
дЕржАвнЕ пIдпри€мство dотинськЕ лIсовЕ господАрство>
Звiт для TpeTix зацiкавлених cTopiH та громадськостi
за результатами дiяльностi пiдприсмства у 2020 poui

Головна функцiЯ пiдприсмства - ведення лiсового господарства у лiсах, щtl
переданi йому у постiйне користування. Загальна площа пiдлрuсrсr"ъ ста"овиrь 19l88
га,Збiльшення площi лiсового фонду пiдприсмства вiдбулось за рахунок передачi в склад
лiсгоспу лiсiв колишнього flП <Хотинське ДСЛ АПК>. Загальна площа лiсових земель на
початок 2020 року становила 99.1%. площа земель вкритих лiсовоtо рослиннiстю 91,9О%
Bi] заt алыlоТ площi лерltt.tiс'|онr5. Лiсrl пiлприсvс tBa виконують захисlti. водоохороннi.
рекреацiйно-оздоровчi, природоохороннi сьункцii та мають експлуатацiйне значення. Jliси
з особливим режимом користування становлять 22Оk вiд вкритих лiсовою рослllннiстtо
земель.

В лiсовому фондi пiдприсмства в наявностi 13 об'ектiв природозаповiдного фонду.з них 2 пам'ятки природи загальнодержавного значення в Рухотинському ,га

Колiнкiвецьltому лiсництвах , l пам'ятка природи мiсцевого значення в Новоселицькому
лiсництвi. б заповiдних урочищ в Рухотинському лiсництвi, 1 заказник мiсцевого значення
та l дендрологiчн14й парк в Клiruкiвецькому лiслtицтвi. 7о/о лiсiв пiдприсмства вiдносяться
по 1-1екрсruiйно-оздоровчи\ лiсiв. розмiшенi нrвко.tо населених пlнкliв ra призначенi в
першу чергу для вiдпочинку населенняr l l % лiсiв вiдлtосяться до захисних. вони
стримують еРозiю грl,нтiв. захищаIоть береги рiчок, озер, iнших водойм, зростають вздовх{
за-пiзниuь га авrомобiльних lopil,

!eplt<aBlta лiсова охорона. цо дiг у склалi пiдпригvсrва. викон)с охорон) лiсiв вiд
сапtовi.гlьнljх рубок. по;келt. захtlст.qiсових насаджеIlь вiд хвороб та шкiдникiв, Лiсгосп
здiйсшюс роботи з лiсовiдновлеt-t ня. проводить агротехнiчнi та лiсiвничi догляли за
лiсовl.tмtt Ilасадr(еннями. здiйснюс;tiсозаготiвлю та ltереробку деревини.

З lаблиui Ви volKele дiзнаlись про вIIконання Jеяких локаJllикiв по рiзнllх
напрямках дiяльностi пiдприсмства в 2020 роцi:
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ВiдновленнЯ Bcix зрубiВ пiдприемствоМ проводиться природнiм та шl.учним
шляхом в обов'язковому порядк). Гак в 2020 роцi вiдновлення лiсiв провелено на плошi
104,9га В тому числi природне поновлення 60,7га, садiння та висiвання лiсу 44.2га.
переведено в покриту лiсом площу 107га лiсових культур та природного поновлення.
Проведено 5lбга агротехнiчних доглядiв за лiсовими культураrЙ (у переведеннi на
однократний). Заготовлено 3 1 03кг лiсового насiння, в тому числi дуба звичайного З l00кг.

У 2020 роцi пiдприсмством на ведення лiсового та мисливського господарOтва ,
лiсорозведеннЯ, лiсозаготiвлЮ витраченО З6883тис.грн, сплачено податкiв до бюджетiв
ycix piBHiB та зборiв до державних цiльових фондiв 29234 тис.грн., в тому ltислi:

- податки до державного бюджету - 14050 тис.грн,
- податки до мiсцевих бюджетiв - 8725 тис.грн
- внески до державних цiльових фондiв - 6459 тис,грн.
Необхiдно зазначити, що в 2020 роцi пiдприемство не отримувало фiнансування з

державного бюджету.
На пiдприсмствi в 2020 роцi працювали 242 штатний працiвник, середня заробiтна

плата скла_па 9586,8 грн.
В 202l рочi плануеться провести заготiвлю деревини в порядку рубок головного

користування в об'емi 23,0 тис,кбм лiквiдноi деревини, рубки формування та
оздоровленнЯ лiсiв плануетьСя провести на площi 700 га, на площi 1900 га провести
лiсопатологiчнi обстеlttен ня. провесt и вiдновлення на зр5бах природнiм шляхом на площi
45 га, штучним шляхом на площi З8 га.

З бiльш детальною дiяльнiстю пiдприемства можна ознайомитись на сайтi:
Kh otind lg. со m, u а

Адреса пiдприемства:
Чернiвецька обл., м. Хотин, вул..Гагарiна,8 Тел./факс (0З7Зl) 2-13-66,2-15-З8
E-mai1: Khotindlg@ukr.net
Сайт: Khotindlg.com.ua
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