
             

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 (тис.м3) 

 2020 2019 

Усього 247,2 310,9 

рубки головного 
користування 130,3 150,2 

рубки формування і 
оздоровлення лісів  113,6 156,8 

з них   

рубки догляду 33,9 51,0 

санітарні рубки 70,0 89,0 

інші рубки 3,3 3,9 

 (тис.м3) 

 2020 2019 

Усі види круглого лісу 244,9 269,0 

діловий круглий ліс – 
усього 60,4 58,8 

хвойних порід 12,9 14,1 

листяних порід 47,5 44,7 

паливна деревина 184,5 210,2 

  (га) 

  2020 2019 

Усього 5726 7550 

рубки головного 
користування 656 705 

рубки формування і 
оздоровлення лісів  5044 6811 

з них   

рубки догляду 1665 3178 

санітарні рубки 3001 3226 

  інші рубки 26 34 

 

 

 

Лісовий фонд області2 
Площа – 202,0 тис.га 

Лісистість (відсотків до загальної 
площі території) – 14,6 % 

 
Довідково: 

Оптимальна лісистість – 19,0 % 
Середня по Україні – 17,7 % 

 

Площа рубок3 
 

Заготівля деревини3 
 

Заготівля лісової продукції за видами3 
 

Середньооблікова 
кількість  штатних 

працівників  лісового 
господарства1: 

2020р. – 1,0 тис. осіб 
2019р. – 1,2 тис. осіб 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 
штатного працівника у лісовому господарстві1: 

2020р. – 7880 грн          2019р. – 9004 грн       
 

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених 
підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих 
працівників 10 і більше осіб. 
2 За останніми даними Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та кадастру на 1 січня 2020 р. 
3 За даними Держлісагентства України. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 (га) 

 2020 2019 

Площа, на якій проведено роботи з 
відтворення лісів 681 708 

садіння і висівання   605 630 
природне поновлення  76 78 

Переведення ділянок лісових культур 
у вкриті лісовою рослинністю землі 716 618 

Площа переведення ділянок  
природного поновлення у вкриті 
лісовою рослинністю землі 58 82 

 
Кількість 

реалізованої 
продукції, 

тис.м3 

Вартість 
реалізованої 

продукції, 
млн.грн 

Середня 
ціна 

реалізації 
одиниці 

продукції, 
грн 

Усі види 
круглого лісу 219,8 184,7 840,4 

Діловий   
круглий ліс 51,5 98,0 1903,9 
Паливна 
деревина 168,3 86,7 515,0 

 (га) 

 2020 2019 

Площа, на якій виявлено нові осередки 
шкідників і хвороб 3209 3505 

шкідників лісу 481 359 

хвороб лісу 2728 3146 
Площа, на якій ліквідовані осередки 
шкідників і хвороб лісу заходами 
боротьби та під впливом природних 
факторів 3253 3649 

шкідників лісу 358 534 
хвороб лісу 2895 3115 

Площа насаджень, на якій 
проводились лісозахисні заходи 6010 6011 

  
 

(млн.дол. США) 
 2020 2019 

Експорт 12,7 11,5 
Імпорт 1,1 0,8 

 
 

 

 2020 2019 

Експорт 2,8 2,7 

Імпорт 0,3 0,2 

Відтворення лісів 
 

 Експорт-імпорт деревини  
та виробів з деревини  

 

Частка експорту-імпорту деревини та  
виробів з деревини  

     (у % до загальнообласного обсягу експорту-імпорту товарів) 
 

Осередки шкідників і хвороб лісу 
 

 

Реалізація продукції лісового господарства  
в межах України у 2020 році 

(за даними Держлісагентства України) 
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