
стаття 1. Загальнi положення
1.1. дЕржАвнЕ шдприемство (олЕксАнлIвськЕ лIсовЕгоспоДАРСТВо) (далi - Пiлприемство), створене на пiдставi нак€вуМiнлiсгоспу УРСр J\b 98 вiд 03.07.1989, засноване на державнiй власностi,

цалежитЬ до сферИ управлiНня .ЩержавногО агентства лiсовиi pecypciB Украiни
(далi - Орган управлiння майном) i координуеться Кiрово.рuд."п"м обласним
управлiНням лiсоВого та мисливськогО господарства (далi - Управлiння).

1,2, Цей Статут визнача€ правовий статус, порядок дiяльностi та
припинення Пiдприемства.

1,3, Пiдприемство здiйснюе свою дiялънiсть на комерцiйнiй ocHoBi
вiдповiдНо до чинНого закоНодавства Украiни та цього Стаryту.

Стаття 2. Найменування та мiсцезнаходження Пiдпри€мства
2. 1 . Найменування Пiдприемства:
повне - дЕржАвнЕ шдприемство (олЕксАнлIвськЕ лIсовЕ

ГОСПОДАРСТВО>;
скорочене - .ЩП (ОJIЕКСАНДРIВСЬКШZ ЛIСГОСП).
2,2. Мiсцезнаходження Пiдприемства: УкраiЪа, 27зоо, Кiровоградська

область, Олександрiвський район, селище мiсъкого типу Олександрiвка,^вулиця
Магiстральна, будинок 4.

на одержання
розроблення

мисливського

Стаття 3. Мета i предмет дiяльностi
3.1. Пiдприемство створене з метою:

Пiдприемства

- ведення лiсового господарства, охорони, захисту, рацiона-гlьноговикористання та вiдтворення лiсiв;_ ведення мисливського господарства, охорони, вiдтворення та
рацiоншrьного використання державного мисливського фо"ду на територii
мисливсЬких угiдЬ, наданиХ у корисТуваннrI Пiдприемству;

- одержання прибутку вiд комерцiйноi дiяльностi.
3.2. основними напрямками дiяльностi Пiдприемства е:
3.2.|. ПроведеннЯ заходiв з вiдновлення лiсiв, пiдвищення iх

продуктивностi та полiпшення якiсного скJIаду, збереження бiотичного та
iншого природного рiзноманiття в лiсах;

з.2.2. Здiйснення заходiв iз замiни малоцiнних низькопродуктивних
насаджень на високопродуктивнi, здiйснення заходiв з лiсорозведення,
насамперед на низъкопродуктивних та непридатних для використання в
сiльському господарствi землях;

3.2.з. Органiзацiя лiсонасiнневоi справи i лiсових розсадникiв,вирощування декоративного садивного матерiалу;
з.2.4. Проведення прикJIадних дослiджень, спрямованих

нових знань з метою практичного iх використання для
iнструктивних технiчних нововведень в га_гlузi лiсового та
господарства;



з.2.5. Проведення експеримент€tльнихJ'''J, Д,l,Р\',,'ЛЕtlНХ еКСПеРИМеНТ€tльних розробок з метою cTBopeHHrI тавпровадження нових природозберiгаючих тЁхнологiй в галузi лiсового тамисливського господарства;
з,2,6' ЗбереженнЯ та посиленнЯ захисниХ властивОстей лiсiв, щовиконують захиснi, природоохороннi, caHiTapHo-.l"lurri""l, оздоровчi таРеКРеаЦiЙНi фУНКЦii, а ТаКОЖ функцiI- захисту навколишнього природногосередовища та iнженерних об'ектiв вiд негативного впливу природних таантропогенних факторiв;
3,2,7, Забезпечення охорони лiсiв вiд пожеж, захист вiд шкiдникiв iхвороб, пошкодження внаслiдок антропогенного та iншого шкiдливого впливу,порушень лiсового законода".r"u i притягнення до адмiнiстративноiвiдповiда-гrьностi |ромадян та посадових осiб при вчиненнi нимиадмiнiстративних правопорушень у сферi лiсового господарства, мисливськогогосподарства та полювання;
З.2.8. Вiдведення i таксацiя лiсосiк;
з.2.9. облiк i використання лiсових pecypciB;
З'2'l0, ЗабеЗПеЧеННЯ ПРОВеДеННя лiсово"о i r".rrивського упорядкування,збереженнЯ В 

"о""одuр.""i вiдповiдних *uр.о.рчфiчних та статистичнихматерiалiв;
3-2.11. облiклiсового фонду i реестрацiя Bcix змiн у його складi;3,2,12, Розробка i подання.u пiдп..оiстю матерiалi" .rро розподiл лiсiв накатегорii та застосування лiсових такс i змiну меж лiсництв;
з.2.13. Проведення рубок з додержанням дiючих 

"u.ru"o" i правил;з-2.14. Переробка деревини, виготовлення виробiв iз деревини.ВироблиIIтво продукцii та тоЪарiв народно.о йо*ивання;
з,2,15, Веденrrя мисливського господарства та контроль за дотриманнямправил полювання;
3,2,16, ЗдiйснеНня бiотехнiчниХ заходiв, що спрямованi на пiдвищеннrlпродуктивностi i полiпшення якостi мисливсъких угiдъ та зростаннячисельностi мисливських тварин;

:,-л-__ 
з,2,17, Органiзацiя та проведення полювання, в тому числi й полювання1ноземними |ромадянами, реалiзацiя мисливських тварин та продукцiТполювання, в тому числi i за кордон з урахуванням вимог чинногозаконодавства;
3,2,18, ВеДеННЯ ОбЛiКУ МИСливськоi фауни i реестрацiя Bcix змiн в iTскладi;
з,2,19, Вивчення мисливськоi фауни з метою найбiльш рацiонального iiвикорисТанIUI' утримання окремих мисливських тварин, вилучених зприродного середовища, в штучно створених напiввiльних yro"u>< (вольерах);з,2.20. Проведення протягом всъого року винищення бродячих собак,KoTiB, шкiдливих птахiв, а,uno* регулювання чисельностi лисиць, BoBKiB;з.2.2l. Ведення вiдстрiлу диких тварин в порядку селекцiйного вiдбору тавiдстрiлу тварин з метою наукових дослiдiень;
з,2,22, Постiйний контроль за ветеринарним та радiацiйним станом угiдь;
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з,2,2З,Прийом i органiзацiя полювання для iноземних туристiв,мисливцiв, органiзацiя та проведення зеленого туризму , обслуго"у"u""" aорганiзацiеЮ проживання та харчуваннrI (rр"дОч"Й 'речей, 

продуктiв
харчування в магазинах, на ринках, у населення по ринкових цiнах .u 

"u 
iнших

торгiвелъних пiдприемствах) ;

3.2.24. Розвиток мисливського собакiвництва;
3.2.25. Ведення рибного господарства;
з.2.26.Забезпечення пiдвищення продуктивностi працi на ocHoBiмеханiзацii трудомiстких лiсокультурних i лiсогосподарських робiт;3,2,27, Визначення основних напрямкiв розвитку, пiдготовка пропозицiйзi створення науково-технiчних, технологi""и", нормативних розробок,органiзацiя ik впровадження;
З.2.28. Здiйснення cyMicHoi3 .,z.,LE. Здiйснення cyMicHoi iнвестицiйноi дiяльностi;
з,2,29, Взаемодiя iз засобами масовоi iнформацii з питань висвiтлення

::IТУ:iлIр:бi:м здiйснення Державно.о у.,рu"лiння i контролю у сферi
ведення лiсового та мисливського господарства;

з.2.30. Популяризацiя серед населення значення збереження iправильного використання лiсiв i захисних лiсонасаджень, з€tлучення
громадськостi до справи вiдтворення та охорони лiсiв;

3,2.з l. Складання виробничих, фiнансових та iнших планiв в межах
установлених контрольних цифр та лiмiтiв, ба_пансiв прибуткiв та виц)ат,
кошторисiв, подання ik за пiдлеглiстю та здiйснення заходiв по ik 

""*о"u""й; 
)

3,2,з2, Органiзацiя первинного облiку, скJIадання зведених фiнансових тастатистичних звiтiв. Органiзацiя та вдоскон€lлення бухгалтерського облiку,
здiйснеНня контРолю за викорисТанняМ фiнансових i мЙрiальних pecypciB;

з,2,зз.здiйснення соцiа-гtьного захисту працiвнйкiв, полiпшення ikжитлових та культурно-побутових умов, органiзацiя торгового обслуговуваннята |ромадського харчування працiвникiв, контроль за дотриманнямзаконодавства з охорони працi;
3.2.З4. Розробка та реалiзацiя iнновацiйних

вдоскон€lленнjl виробництва;
з,2.35.Здiйснення зовнiшньо-економiчноТ дiяльностi на комерцiйнiй

ocHoBi з метою одержаншI прибутку; спiвробiтництво з нацiонurr"rп"r",
мiжнародними та iноземними органiзацiямr i громадянами, вiдкриття в
установах банкiв paxyHKiB в нацiональнiй та iноземнiЙ валЙтi;

.3,2,з6. Торговельна дiяльнiсть у сферi оптовоi, роздрiбноi, комiсiйноi
торгiвлi та громадського харчування по реалiзацiт проjукцii', продовольчих i
непродовольчих ToBapiB, €Llrкогольних напоiв;

з.2-з7. Виробництво продуктiв харчування та iх реалiзацiя;з,2,з8.Ведення сiльського господарства, в тому числi вирощування,
заготiвля, зберiгання i переробка сiльъькогосподарськоi продукцiI та iT
реалiзацiя;

з,2,39.Здiйснення капiтального будiвництва, ефективне використання
виробничих фондiв i капiтальних вкJIадень, технiчного переозбро€нIuI
Пiдприемства;

проектiв з метою



3.2-40. Створення та експлуатацiя власноi мережi багатопрофiльних
магазинiВ, пунктiВ харчування, побутового обслуговування населеннrI i" з.2.4t. ПроведеНня робiт щодо сертифiкацii продукцii та ii штрихкодового
MapKyBaHHrI;

3.2.42. Внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв
автомобiльним та залiзничним транспортом;

3.2.4З.Приватизацiя житлового фонду, що належить до вiдомчого
житлового фонду;

3.2.44. Надання послуг населенню з тепло-, та водопостачаннrI;
з.2.45. Органiзацiя платних стоянок та надання платних

населенню по обслуговуванню та ремонту автомобiлiв;
3.2-46. Реалiзацiя у межах своеi компетенцii державноi полiтики з питань

кадровоi роботи, пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацii
працiвникiв за рахунок власних коштiв та коштiв державного бюджеry;

з.2.47. Забезпечення у межах cBoik повноважень виконання завдань
мобiлiзацiйноi готовностi ;

3.2.48. Органiзацiя розгляду звернень громадян з питань, що нЕUIежать до
компетенцii пiдприемства, забезпечення у межах cBoix повноважень виявлення
та усунення причин що породжують скарги Iромадян;

3.2.49. Впровадження заходiв щодо вдоскон€lлення охорони працi на
пiдприемствi, безпечного його ведення в умовах радiоактивного забруднення;

3.2.50.Забезпечення вирiшення питань цивiльноi оборони, здiйснення
заходiВ щодО захистУ населення i територiй пiд час надзвичайних ситуацiй;

з.2.51. Iншi види дiяльностi, що випливають з мети та предмету
дiяльностi i не забороненi чинним законодавством Украiни.

3.3. Види дiяльностi, що потребують отримання додаткових дозвiльних
документiв (лiцензiй, патентiв), можуть здiйснюватися тiльки пiсля ix
отриманнrI.

посJryг


