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  Підприємства, які здійснювали 

лісогосподарську діяльність, у 2019 році 

заготовили 1231,9 тис.м3 деревини, що на 12,6% 

менше порівняно з 2018 роком. 

 
 
 
 
 

 

 

Круглого лісу заготовлено 1027,8 тис.м³, у тому числі паливної деревини – 

580,9 тис.м3 (56,5%), ділового круглого лісу – 446,9 тис.м³ (43,5%). Крім того, 

лісогосподарськими підприємствами перероблено або використано для власних 

виробничих потреб 208,5 тис.м3  усіх видів круглого лісу. 

 

Заготівля деревини у 2005-2019 роках 
(тис.м3) 

Розподіл заготовленого круглого лісу за 
напрямками використання у 2019 році 
(у % до підсумку) 

  
 

У межах України реалізовано 825,3 тис.м³ круглого лісу за середньою ціною 

991,6 грн за м³. 

Основна площа, на якій здійснювалася заготівля деревини, припала на рубки 

формування та оздоровлення лісів (87,6%). 

Заготівля деревини за системами та видами рубок у 2019 році 

 Площа, на якій 
здійснювалась заготівля 

деревини  

Кількість заготовленої 
деревини 

тис.га у % до 2018 тис.м3 у % до 2018 

Усі системи та види рубок 23,3 83,8 1231,9 87,4 

рубки головного користування 2,6 91,8 619,7 87,5 

рубки формування і оздоровлення лісів 20,4 82,8 592,9 88,5 

   рубки догляду 4,9 78,5 83,9 77,7 

   санітарні рубки 13,5 80,7 363,1 80,8 

інші  рубки 0,3 88,0 19,3 64,0 
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3,5 тис.га 

площа проведення 

лісокультурних робіт 

Упродовж 2019 року лісокультурні роботи проведені на 

площі 3,5 тис.га, що на 22,6% менше, ніж у 2018 році. До вкритих 

лісовою рослинністю земель переведено 2,2 тис.га ділянок 

лісових культур та 1,3 тис.га площ з природним поновленням.  
 

Відтворення лісів у 2019 році проведено на площі 2,5 тис.га, з них насаджено лісу на 

1,4 тис. га, природне поновлення лісу відбулось на 1,1 тис. га. 

 

Загальна площа загибелі лісових насаджень становила 441 га, у тому числі від 

пошкоджень шкідливими комахами – 176 га, від хвороб лісу – 157 га, від впливу 

несприятливих погодних умов – 107 га, від антропогенних факторів – 1 га. 
 

12,0 тис. га 

пошкоджено 

шкідниками та 

хворобами у 2019 році 

Упродовж 2019 року виникли нові осередки шкідників і 

хвороб лісу на площі 12,0 тис.га, з них на площі 7,6 тис.га – 

осередки шкідників лісу, на площі 4,4 тис.га – хвороб лісу. 

Осередки шкідників і хвороб лісу у 2019 році ліквідовані 

заходами боротьби на площі 12,5 тис.га, під впливом природних 

чинників – на площі 1,2 тис.га. 
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