
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання) 
Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про звернення до Кабінету Міністрів України,
Державного агентства Лісових ресурсів України,
Рівненського обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо реорганізації 
Володимирецького лісового господарства

Керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», від імені та в інтересах Володимирецької селищної 
територіальної громади, з метою захисту інтересів та законних прав 
населення громади, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності, правопорядку, розвитку сіл, селища, та 
здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 
селищна рада

ВИРІШИЛА;

1. Схвалити текст звернення депутатів Володимирецької селищної ради 
до Кабінету Міністрів України, Державного агентства Лісових ресурсів 
України, Рівненського обласного управління лісового та мисливського 
господарства щодо реорганізації Володимирецького лісового господарства 
додається.

2. Загальному відділу Володимирецької селищної ради направити дане 
рішення зі зверненням до Кабінету Міністрів України, Державного агентства 
Лісових ресурсів України, Рівненського обласного управління лісового та 
мисливського господарства щодо реорганізації Володимирецького лісового 
господарства.

3. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті 
Володимирецької селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії селипщої 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, правопорядку, розвитку 
сіл, селища, та здійш^щя^с^^^олю за дотриманням антикорупційного 
законодавства (го л о в '^^й г^^^^щ а ДЕСЯТНИК).

С е л и щ н и й  ГОЛОВЕ Василь КОВЕНЬКО



Кабінету Міністрів України 
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Державному лісовому агентству України 
вул. Ш. Руставелі, 9-а, м. Київ, 01601

Рівненському обласному управлінню 
лісового та мисливського господарства 

вул. Пушкіна, 26, м. Рівне, 33000

ЗВЕРНЕННЯ
щодо недопущення об’єднання державних підприємств «Володимирецьке 

лісове господарство» та «Рафалівське лісове господарство»

Ми, депутати Володимирецької селищної ради, вважаємо 
неприпустимим об’єднання державних підприємств «Володимирецьке лісове 
господарство» та «Рафалівське лісове господарство», які входять до сфери 
Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
на базі останнього. Державне підприємство «Володимирецьке лісове 
господарство» вже мало досвід роботи в умовах об’єднаного лісгоспу. Так, з 
2004 по 2018 рік на території Володимирецького району здійснював свою 
діяльність об’єднаний «Володимирецький лісгосп».

Ми вважаємо, що будучи окремими лісгоспами вони працюють 
ефективніще. Так, наприклад, чистий дохід об’єднаного Володимирецького 
лісгоспу в 2017 році складав 77,7 млн. грн, а обсяг сплати податків та внесків 
до бюджетів усіх рівнів -  25,4 млн. грн. Тоді як уже в 2020 році обсяг чистого 
доходу двох окремих лісгоспів склав 118,8 млн. грн, а обсяг сплати податків 
та внесків -  44,9 млн. грн, що значно (майже у 2 рази) перевищує показники 
бувшого об’єднаного Володимирецького лісгоспу.

Також, в процесі передачі та переоформлення лісових земель та прав на 
постійне користування лісовими землями ДП «Володимирецьке лісове 
господарство» до ДП «Рафалівське лісове господарство» існує ризик 
довготривалого призупинення господарської діяльності на цих землях та 
відповідно втратою надходжень до місцевих бюджетів, адже обсяг заготівлі, 
реалізації деревини та сплати податків (зборів) ДП «Володимирецьке лісове 
господарство» значно більший ніж ДП «Рафалівське лісове господарство». 
Чистий дохід підприємства за минулий рік складав 63,9 млн. грн, тоді як у 
Рафалівського підприємства на 16% менше, що становить 55 млн. грн.

ДП «Володимирецький лісгосп» є одним з найбільших у Вараському 
районі платником податків та обов’язкових платежів до бюджетів. За 2020 
рік сплачено 22,8 млн. грн. податків, в тому числі 11,7 млн. до державного 
бюджету, 7,4 млн. грн. до місцевого бюджету та інших платежів 3,7 млн. грн.



На підприємстві на даний час працює 150 працівників, середньомісячна 
заробітна плата одного працівника у 2020 році складала 9860 грн.

Втратити таке підприємство для Володимирецької громади 
неприпустимо. У разі злиття підприємств прогнозується, що податки до 
бюджету громади будуть сплачуватися у значно менших обсягах, будуть 
втрачені робочі місця, значна частина прибутку буде спрямована на покриття 
збитків від об’єднання.

Зважаючи на вищенаведене, просимо вжити невідкладних заходів та не 
допустити об’єднання підприємств задля збереження їхньої рентабельності, 
робочих місць та надходжень до місцевих бюджетів.

З повагою
Селищний голова Василь КОВЕНЬКО


