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Лісогосподарська діяльність у Львівській області у 2016 році
За 2016 рік реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства на
826,9 млн.грн (за 2015 рік – на 788,5 млн.грн), у т.ч. продукції лісозаготівель – на
753,7 млн.грн. Частка продукції лісозаготівель у загальному обсязі продукції лісового
господарства становила 91,1%.
У 2016 році підприємства, що мали в користуванні або власності ліси,
заготовили 1471,8 тис.м3 деревини, у т.ч. 1242,9 тис.м3 ліквідної деревини.
Паливна деревина становила 61,1%, або 759,2 тис.м3 від загального обсягу
заготовленої ліквідної деревини, решту (38,9%, або 483,7 тис.м³) становили
лісоматеріали круглі.
Основна частина ліквідної деревини була заготовлена від рубок головного
користування (54,5%) та від санітарних рубок лісів (44,6%).
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Обсяг заготівлі ліквідної деревини від рубок головного користування у 2016
році становив 676,9 тис.м3, у т.ч. від хвойного господарства – 366,4 тис.м3 (54,1%),
твердолистяного – 220,5 тис.м3 (32,6%) і м’яколистяного – 90,0 тис.м3 (13,3%).
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Лісогосподарські підприємства області щорічно здійснюють комплекс
лісокультурних робіт з відтворення лісів. Упродовж 2016 року ці роботи проведені на
площі 4,4 тис.га, що на 3,0% більше, ніж у 2015 році, з них на площі 2,6 тис.га – садіння і
висівання лісу, решта площі (1,8 тис. га) – природне поновлення. У лісовому фонді у вкриті
лісовою рослинністю землі переведено 2,7 тис.га лісових культур та 1,3 тис.га ділянок з
природним поновленням.
Площа лісосік, які підлягають очищенню становила 151 га, у тому числі від суцільних
рубок – 92 га. Залишок невивезеної деревини, яка підлягає реалізації, становив 60,8
тис.м3, з нього 34,0% – це деревина, отримана від рубок головного користування.
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У 2016 році площа загибелі лісових деревостанів становила 1173 га, обсяг загиблої
деревини – 277,4 тис.м3, у тому числі від пошкоджень шкідливими комахами – 228 га (43,8
тис.м3), хворобами лісу – 761 га (201,6 тис.м3), впливу несприятливих погодних умов – 153
га (28,2 тис.м3), лісових пожеж – 17 га (0,6 тис.м3), інших причин – 14 га (3,2 тис.м3).
На кінець 2016 року в області було 36,8 тис.га лісів, пошкоджених шкідниками та
хворобами. Негайних заходів боротьби потребують ліси, пошкоджені шкідниками та
хворобами на площі 25,9 тис.га. Протягом 2016 року на площі 725 га збільшилась кількість
осередків шкідників і хвороб лісу.
Виконання лісозахисних заходів зі знищення осередків шкідників і хвороб лісу
проведено у 2016 році на площі 54 га, з них 92,6% – заходи, проведені біологічними
препаратами і 7,4% – проведені хімічними препаратами.
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Внаслідок порушення лісового законодавства (1,3 тис. випадків незаконних рубок)
було заподіяно шкоди лісовому господарству на 26,9 млн.грн, незаконними рубками
знищено та пошкоджено 5,5 тис.м3 деревини, що на 2,1% менше 2015 року.

Географічне охоплення
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.
Методологія та визначення
Ведення лісового господарства – здійснення комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального
використання та розширеного відтворення лісів.
Відновлення лісу – поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної
стійкості; досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових
насаджень найбільш економічно й екологічно доцільними способами і технологіями.
Ліквідна деревина – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної деревини.
Уключає лісоматеріали круглі (ділову деревину) та паливну деревину (дров'яну деревину для
технологічних потреб і дрова для опалення).
Лісові ресурси – деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для
задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових
природних комплексів.
Обсяг продукції, робіт і послуг лісового господарства включає продукцію лісозаготівель, побічного
лісокористування, роботи та послуги, пов’язані з лісогосподарською діяльністю, обраховані у
фактичних оптових цінах.
Паливна деревина – ліквідна деревина, що використовується як паливо у процесі приготування їжі,
опалення чи виробництва енергії. Цей термін також включає деревину, що використовується для
виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів, деревну тріску, яка
безпосередньо отримана у лісі з ліквідної деревини та підлягає використанню як паливо.
Площа лісових земель, пройдена пожежами – площа, на якій сталися пожежі в лісовому фонді у
звітному році, незалежно від виду пожеж, категорії, розміру площі пожеж і причин їхнього
виникнення.
Площа проведення лісокультурних робіт – площа, на якій проводяться роботи щодо відтворення
лісів у лісовому фонді.
Посадка лісу – роботи з посадки сіянців, саджанців, живців та іншого посадкового матеріалу на
лісокультурних площах.
Посів лісу – посів насіння лісових порід на землях лісового фонду.
Природне поновлення лісу – сукупність заходів, що сприяють появі, збереженню підросту молодняку
найбільш цінних деревних порід (часткове розрихлювання ґрунту на зрубах, для забезпечення
лісовідновлення в результаті нальоту насіння, збереження при рубках лісу підросту
господарськоцінних деревних порід тощо).
Рубки головного користування – це рубки стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини.
Рубки догляду за лісом – періодичні рубки в деревостанах, що проводяться з початку створення до
головної рубки, з метою формування необхідного складу, форми і підвищення приросту.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження
"Лісогосподарська діяльність", що охоплює юридичних осіб, яким надано в користування або
власність ліси.
Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_doc/2015/89/metod_pol_lis.zip.
Перегляд даних
Перегляд даних не здійснюється.

Довідка: тел. (032) 258-59-21, Л. Шалай
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua,Тематичний розділ "Сільське та рибне господарство"
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