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Лісогосподарська діяльність у 2012 році 

Обсяги продукції, робіт та послуг лісового господарства у фактичних цінах  
за 2012 рік склали 37,8 млн.грн., що на 12,6% менше, ніж у 2011р. Частка 
продукції лісозаготівель у загальних обсягах продукції лісового господарства 
становила 35,6%.  

Заготівля ліквідної деревини у 2012 році 

 
Тис.м3 У % до 2011р. 

Заготівля ліквідної деревини 104,7 75,3 
у т.ч. від  рубок головного користування – – 

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини   
лісоматеріали круглі 15,0 34,6 

у тому числі   
для виробництва пиломатеріалів і заготовок 13,3 34,7 
для виробництва клеєної фанери і шпону – – 
для будівництва 1,7 34,0 
для виробництва целюлози і деревної маси (баланси) – – 

дров’яна деревина для технологічних потреб  21,9 79,1 
дрова для опалення 66,9 99,8 

 
Рубки, заходи та заготівля деревини у 2012 році за видами 

Площа рубок та 
заходів Заготівля деревини  

тис.м3 

 

тис.га у % до 
2011р. усього у т.ч. 

ліквідної 
з неї 

ділової 

у % до 
2011р. 

Рубки та заходи – всього 2,5 101,5 122,2 104,7 15,0 75,1 
рубки головного 
користування – – – – – – 
рубки формування і 
оздоровлення лісів та інші 
заходи, пов’язані з веденням 
лісового господарства 2,5 103,7 122,0 104,5 15,0 75,3 
інші заходи, не пов’язані з 
веденням лісового 
господарства 0,0 10,3 0,2 0,2 0,0 32,8 
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Освоєння розрахункової лісосіки лісогосподарськими підприємствами в 
2012р. не проводилось.  

Незначну частку в обсягах продукції лісового господарства складають 
другорядні лісові матеріали та продукція побічного лісового користування.          
У 2012р. лісогосподарськими підприємствами області заготовлено 15,9 тис.шт. 
новорічних ялинок, 2 т сіна.  

Відтворення лісів проведено на площі 1031 га, що на 25,1% менше, ніж у 
2011р., у тому числі садіння та висівання лісу – 970 га, його природне 
поновлення – 61 га. Переведення лісових культур та ділянок із природним 
поновленням у вкриті лісовою рослинністю землі – 305 га. Залишки 
невивезеної деревини на лісосіках становили 2,8 тис.м3, залишок неочищених 
площ лісосік – 0,1 тис.га.  

Протягом 2012р. було зафіксовано 36 випадків порушення лісового 
законодавства, що на 28,6% більше, ніж у попередньому році. Шкода, заподіяна 
лісовому господарству внаслідок порушень лісового законодавства, становила            
514,2 тис.грн.  

Лісові пожежі  

 
2012р. У % до 2011р.

Кількість лісових пожеж, одиниць 200 256,4 
Площа лісових земель, пройдена пожежами, га 129 860,0 

у тому числі   
низовими 123 820,0 
верховими 6 – 
підземними – – 

Площа нелісових земель, пройдена пожежами, га 10 166,6 
Згоріло і пошкоджено, м3   

лісу на пні 9535 – 
заготовленої лісової продукції 102 – 

Збитки, заподіяні лісовими пожежами, тис.грн. 330,3 3520,3 
 

У 2012р. загинуло 228 га лісових насаджень, що на 17,5% більше, ніж у 
2011р., у т.ч. від хвороб лісу – 2 га, від впливу несприятливих погодних умов –
59 га, від лісових пожеж – 90 га, інших причин – 77 га. На початку 2012 року в 
лісах налічувалось 12,5 тис.га осередків шкідників і хвороб лісу, протягом року 
виникло ще 3,6 тис.га нових осередків. 

Виконання лісозахисних заходів щодо ліквідації осередків шкідників і 
хвороб лісу проведено на площі 4,5 тис.га біологічними препаратами. 
Внаслідок цих заходів та під впливом природних факторів зникло 
вищеназваних осередків на площі 917 га. На кінець року залишилось 6,7 тис.га 
лісу, що потребували негайних заходів боротьби. 
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