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Лісогосподарська діяльність у 2014 році 

 

Обсяг продукції (робіт, послуг) лісового господарства, вироблений 

підприємствами, яким надані у користування ліси у 2014р. становив 

33,7  млн.грн. (у фактичних цінах; без  ПДВ), що на 6,5% менше, ніж у 2013р. Із 

загального обсягу продукція лісозаготівель становила 12,2 млн.грн., або 36,3%. 

Заготівля ліквідної деревини 

 

2014р., 
тис.м

3
 

У % до 2013р. 

 Заготівля ліквідної деревини
 

63,0 90,0 

у т.ч. від  рубок головного користування – – 

Із загальної кількості заготовленої ліквідної деревини                
 

  

 лісоматеріали круглі 5,0 62,1 

 для виробництва пиломатеріалів і заготовок 4,7 65,5 

 для виробництва клеєної фанери і шпону – – 

 для виробництва целюлози і деревної маси (баланси) 0,2 139,0 

 інші сортименти лісоматеріалів круглих 0,1 13,8 

 у тому числі для будівництва 0,1 13,8 

паливна деревна (включаючи деревину для виробництва  

деревного вугілля)          58,0 95,3 

дров’яна деревина для технологічних потреб 
 

10,5 58,6 

дрова для опалення
 

47,5 110,6 
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Рубки, заходи та заготівля деревини у 2014 році за видами 

 Площа рубок та 

заходів 
Заготівля деревини  

тис.га 
у % до  

2013р.  

тис. м
3 

у % до 

2013р. усього 
у т.ч. 

ліквідної 

з неї 

ділової 

Рубки та заходи – всього 2,5 85,6 73,7 63,0 5,0 89,5 

рубки головного 

користування – – – – – – 

рубки формування і 

оздоровлення лісів та інші 

заходи, пов’язані з веденням 

лісового господарства 2,5 84,7 73,4 62,8 5,0 89,4 

інші заходи, не пов’язані з 

веденням лісового 

господарства 0,0 336,4 0,3 0,2 – 143,2 

 

Освоєння розрахункової лісосіки лісогосподарськими підприємствами та 

фактична заготівля ліквідної деревини в порядку рубок головного користування 

в 2014р. не проводилось.  

Незначну частку в обсягах продукції лісового господарства складає 

заготівля другорядної лісової продукції. У 2014р. лісогосподарськими 

підприємствами  області заготовлено 10,3 тис.шт. новорічних ялинок.  

Відтворення лісів проведено на площі 431 га, що на 21,4% менше, ніж у 

2013р., у тому числі садіння та висівання лісу – 390 га, його природне 

поновлення – 41 га, переведення природного поновлення у вкриті лісовою 

рослинністю землі – 56 га. Залишки деревини на лісосіках становили 6,9 тис.м
3
, 

залишок неочищених площ лісосік – 0,2 тис.га.  

Лісові пожежі у 2014 році 

 

2014р. У % до 2013р. 

Кількість лісових пожеж, одиниць
 

172 318,5 

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га
 

380,2 2534,7 

у тому числі   

низовими 371,3 2475,3 

верховими 8,9 х 

підземними – – 

Площа нелісових земель, пройдена пожежами, га 81 2700,0 

Згоріло і пошкоджено, м
3 

  

лісу на пні 4903 – 

заготовленої лісової продукції – – 

Збитки, заподіяні лісовими пожежами, тис.грн. 1728,7 11143,4 

  у тому числі    

  вартість згорілого лісу на пні  1358,5 х 

  вартість заготовленої лісової продукції та інших 

  матеріальних цінностей        – – 
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У 2014р.  загинуло  216 га  лісових  деревостанів, у т.ч. від хвороб лісу – 

1  га, від впливу несприятливих погодних умов – 10 га,  від  лісових пожеж – 

172 га, інших причин – 33 га. Загальний обсяг загиблої деревини склав  

35,5  тис.куб.м.        

          На початок 2014р. в лісах налічувалось 19,2 тис.га осередків шкідників і 

хвороб лісу, протягом року виникло ще 1,9 тис.га нових осередків.  Виконання 

лісозахисних заходів щодо ліквідації осередків шкідників і хвороб лісу 

проведено на площі 2,2 тис.га. Площа осередків шкідників і хвороб лісу на 

кінець 2014р. склала 18,9 тис.га, з них 1,8 тис.га потребують негайних заходів 

боротьби.                                                                                                                          

 У 2014р. зафіксовано 60 випадків незаконних рубок дерев і чагарників. 

Шкода заподіяна лісовому господарству внаслідок незаконних рубок склала 

2249,6 тис.грн.                                                                                

 

 

Начальник Головного 

управління статистики                                                                     О.М.Шпильова 
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