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Лісогосподарська діяльність у Львівській області у 2018 році 

 
У 2018 році підприємства, які здійснювали лісогосподарську діяльність, 

заготовили 1210,6 тис.м3 усіх видів круглого лісу, у тому числі паливної деревини – 
652,3 тис.м3 (53,9%), ділового круглого лісу – 558,3 тис.м³ (46,1%). Крім того, 
лісогосподарськими підприємствами перероблено або використано для власних 
виробничих потреб 218,5 тис.м3  усіх видів круглого лісу. 

Заготівля деревини у 2000-2018 роках  
(тис.м3) 

 
 
У межах України реалізовано 987,2 тис.м³ круглого лісу за середньою ціною 

1049 грн за м³. 
Основна площа, на якій здійснювалася заготівля деревини, припала на рубки 

формування та оздоровлення лісів (88,8%). 

Заготівля деревини за системами та видами рубок у 2018 році 

 Площа, на якій здійснювалась 
заготівля деревини  

Кількість заготовленої 
деревини 

тис.га у % до 2017 тис.м3 у % до 2017 

Усі системи та види рубок 27,8 107,3 1409,0 100,0 

рубки головного користування 2,8 84,6 708,5 94,6 

рубки формування і оздоровлення 
лісів 24,7 110,6 670,2 104,1 

інші  рубки 0,3 108,3 30,2 180,0 

Упродовж 2018 року лісокультурні роботи проведені на площі 4,5 тис.га (на 1,8% 
більше 2017 року). Площа переведених лісових культур до вкритих лісовою рослинністю 
земель становила 2,7 тис.га, площа з природним поновленням – 1,8 тис.га. Відтворення лісів 
у 2018 році проведено на площі 3,1 тис.га.  
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Загальна площа загибелі лісових насаджень торік становила 514 га, у тому числі від 
пошкоджень шкідливими комахами – 164 га, від хвороб лісу – 162 га, від впливу 
несприятливих погодних умов – 188 га. 

Площа нових осередків шкідників і хвороб лісу, що виникли упродовж 2018 року, 
становила 13,2 тис.га, з них 9,0 тис.га – площа шкідників лісу, 4,2 тис.га – хвороб лісу. 
Упродовж 2018 року осередки шкідників і хвороб лісу ліквідовані заходами боротьби на 
площі 13,6 тис.га, під впливом природних факторів – на площі 1 тис.га. 

 
 
 
 



Географічне охоплення 

Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і  
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 
Методологія та визначення 

Відтворення лісу – роботи щодо відновлення лісів на лісових ділянках, що були вкриті лісовою 
рослинністю (зруби, згарища тощо) та лісорозведення на землях , які раніше не були зайняті лісом. 

Діловий круглий ліс – група лісових матеріалів, що виробляються з деревини для потреб виробництва 
і населення в круглому вигляді. Включає всі сортименти круглого лісу за винятком паливної деревини. 

Заготівля деревини від рубок головного користування – обсяги деревини заготовленої у порядку 
спеціального використання лісових ресурсів, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. 

Заготівля круглого лісу – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і вивезеної 
деревини. 

Паливна деревина – група лісових матеріалів, що використовується як паливо у процесі приготування 
їжі, опалення або виробництва енергії. Включає деревину, заготовлену з основних стовбурів, гілок та 
інших частин (якщо такі заготовлюються в якості палива) і деревину, що  використовується для 
виробництва деревного вугілля, деревних пелет та інших агломератів. 

Площа проведення лісокультурних робіт – площа, на якій проводяться роботи щодо відтворення лісів 
у лісовому фонді. 

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). 
 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження 
"Лісогосподарська діяльність", що охоплює юридичних осіб, які здійснюють лісогосподарську 
діяльність  

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2019/77/mp_lgd.pdf. 

 
Перегляд даних 
Перегляд даних не здійснюється. 
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