт, заходiв 2019 piK
тис. грн

2020 piK
тис. грн

l Лiсове i мисливське госполарство, всього l39l3,9 |3917
1.1 Рубки формування i оздоровлення лiсiв та

iншi заходи, з них:
44зз,з з697

Рубки догляду з624,з 29зз
CaHiTapHi рубки 5l6,1 421

Лiсовiдновнi рубки ? ]ý ] 270
lншi заходи, пов'язанi з веденням л/г 57,6 65

Iншi заходи, не пов'язанi з веденням л/г 8
1.2 flопомirltн i л iсогосподарськi роботи 694,9 6]4
1.з Вiдновлення лiсiв на землях, наданих в

постiйне користування
1 qý, ý 211з

1.4 Охорона лiсу вiд поrкеж l8,7 18
1.5 Мисливське господарство 40,6 зз
1,6 Загальновиробничi витрати 5057,1 5 l20
1.7 Адмiнiстративнi витрати 15в9,6 1415
1.8 Проведення лiсовоТ сертифiкацii



1.9 Проведення лiсовпорядкування 1]7 1 847
1.10 Оформлен ня правовстановлюючих

докумевтiв
,,

Лiсорозведення
3. Спецiальне використання лiсових

_pecypciB та iншi заходи
23135,2 22906

3.1 Заготiвля деревини в порядку рубок
головного користування

7qq? а 761]

з.2 Заготiвля другорядних лiсових матерiалiв
).) Iншi заходи 4958,3 451з
з.4 Загальновиробничi вицэати 6485 76з1
3.5 Адмiнiстративнi витрати з l50,2 2447
з,6 Витрати на збут 548,8 692

Всього витрат по пiдприсмствч 37049,1 зб883

З таблицi видно, що в 2020 роui зросли витрати на ведення лiсолосп одарських
заходiв в зts)язку з збiльшенням витрат:
 на утримання та експлуатацiю обладнання (BapTicTb палива, запчастин, матерiалiв);
 на збут деревини;

 pic t поплtевоТ плаги;
в 2011 роцi обсяг виробництва товарноi продукцii на одного працюючого

становив 67,5 тис. грн.; в 2012р. 84,3 тис. грн.; в 2013р,  В2,6 тис.грн.; в 2014р.  92,9
тис.грн; в 20l5p.  l43,1 тис.грн.; в 20lбр.,l79,8 тис.грн., в 2017р.  237,4 тис,грн; в
201 8р. 26З,5 тис.грн.; в 201 9р.  29З,З тис.грн.в 2020р291 ,7 тис,грн

СереднЯ заробiтна плата становиЛа в 201 1 роцi  225 8 грн.; в 20l2 роцi 2723 l рн; в
2013 роцi 2999 грн; в 2014 poui З104 грн; в 2015 роцi 4963,9 грн.; в 2016 рочi 5902

грн; в 20l7 роцi 8559 грн; в 20l8 роцi 10142 грн.; в 20t9 рочi 11366 грн.в 2020 роцi
9586,8 грн


