
Оцінка можливих соціальних наслідків запланованих господарських 

заходів на 2021рік 
 

 

ДП «Тростянецький лісогосп» нарівні з економічними завданнями, а саме: 

заготівля деревини, забезпечення деревообробних, меблевих підприємств 

сировиною, постачання паливних дров, прагне дотримання сучасних екологічних 

стандартів, збереження природної рівноваги, аби ліси могли виконувати  

ґрунтозахисні, водоохоронні функції, забезпечувати відтворення тваринного та 

рослинного світу. Ми співпрацюємо з місцевими громадами у фінансово-економічній 

сфері та на інформаційному полі.  

Державне підприємство «Тростянецьке лісове господарство» було засноване в 

1936 році. На сьогоднішній день підприємство у своїй стуктурі має  п'ять лісництв ( 

Краснянське, Литовське, Маківське, Нескучанське, Тростянецьке), Нижній лісовий 

склад, автотранспортний цех, цех переробки деревини. Площа земель, що 

знаходяться в постійному користуванні становить 22263,5 га, з них вкриті лісовою 

рослинністю – 20655,6 га.  

Ліси лісгоспу розподіляються на чотири категорії: 

І – ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, 27 %; 

ІІ – рекреаційно-оздоровчі ліси, 6,2 %; 

ІІІ – захисні ліси, 29 %; 

ІV – експлуатаційні ліси, 37,8 % . 

Поділ вкритих лісовою рослинністю ділянок за переважаючими породами: дуб 

– 61,6%; ясен – 9,9% ; сосна – 20,2%; липа – 0,8%; береза – 1,5%; вільха – 2,1%; клен 

– 2,3%; осика – 0,2%; акація – 0,4%;інші породи – 1,0%. 

У віковій структурі насаджень переважають середньовікові насадження 

(близько 9100га). Молодняки займають близько 2500 га. Решта – стиглі та 

пристигаючі насадження. 

В 2021 рік підприємство відповідно до запроектованих щорічних обсягів планує 

отримати 53700 м.куб.ліквідної деревии (з рубок головного користування  30200 

м.куб., з рубок догляду 23500 м.куб.). 

Заготівля лісопродукції за 2020 рік з рубок головного користування склала 

30074  м³, рубки догляду – 29894 м³. Разом заготовлено ліквідної деревини 59968 м³, 

що складає 112 % від запректованого об’єму. 

Проведено заходи по догляду,формуванню і оздоровленню лісів: 

    - рубки в молодняках проведені на площі – 392 га; 

    - прорідження пройдено на площі – 92 га, де заготовлено – 1810 м³; 

    - прохідної рубки проведено на площі – 166 га, де заготовлено – 7890 м³; 

    - санітарно вибірковою рубкою пройдено площу – 357 га, де заготовлено – 17080 

м³; 

     -  інші рубки ( розчищення доріг, рубка небезпечних дерев понад автодорогами та 

дорогами лісогосподарського призначення, рубка небезпечних дерев навколо лісосік 

головного користування) проведено на площі – 145 га, де заготовлено – 2991 м³.   



        Лісокультурне виробництво – важлива ланка у веденні лісового господарства. У 

2020році створено 79 га лісових культур, проведений догляд на площі 831 га. Було 

переведено в покриту лісом площу 78 га . У розсадниках вирощено 806,0 тис.шт. 

сіянців та 35,2 тис.шт. декоративних саджанців. 

          На даний час в лісгоспі нараховується 486,6 га незімкнутих лісових культур. У 

2020 році висадили 78,3 га лісових культур, що відповідає обсягам наявного 

лісокультурного фонду. Технології та способи лісовідновлення спрямовані на 

якомога швидше відновлення лісів та скорочення терміну можливого негативного 

впливу рубок на навколишнє середовище, відновлення біоценозів.  

За рік виявлено 13 порушень лісового законодавства, в т.ч. по статті 65 КУпАП 

«Незаконна порубка лісу» - 13 випадків, об’ємом незаконно зрубаної деревини 8,03 

куб.м., та завданою шкодою 65866,6 грн. Сплачено до бюджету 35090 грн. У 2020 

році на охорону та захист лісу заплановано витратити   700,0 тис.грн. 

За пожежонебезпечний період проведено 134 рейдів по виявленню порушень 

правил пожежної безпеки в лісах. Влаштовано 85 км. нових мінералізованих смуг, та 

проведено догляд за вже існуючими мін. смугами протяжністю 2160 км. Пожежні 

бригади лісгоспу неодноразово виїжджали на гасіння займань на території суміжних 

землекористувачів. 

На території ДП «Тростянецький лісгосп» знаходяться шість об’єктів 

природно-заповідного фонду загальною площею 5362,6 га. Що становить 24% від 

площі лісгоспу, що відповідає загальноєвропейським показникам заповідності 

території.  

 Місцеве населення має безперешкодний доступ до лісу з можливістю збирання 

грибів, ягід, трав для власних потреб, рекреації, випасання худоби. Доступ може 

бути обмежений у випадку стихійного лиха, пожежі чи інших випадках передбачених 

законодавством. Місцеві громади також мають можливість оскаржувати дії 

підприємства, якщо воно зачіпає їх права. 

В Литовському лісництві знаходиться рекреаційна ділянка, яка знаходиться на 

березі річки Ворскла. Рекреаційна ділянка облаштована місцями для відпочинку, 

волйбольним та футбольним майданчиком. На відпочинок прийджають люди з 

сусідніх районів та областей. 

Лісова дорожня інфраструктура має важливе значення не лише для 

господарської діяльності підприємства, а й для комунікації місцевих громад. За 

період реалізації програми з розбудови лісових доріг, яка почала впроваджуватись з 

2010 року на території  лісгоспу з’явилось понад 21,4 км якісних доріг. 2019 року до 

загальної інфраструктури додали 1,5 км дороги з твердим покриттям на 

території  Литовського лісництва. Систематично проводиться грейдерування 

грунтових лісових доріг. Будівництво даних автодоріг лісогосподарського 

призначення дає змогу більш швидко добратися до ділянок важкодоступного лісу в 

разі виникнення пожежі. Неможливо обрахувати всю економію коштів від того, що 

кожний день транспорт їде на роботи по догляду, по охороні лісу, кожний день 

лісничий робить об’їзд даних територій і при кожному цьому випадку буде 

економиться людський час, зменшаться витрати ПММ,  знос техніки… Дане 



будівництво має ще й велике значення для рекреаційної сфери: - відкривається 

доступ для мешканців нашого регіону до лісу, щоб збирати гриби, ягоди, до 

прекрасних місць відпочинку. Деякі з доріг служать важливим соціально-

економічним фактором розвитку відповідного регіону, бо вони сполучають між 

собою населені пункти. За 2020 рік  витратили  530,0 тис.грн на підтримання 

існуючої мережі в належному стані, щоб мешканці сусідніх селищних та сільських 

рад могли й надалі ними комфортно користуватись. 
ДП «Тростянецький лісгосп» у своїй діяльності орієнтований на трудовий 

потенціал місцевого населення. Середньооблікова чисельність працюючих у 2020 

році  - 217 чол. Крім того, люди задіяні, як безпосередньо на підприємстві, так і 

опосередковано через приватні підприємства, які надають послуги або виконують 

роботи для ДП «Тростянецький лісгсоп».. Кожного року лісгосп залучає для 

виконання сезонних робіт до 35 працівників. Надання робочих місць для місцевого 

населення значно допомагає зняти соціальну напругу та покращує взаємовідносини 

між місцевим населенням та адміністрацією підприємства.  

Обсяг реалізації продукції за 2020 рік складає 103,0 млн. грн., що на 4,8 млн. 

менше ніж у минулому році. Це пов’язано із зміною сортиментної структури 

заготовленої деревини та зміною ринкових цін. В наш час багато підприємств, 

установ та населення переходить на опалення дров’яною деревиною. Наше 

підприємство є основним постачальником паливної деревини для бюджетної сфери. 

Підприємство завжди приймає участь в тендерах на закупівлю дров’яної деревини і 

в подальшому якісно виконує договірні зобов’язання. В час, коли вартість газу дуже 

висока, забезпечення паливною деревиною населення по доступним цінам з 

доставкою у двір, як це робить лісгосп, має важливе значення не тільки економічне, 

а й політичне, сприяє зменшенню соціального напруження. 

Лісоматеріали в круглому вигляді реалізовувались на внутрішньому ринку. 

Дрова паливні купували місцеві організації, підприємства та окремі громадяни. 

Зокрема:  

1. По тендерним договорам :           закуплено – 3253              реалізовано – 3253 

 В тому числі : 

*Відділ освіти молоді та спорту 

 Кириківської  селещної ради                       1395 м.куб.                     1395 м.куб. 

*Відділ освіти Тростянецької РДА              795   м.куб.                     795   м.куб. 

*Кириківська селищна рада                          420   м.куб                      420   м.куб 

*Відділ освіти Боромлянської с/ради           480   м.куб                      480   м.куб 

*Боромлянська селищна рада                       163   м.куб                      163   м.куб 

2. Бюджетним - 2958 м3    з  них: 

Сільським радам – 653 м3,  

*Тростянецький центр  

первинної медичної допомоги  - 99,2 м.куб. 

*Військовій частині  - 246 м.куб. 



*Управіління соціального 

 захисту населення Тростянецької РДА – 139 м.куб. 

*Відділ культури, туризму,молоді і спорту – 148,8 м.куб. 

*Комунальний заклад Тростянецької міської ради Музейно-виставковий центр 

«Тростянецький» - 74,4 м.куб. 

*Тростянецька центральна районна бібліотека комунальний заклад – 4,9 м.куб. 

*Тростянецьке жиле експлуатаційне управління комунальне підприємство – 1593,0 

м.куб.               

3. Товариствам з обмеженою відповідальністю, приватним підприємствам, 

виробничим підприємствам  - 18766 м3 

4. Фізичним особам-підприємцям - 5127 м3 

5. Населенню - 8389   м3  

ДП «Тростянецький лісгосп» надалі в 2021 році планує реалізовувати дров’яну 

деревину виробничого та невиробничого призначення для місцевих громад та їх 

мешканців, щоб стовідсотково задовольнити їх потреби  в опалювальний період. 

Чистий прибуток за результатами роботи підприємства за 2020 рік склав 2735 

тис.грн.  Собівартість заготовленого 1 куб.м. деревини склала 1024  грн. Реалізація з 

1 м.куб. заготовленої деревини 1513 грн.  Реалізовано 58,4 тис.м.куб., з них 38,5 тис. 

м.куб. дров’яна деревина. 

Перероблено в цехах лісгоспу 5844 м.куб. З них випущено продукції на суму 

8295 тис. грн. 

У 2020 роц підприємством до бюджету всіх рівнів було сплачено 52558 тис.грн. 

До державного – 28289 тис.грн. До місцевих бюджетів – 14642 тис.грн. Єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 9627 тис грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сплата податків по за 2020 рік 
 

№ 

п/п 
Сільські ради, ОТГ 

Земельний 

податок, грн 

Рентна плата за викор. 

ліс.рес. грн 

Податок на 

нерухомість, 

грн  

Податок з 

доходу 

фіз.осіб, 

грн 

ВСЬОГО 

      РГК РД       

1 Чернеччина ОТГ 39697,73   8088,75     47786,48 

2 Більчанська с/р 25725,84   19421,00     45146,84 

3 

Боромлянська ОТГ/ 
+Жигайлівська с/р 

29558,44   30302,25 
    

59860,69 

4 Буймерівська с/р 9504,00   10524,00     20028,00 

5 Кириківка с/р 4340,47         4340,47 

6 Криничанська с/р 49076,70   144223,18     193299,88 

7 Люджанська с/р 22078,66   72183,75     94262,41 

8 м. Тростянець/ ОТГ 483963,58 2301873,50 726345,93     3512183,01 

9 Мартинівська с/р 43934,40   135154,41     179088,81 

10 Мащанська с/р 38561,06   124068,48     162629,54 

11 Ніцахська с/р 43625,41   259371,65     302997,06 

12 Печинська с/р 5025,52   60239,42     65264,94 

13 Ст. Іванівська с/р 3893,17         3893,17 

14 Охтирської ОТГ 42825,42 597228,75 219839,25     859893,42 

15 Станівська с/р 95419,77   236419,39 9871,54 812800,00 1154510,70 

16 м.Охтирка   559293,00       559293,00 

17 Тростянецький р-он   5707537,00       5707537,00 

18 Бонромлянська с/р     19905,24     19905,24 

19 

м.Тростянець/ОТГ 
/Камянська+Зарічанська 

с/р 
    

  
32251,71 

  
32251,71 

20 

Бакірівська с/р/ 
ЧернеччинаОТГ 

    

  

54512,83 

  

54512,83 

21 
Бакірівська с/р/      

    
689400,00 689400,00 

22 м.Тростянець         6597336,11 6597336,11 

        

 

 

 

 

 

 



 

  Рентабельність діяльності підприємства 2,6 %.  

На 2021 рік заплановано: 

- дохід від реалізації товарів, робіт та послуг на суму 93,0 млн. грн.; 

- планується переробити біля 6000 куб.м. деревини та виготовити готової 

продукції на суму понад 12,0 млн.грн.; 

- заготовити від РГК – 30200 куб.м. деревини, від рубок формування і 

оздоровлення лісів та інших заходів – 23500 куб.м. деревини; 

- відтворити лісові насадження на площі 151,0 га; 

- витратити на ведення лісового та мисливського господарства 72700 тис.грн.; 

- зробити капітальних інвестицій в виробництво підприємства на суму 785,0 

тис.грн.; 

- зробити виплат на користь держави у вигляді податків та обов’язкових зборів 

на суму -38759,0 тис.грн., в тому числі 11376,0 тис.грн. до місцевих бюджетів; 

- зберегти чисельність штатних працівників на рівні  220 чоловік із середньою 

заробітною платою на рівні 16,5 тис.грн.  

Професіоналізм та самовіддана праця працівників ДП «Тростянецьке лісове 

господарство»  є надійним фундаментом економічного та соціального потенціалу 

Тростянецького району.  Податки, нові дороги, робочі місця, забезпечення населення 

дров’яною деревиною, охорона і захист лісу, розвиток рекреації в лісових масивах та 

багато іншого – це все робиться, в першу чергу, для людей Тростянецького району 

та мешканців м. Тростянець.  

      Таким чином відповідно до взятих на себе зобов’язань Тростянецький 

держлісгосп демонструє відкритість та прозорість у всіх сферах своєї діяльності. 

Всю  інформацію  щодо діяльності підприємства (крім тієї що становить державну 

чи комерційну таємницю) можна отримати з офіційного сайту підприємства 

www.trostles.com.ua, на фб–сторінці  або звернувшись до спеціалістів за телефонами 

гарячої лінії  чи письмово. 

 

Директор 

ДП «Тростянецький лісгосп»                                                     В.І.Зубко 

 

 

http://www.trostles.com.ua/

