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Аналітичне дослідження стосується діяльності  в сфері лісового господарства України, 

метою якого є збір і отримання різносторонньої інформації з доступних джерел про стан 

лісового господарства.  Проаналізовано такі статистичні показники, як площа та види рубок, 

заготівля деревини за видами рубок та сортиментом, лісовідтворення, споживання та експорт 

паливних дров, лісозахисні заходи, фінансові показники діяльності підприємств.   

Наведена в дослідженні інформація отримана з достовірних офіційних джерел. Дані і 

твердження в цьому аналітичному дослідженні, є особистою позицією автора і можуть не 

співпадати з офіційними даними розпорядників інформації. 
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Вступ / Introduction 

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 

оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для задоволення потреб 

суспільства в лісових ресурсах. 

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій за основним 

цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на них, становлять 

лісовий фонд України і перебувають під охороною держави. 

Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а також постійно або 

тимчасово не вкриті лісовою рослинністю. До не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

належать лісові ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, лісовими розсадниками 

і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками, лісовими протипожежними 

розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами. 

Лісові відносини стосуються володіння, користування та розпоряджання лісами і 

спрямовуються на забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів 

з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільства. Об'єктом 

лісових відносин є лісовий фонд України та окремі лісові ділянки.  Суб'єктами лісових відносин 

є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни, 

які діють відповідно до Конституції та законів України. 

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому числі захисні насадження 

лінійного типу, площею не менше 0,1 гектара. До лісового фонду України не належать зелені 

насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери, бульвари тощо), які не віднесені 

в установленому порядку до лісів; окремі дерева і групи дерев, чагарники на 

сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках. 

Загальна площа лісових ділянок, що належить до лісового фонду України, становить 

10,4 мільйонів гектар, в тому числі вкриті лісовою рослинністю 9,6 мільйонів гектар. За 

відомчим підпорядкуванням, найбільша площа лісових земель (близько 73%) перебуває у 

користуванні лісогосподарських підприємств Держлісагентства. 

Лісистість України становить близько 16%. Але, незважаючи на невелику лісистість 

території, Україна займає 9-те місце у Європі за площею лісів та 6-те місце за запасами 

деревини. Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2,1 мільярда кубічних метрів. За рік в 

лісах України в середньому приростає 35 мільйонів кубічних метрів деревини. 

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що 

використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у 

процесі формування лісових природних комплексів.  

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів (здатність лісів 

зменшувати негативні наслідки природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати 
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забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти 

регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо), що 

використовуються для задоволення суспільних потреб. 

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності 

Українського народу. Від імені Українського народу права власника на ліси здійснюють органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією 

України. Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. Суб'єктами 

права власності на ліси є держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи. 

У постійне користування надаються ліси на землях державної/комунальної власності 

для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим 

державним/комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим підприємствам, 

установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. 

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів виконавчої влади 

або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за погодженням 

з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони 

навколишнього природного середовища. 

Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають у державній, 

комунальній або приватній власності. Тимчасове користування лісами може бути: 

довгостроковим - терміном від одного до п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до 

одного року. 

Довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної власності 

здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами на підставі 

рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

З метою охорони та збереження пралісів, квазіпралісів та природних лісів у них 

забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення лісів, 

будівництво споруд, прокладання шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту і зв’язку, 

випасання худоби, промислова заготівля недеревинних лісових продуктів, проїзд 

транспортних засобів. 

Вік стиглості деревостанів визначається, виходячи з основного цільового призначення 

лісів, функцій, які вони виконують, продуктивності, біологічних особливостей деревних порід, 

лісорослинних умов, природних зон, а також способів відновлення лісу. Вік стиглості 

деревостанів обґрунтовується під час проведення лісовпорядкування за результатами 

спеціальних наукових досліджень і затверджується центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 
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середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства. 

Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, 

захисту, раціонального використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу 

лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної інформації 

про лісовий фонд України. 

Лісовпорядкування є обов'язковим на всій території України та ведеться державними 

лісовпорядними організаціями за єдиною системою в порядку, встановленому центральним 

органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового 

господарства. Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає екологічно 

обґрунтоване ведення лісового господарства і розробляється відповідно до нормативно-

правових актів, що регулюють організацію лісовпорядкування.  

Державний лісовий кадастр на території України ведеться з метою ефективної 

організації охорони і захисту лісів, раціонального використання лісового фонду України, 

відтворення лісів, здійснення систематичного контролю за якісними і кількісними змінами 

лісів. Державний лісовий кадастр ведеться на основі державного земельного кадастру.  

Облік лісів включає збір та узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову 

ділянку за площею, кількісними та якісними показниками. Ведення лісового господарства 

полягає у здійсненні комплексу заходів з охорони, захисту, раціонального використання та 

розширеного відтворення лісів. 

Використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального і 

спеціального використання. У порядку спеціального використання можуть здійснюватися такі 

види використання лісових ресурсів: 

1) заготівля деревини; 

2) заготівля другорядних лісових матеріалів; 

3) побічні лісові користування; 

4) використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, 

спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, 

проведення науково-дослідних робіт. 

Спеціальне використання лісових ресурсів, крім розміщення пасік, є платним. Рентна 

плата за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюється Податковим кодексом 

України. Спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться 

за спеціальним дозволом - лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безоплатно. 

Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається 

органом виконавчої влади з питань лісового господарства. 

Заготівля деревини здійснюється при використанні лісових ресурсів у порядку рубок 

головного користування, що проводяться в стиглих і перестійних деревостанах. Для заготівлі 
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деревини під час рубок головного користування в першу чергу призначаються пошкоджені, ті, 

що усихають, інші деревостани, що потребують термінової рубки за своїм станом, і 

деревостани, які вийшли з підсочування. Залежно від категорій лісів, природних 

лісорослинних умов, біологічних особливостей деревних порід та інших особливостей 

застосовуються такі системи рубок головного користування: суцільні, поступові або вибіркові, 

комбіновані рубки. 

За 2018 рік підприємствами Держлісагенства від усіх видів рубок заготовлено 16,5 млн 

куб. м деревини, що на 595,7 тис. куб. м, або на 3,7 % більше в порівнянні з 2017 роком. З них 

на рубках головного користування заготовлено 6,6 млн куб. м, що становить 92,6 % від 

лісосічного фонду 2018 року, і на 757,3 тис. куб. м, або на 10,3% менше в порівнянні з 2017 

роком. Загальний обсяг реалізації деревини у круглому вигляді на внутрішній ринок у 2018 

році становить 13,7 млн куб. метрів на загальну суму 12,8 млрд грн, що у порівняння з 2017 

роком відповідно на 1,1 млн куб м та 2,7 млрд гр більше. На зовнішній ринок реалізовано 527,1 

тис. куб. м дров’яної деревини (дрова) на загальну суму 0,4 млрд грн, що у порівняння з 2017 

роком відповідно на 355,7 тис. куб. м та 235 млн грн менше. Деревопереробним підрозділам 

направлено для переробки 2,2 млн куб. м деревини, що на 212,6 тис. куб. м більше, або 10,7%, 

ніж у 2017році. 

Деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських заходів, не 

пов'язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час 

проведення інших заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у 

зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо). 

Лімітом заготівлі деревини в порядку рубок головного користування є затверджена в 

установленому порядку розрахункова лісосіка. Заготівля деревини в порядку рубок головного 

користування в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється. 

Метою очищення місць рубок є створення сприятливих  умов для  відновлення лісу,  

запобігання ерозії ґрунту,  зниження рівня пожежної небезпеки та забезпечення належного 

санітарного стану. Очищення лісосік  проводиться  одночасно  з  лісосічними роботами,  але 

не пізніше ніж через 30 днів після звалювання дерев або строку, встановленого для огляду 

місць заготівлі деревини, а у хвойних деревостанах у період з 1 квітня по 31 жовтня - не пізніше 

ніж через 15 днів. 

У 2018 році в лісах Держлісагенства ліквідовано майже 1300 пожеж на площі майже 

1400 гектарів, в тому числі верхових – 270 гектарів. Збитки від лісових пожеж склали 27,2 

мільйони гривень. Не зважаючи на всі зусилля лісівників станом на 1 січня 2019 року загальна 

площа всихання лісів все ще становить майже 440 тисяч гектарів, з них: сосна звичайна – 243 

тисячі гектарів, ялина європейська – 26 тисяч гектарів, дуб звичайний – 107 тисяч гектарів та 

інші насадження – 64 тисячі гектар», - сказав заступник Голови відомства. 

Відновлення лісів здійснюється на лісових ділянках, що були вкриті лісовою 

рослинністю.  За перше півріччя 2019 року лісогосподарські підприємства, що належать до 
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сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, відтворили ліси на площі 35 

852 гектари. У 2018 році відтворено лісів на площі майже 44 тисячі гектар (створено нових лісів 

– 1,9 тисячі гектар).  

Лісорозведення здійснюється на призначених для створення лісів землях, не вкритих 

лісовою рослинністю, насамперед низькопродуктивних та непридатних для використання в 

сільському господарстві (яри, балки, піски тощо), на землях сільськогосподарського 

призначення, виділених для створення полезахисних лісових смуг та інших захисних 

насаджень. 

З метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних 

властивостей власники лісів та постійні лісокористувачі здійснюють лісогосподарські заходи 

(рубки догляду за лісом, санітарні рубки, лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають 

захисні, водоохоронні та інші корисні властивості, рубки, пов'язані з реконструкцією 

малоцінних молодняків і похідних деревостанів тощо). 

Організація охорони і захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, 

спрямованих на збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та 

іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб. Захист лісів від шкідників і хвороб 

забезпечується шляхом систематичного спостереження за станом лісів, своєчасного 

виявлення осередків шкідників і хвороб лісу, здійснення профілактики виникнення таких 

осередків, їх локалізації і ліквідації. 

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні 

комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, 

рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності 

ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного 

балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища. 

До природно-заповідного фонду України належать: природні території та об’єкти - 

природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні 

ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища; штучно створені об’єкти 

- ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, пам’ятки природи, парки-пам’ятки 

садово-паркового мистецтва. 

За результатами даних обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 

поданих органами виконавчої влади на місцевому рівні, що забезпечують реалізацію 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, станом на 

01.01.2018 природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8296 території та об’єктів  

загальною площею 4,318 млн. га в межах території України (фактична площа 3,985 млн. га) та 

402500,0 га в межах акваторії Чорного моря. Відношення фактичної площі природно-

заповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить 6,6%. Площа лісів, 

що належать до сфери управління Держлісагентства, уже заповідано 16,6%. Заповідні ліси 

Держлісагентства займають третину (33%) природно-заповідного фонду держави. 
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Станом на липень 2019 року в Україні 4,38 мільйони гектар лісів сертифіковано, 

зокрема, видано 112 сертифікати FM/CoC, 293 сертифікатів CoC. 

2018 рік став останнім роком, коли Україна працювала за радянськими ГОСТами. 

Держлісагентство перейшло на нові державні стандарти, гармонізовані з європейськими. 

Змінені підходи до визначення розмірноякісних характеристик лісо та пиломатеріалів. Якщо 

раніше ділова деревина (лісоматеріали круглі) в Україні розподілялася на три сорти (І, ІІ, ІІІ) та 

мала низку сортиментів за їх призначенням, то з 2019 року – розподіляється на чотири класи 

якості (A, B, C, D), як і в європейських країнах, з відсутнім визначенням їх напрямку 

використання. 

За результатами господарсько-фінансової діяльності підприємств  Держлісагенства у 

2018 році отримано 16,8 мільярдів гривень чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг), що на майже 3,2 мільярда гривень більше, ніж у 2017 році. За попередніми 

даними у 2018 році підприємствами галузі отримано майже 480 мільйонів гривень чистого 

прибутку. На ведення лісового господарства у 2018 році було спрямовано власних коштів 

лісогосподарських підприємств у сумі 7 мільярдів гривень, що майже на 1,7 мільярда гривень 

більше, ніж за 2017 рік. Загалом за 2018 рік підприємствами галузі сплачено податків, зборів, 

обов’язкових платежів та єдиного соціального внеску на суму 6,2 мільярди гривень. 
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Зведені ключові показники лісогосподарської діяльності в Україні у 2018 р./ 

Summary of key indicators of forestry activity in Ukraine in 2018 

№/# Найменування / Name Розмірність/Unit Значення/Value 

1 Кількість лісогосподарських підприємств 
/ Number of forestry enterprises 

од. / pieces 543 

2 Кількість лісозаготівельних підприємств / 
Number of logging enterprises 

од. / pieces 257 

3 Кількість працівників в лісовому 
господарстві / Number of employees in 
forestry 

тис. осіб / th. 
persons 

60,1 

4 Кількість працівників в лісозаготівлі / 

Number of employees in logging 
тис. осіб / th. 

persons 
42,5 

5 Площа рубок, в т.ч.: / Felling area, 
including: 

- формування і догляду / creation 
and care 

- головного користування / main 
use 

 
тис. га, % / 

th. ha, % 

445,5 
 
 

408, 8 (93%) 
 

32,1 (7%) 

 Площа рубок формування і догляду, в 
т.ч.: / Area of felling and care, including: 

- санітарні / sanitary 
- догляду / care 
- інші / other 

тис. га , % / 
th. ha, % 

408,8 
 

288,1 (70%) 
98,1 (24%) 
22,6 (65) 

 Площа рубок головного користування, в 
т.ч.: / Area of felling of main use, including: 

- суцільні / continuous 
- вибіркові / selective 

тис. га, % / 
th. ha, % 

32, 1 
 

23,9 (79%) 
6,5 (21%) 

 Площа рубок за породним складом 
деревостанів, в т.ч.: / Area of forest felling 
by breed composition of forest stands 
including: 

- сосна / pine 
- дуб / oak 
- бук / beach 
- інші твердолистяні / other solid 

and foiliadge 
- ялина / spruce 
- інші /other 

тис. га, % / 
th. ha, % 

445,5 
 
 
 
 

249,9 (56%) 
79,8 (18%) 
26,6 (6%) 
31,9 (7%) 
26,2 (6%) 
31 (7%) 

 Обсяг заготівлі деревини,  
в т.ч. ліквідної, а зокрема:  
Volume of timber harvesting, 
including liquid, in particular: 

- ділової / workable 
- паливної / fuel 

млн. м3, % /  
mill m3 

22,5 
 
 

19,69 
8,97 (46%) 

10,72 (54%) 

 Заготівля ліквідної деревини за видами 
рубок (2017 р): / Harvesting of timber by 
types of felling (2017): 

млн. м3, % /  
mill m3 

18,9 
 
 
 



 12 

- головного користування / main 
use 

- формування і догляду / creation 
and care 

- інші / other 

 
 

8,48 (45%) 
103,3 (55%) 
0,1 (0,0%) 

 Заготівля ділового круглого лісу, в т.ч.: /  
Harvesting of business roundwood, 
including:  

- пиловник і кряж / logs and edges 
- балансова деревина / balance 

wood 
- інші сортименти / other  

млн. м3, % /  
mill m3 

8,97 
 
 
 

6,0 (67%) 
0,9 (10%) 
2,1 (23%) 

 Заготівля ділового круглого лісу за 
видами деревини, в т.ч.: /Harvesting of 
round timber by type of wood, including: 

- хвойних / coniferous 
- листяних / foliadge 

млн. м3, % /  
mill m3 

 
8,97 

 
 

6,71 (75%) 
2,26 (25%) 

 Заготівля паливної деревини за видами 
деревини, в т.ч.: / Production of wood by 
types of wood, including: 

- хвойних / coniferous 
- листяних / foliadge 

млн. м3, % /  
mill m3 

10,72 
 
 

6,05 (56%) 
4,67 (44%) 

 Внутрішнє використання паливних дров, 
в т.ч.: / Domestic use of firewood, 
including: 

- на перетворення у енергію / 
conversation into energy 

- неенергетичне / not energy 
- кінцеве споживання / final 

consumption 

млн. м3, % /  
mill m3 

4,18 
 
 
 
 

1,68 (40%) 
0,22 (1%) 

2,48 (59%) 

 Експорт паливних дров / Export of 
firewood 

млн. т / mill t 0,8 

 Заготівля паливної деревини за видами 
рубок (2017 р): / Harvesting of wood by 
types of felling (2017): 

- головного користування / main 
use 

- формування і догляду / creation 
and care 

- інші / other 

млн. м3, % /  
mill m3 

11,6 
 
 
 
 

3,78 (32%) 
7,76 (67%) 

0,7 (1%) 

 Середній об’єм заготівлі деревини, в т.ч: 
/ 
Average volume of harvesting, including: 

м3/га / 
m3/ha 

44 

 Запас деревостанів на підприємствах 
Держлісагенства (2011)  

млн. м3 /  
mill m3 

1512,4 

 Зміна запасів деревини (приріст) на 
підприємствах Держлісагенства / Timber 
stock changes at State Forestry Enterprises 

млн. м3 /  
mill m3/  

24,6 
1,8-4,7 м3/(га-рік) 
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 Площа земель лісового фонду (2016) / 

Forest Land Area (2016) 
млн. га /  

mil ha 
10,6 

 Площа земель лісового фонду  
Держлісагенства  (2011), в т.ч. вкритих 
рослинністю / Land area of the State 
Forestry Forest Fund (2011), incl. covered 
with vegetation 

млн. га /  
mill ha 

6,84 
 

6,29 

 Структура лісів Держлісагенства (2011), в 
т.ч.: / State Forest Agency Forest Structure 
(2011), including: 

- молодняки / young 
- середьовікові / middle age 
- пристиглі /  
- стиглі і перестійні / ripe and 

overweight 

млн. га, % /  
mill m3, % 

 
 
 

6,29 
1,06 (17%) 
2,99 (47%) 
1,06 (17%) 
1,16 (19%) 

 Лісистість (2016) / Woodiness (2016) % 16,5% 
(Закарпаття – 51%) 

/ (Zakarpattia – 51%) 

 Частка лісів де ведуться рубки / The part 
of the forests where felling is carried out 

% 4,1% 
(Житомирська – 6,1%) 

/ (Zhytomyr – 6,1%) 

 Загибель лісових насаджень, в т.ч.: / The 
loss of forest plantations, including: 

- шкідники /  
- хвороби / pests 
- погодні умови / weather  condition 
- пожежі / fire 
- інше / other 

тис. га, % /  
th. ha. % 

 
15,07 

8,76 (58%) 
2,46 (16%) 
2,61 (17%) 
1,09 (7%) 
0,15 (1%) 

 Відтворення лісів,  в т.ч.: / Reproduction of 
forests, including: 

- лісовідновлення / reforestation 
- лісорозведення / afforestation 

тис. га /  
th. ha 

 
51,5 
49,3 
2,3 

 Площа ПЗФ в управлінні Держлісагенства 
/ The area of the PFP is managed by the 
State Forest Agency  

млн. га /  
mill ha 

1,31 

 Середня ціна лісової продукції / The 
average price of forest products 

грн/щ.м3 /  

UAH/solid m3 
718 

 Обсяги реалізації лісової продукції / 
Volume of forest products sales 

млрд. грн /  
bill UAH 

14,1 

 Сплата податків до зведеного бюджету 
лісогосподарськими підприємствами, в 
т.ч.: / Payment of taxes to the consolidated 
budget by forestry enterprises, including: 

- ПДВ / VAT 
- ПДФО / PITO 
- рентна плата / rent 
- інше /other 

млрд. грн, % /  
bill UAH, % 

5,32 
 
 
 

2,1 (39%) 
1,45 (27%) 

1,126 (21%) 
0,65 

https://www.multitran.com/m.exe?s=plant+pests&l1=1&l2=2
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 Сплата податків підприємствами 
Держлісагенства, в т.ч.: / Payment of taxes 
by State Forestry Enterprises, including: 

- до зведеного бюджету / to the 
consolidated budget 

млрд. грн /  
bill UAH 

6,11 
 
 

4,74 
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Методологічні пояснення / Methodological explanations 

 

Деревостан – сукупність деревних порід у тому чи іншому лісовому насадженні. 

Ділова деревина – усі сортименти ліквідної деревини, за винятком паливної деревини. 

Дрова – необроблена деревина, що використовується для опалення. 

Знелісення – перетворення лісів у безлісні ділянки зі зміною цільового призначення, 

повне знищення лісової рослинності та переведення земель в іншу категорію. 

Квазіпраліси – умовно пралісові екосистеми, в яких відбувся незначний тимчасовий 

антропогенний вплив, що не змінив природної структури лісостанів і при припиненні якого 

натуральний стан екосистем повністю відтворюється протягом короткого періоду. 

Кількість незаконних рубок деревостанів – кількість випадків незаконних рубок дерев 

і чагарників, які оформлені документально й матеріали щодо них передані до органів 

внутрішніх справ і прокуратури. 

Ліквідна деревина – загальний обсяг поваленої чи заготовленої іншим чином і 

вивезеної деревини, яка може бути використана з господарською метою. 

Ліс - тип природних комплексів (екосистема), у якому поєднуються переважно деревна 

та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним 

світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у 

своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище. 

Лісни́цтво — територіально-виробнича одиниця в лісовому господарстві, а також 

господарські будівлі, в яких розташовується управління лісовою ділянкою. Територія лісництв 

підрозділяється на майстерські дільниці та лісові обходи і складає від декількох сотень до 

сотень тисяч гектарів. 

Лісова сертифікація – оцінка відповідності системи ведення лісового господарства 

встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах 

сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і 

соціально збалансованого ведення лісового господарства. 

Лісорозведення – безпосередній результат діяльності людини із перетворення 

ділянок, які не були зайняті лісом, у лісові. 

Моніторинг лісів - система регулярного спостереження, оцінки і прогнозу динаміки 

кількісного і якісного стану лісів. 

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. 
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Площа лісових земель, пройдена пожежами – площа, на якій сталися пожежі в 

лісовому фонді, 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. 

Поступова система  рубок  – це  заходи,  спрямовані  на збереження  та  використання  

попереднього  поновлення  і сприяння природному поновленню в період між прийомами,  під 

час  здійснення яких передбачається вирубування деревостану за кілька прийомів. 

Природні ліси (природні лісові екосистеми) –ліси (лісові екосистеми), в яких локально 

і тимчасово проявився антропогенний вплив, але він не змінив ценотичної структури 

фітоценозів і тому природні лісові екосистеми здатні протягом короткого часу регенеруватися 

(відновитися) природним шляхом до стану пралісових екосистем. 

Праліси (пралісові екосистеми) – споконвічний, стародавній ліс (природні лісові 

екосистеми), що сформувався природним шляхом і в ході розвитку не зазнав безпосереднього 

антропогенного впливу. 

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 господарсько-цінних деревних порід тощо). 

Розрахункова лісосіка – щорічна науково обґрунтована норма заготівлі деревини в 

порядку рубок головного користування, яка затверджується для кожного власника, постійного 

користувача лісів окремо за групами порід, виходячи з принципів безперервності та 

невиснажливості використання лісових ресурсів. 

Рубки головного користування – це рубки стиглих деревостанів з метою заготівлі 

деревини. 

Рубки догляду за лісом – періодичні рубки дерев, подальше зберігання яких у складі 

деревостанів недоцільне. 

Суцільна система рубок – це заходи,  під час  здійснення яких вирубується деревостан,  

за винятком дерев та чагарників,  що підлягають збереженню. 
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Кількість підприємств, кількість зайнятих та найманих працівників задіяних у  сфері 

лісового господарства / Number of enterprises, number of employees in forestry industry 
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Площа рубок лісу за системами та видами рубок / Forest felling area by systems and 

types of felling 
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Площа рубок лісу за породним складом деревостанів / Area of forest felling by breed 

composition of forest stands 
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Заготівля деревини за видами продукції, видами рубок / Timber harvesting by types 

of products, types of felling 
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Заготівля ділового круглого лісу за видами продукції, системами та видами рубок, 

складом порід /Harvesting of logging roundwood by types of products, systems and types of 

felling, breeds composition  
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Заготівля паливної деревини за системами та видами рубок, складом порід / 

Harvesting of fuel wood by systems and types of felling, composition of breeds 
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Усереднений об’єм заготівлі деревини за системами та видами рубок і видом 

продукції / Average volume of timber harvesting by systems and types of felling and production 
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Площа рубок деревини за регіонами / Area of forest felling by region 
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Заготівля деревини за регіонами / Timber harvesting by region 
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Сума договорів підряду на виконання лісосічних послуг / The sum of the contracts for 

the execution of logging services 

 

 
Таблиця – Замовники та суми договорів на виконання лісосічних послуг, тис. грн 
 

Регіон 
організатора 

Організатор 2017 2018 2019 

Вінницька ДП "Бершадський лісгосп" 1 580 8 598 - 

  ДП "Могилів-Подільське лісове господарство" 3 266 4 766 2 461 

  ДП Вінницький лісгосп 712 68 400 4 639 

  ДП Гайсинське лісове господарство 2 180 3 483 - 

  ДП Жмеринський лісгосп 4 282 4 590 - 

  ДП Іллінецьке лісове господарство 6 621 5 119 10 102 

  ДП Крижопільське лісове господарство 3 146 4 168 6 328 

  ДП Тульчинське лісомисливське господарство 8 517 6 242 - 

  ДП Чечельницький лісгосп 1 187 2 455 - 

Волинська 
ДП "КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 226 - 5 226 

  ДП "Ківерцівське лісове господарство" - - 963 

  ДП "Маневицьке лісове господарство" 18 779 88 954 71 230 

  ДП Городоцьке лісове господарство 145 - - 

  ДП Ковельське лісове господарство 396 - - 

Дніпропетровська ДП "Дніпродзержинський лісгосп" - 3 670 3 640 

  ДП "Павлоградський лісгосп" - 679 - 

Донецька ДП "Великоанадольське лісове господарство" - 367 - 

  ДП "Лиманське лісове господарство" 5 940 7 884 4 175 

  ДП "Слов'янське лісове господарство" 31 - - 

Житомирська ДП Білокоровицьке лісове господарство - - 1 000 

  ДП Лугинське лісове господарство 8 000 12 000 30 000 

  ДП Малинське лісове господарство - 22 477 11 003 

  ДП Народицький спецлісгосп 11 120 - - 

  
ДП Овруцьке спеціалізоване лісове 
господарство 2 142 5 477 1 356 

Закарпатська ДП "Берегівське лісове господарство" 659 421 - 

  ДП "Виноградівське лісове господарство" 1 972 2 186 1 054 

  
ДП "Довжанське лісомисливське 
господарство" 11 427 1 104 - 

  ДП "Хустське лісове дослідне господарство" 1 376 - - 
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ДП Брустурянське лісомисливське 
господарство 22 059 3 080 - 

  
ДП Великобичківське лісомисливське 
господарство 10 078 - - 

  ДП ДП "Воловецьке лісове господарство" 15 013 2 523 - 

  ДП Міжгірське ЛГ 8 263 7 978 8 947 

  ДП Мокрянське ЛМГ 14 773 229 - 

  ДП Рахівське лісове дослідне господарство 3 427 19 606 15 469 

  ДП Свалявське ЛГ 944 - - 

  ДП Ясінянське лісомисливське господарство 11 929 1 619 - 

Івано-Франківська ДП "Болехівське лісове господарство" 4 107 5 749 9 762 

  ДП "Брошнівське лісове господарство" 3 674 17 505 15 494 

  ДП "Верховинське лісове господарство" 3 642 4 963 - 

  ДП "Гринявське лісове господарство" 3 369 - - 

  ДП "КУТСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 86 417 - 

  ДП "Осмолодське лісове господарство" 10 964 18 586 25 254 

  ДП "РОГАТИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 821 - - 

  ДП "Солотвинське лісове господарство" 5 447 2 416 5 360 

  ДП " Делятинське лісове господарство" 6 149 - - 

  ДП "Ворохтянське лісове господарство" 2 960 - - 

  ДП Вигодське лісове господарство 14 978 44 777 33 045 

  ДП Івано-Франківське лісове господарство 1 545 2 878 2 107 

  ДП Калуське лісове господарство 902 763 1 150 

  ДП Надвірнянське лісове господарство 11 806 16 199 14 286 

Київська ДНІПРОВСЬКО-ТЕТЕРІВСЬКЕ ДЛМГ 8 032 11 988 - 

Кіровоградська ДП "Чорноліський лісгосп" 5 625 18 508 - 

  ДП Компаніївське лісове господарство - 1 308 1 800 

Луганська ДП "Кремінське лісомисливське господарство" 2 579 1 398 5 976 

  
ДП "Новоайдарське лісомисливське 
господарство" 22 588 12 686 10 344 

  
ДП Сєвєродонецьке лісомисливське 
господарство 1 294 3 836 1 258 

  
ДП Станично-Луганське досвідне 
лісомисливське господарство 1 290 198 - 

Львівська 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ СТРАДЧІВСЬКИЙ 
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЛІСОКОМБІНАТ 
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 500 457 440 

Полтавська 
ДП  "ДИКАНСЬКЕ ДОСВІДНЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" 4 115 - - 

  ДП "Миргородське лісове господарство" 479 - - 

Сумська ДП "Конотопське лісове господарство" - 669 750 

  ДП Краснопільське лісове господарство 2 143 3 469 3 756 

  ДП Лебединське лісове господарство 640 2 374 - 

  ДП Свеський лісгосп 12 318 13 110 13 260 

  ДП Сумське лісове господарство 4 074 - 9 478 

  ДП Тростянецьке лісове господарство 5 932 6 842 5 604 

  ДП Шосткинське лісове господарство - - 793 

  Роменське лісове господарство 1 039 582 1 275 

Тернопільська 
ДП "ДП «Бережанське лісомисливське 
господарство»" 430 1 800 20 

Харківська ДП Балаклійське лісове господарство - 64 - 

  ДП Куп’янське лісове господарство 3 895 - - 

Херсонська 
ДП "ОЛЕШКІВСЬКЕ ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" - - 390 
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Черкаська ДП Звенигородське лісове господарство 2 100 - - 

  ДП Смілянський лісгосп 8 535 21 759 7 715 

Чернівецька ДП "Путильське лісове господарство" 7 413 4 553 4 936 

  
ДП Берегометське лісомисливське 
господарство 11 702 9 864 8 947 

Чернігівська ДП "ОСТЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 11 696 12 772 16 535 

  ДП "Чернігівське лісове господарство" 7 760 8 857 1 400 

  ДП Городнянське лісове господарство 22 290 699 22 298 

  ДП Добрянське лісове господарство 192 42 915 2 300 

  ДП Корюківське лісове господарство 13 235 13 876 18 478 

  ДП Ніжинське лісове господарство 38 791 - 18 428 

  
ДП НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО 224 - - 

  ДП Прилуцьке  лісове господарство 2 898 1 624 3 490 

  ДП Холминське лісове господарство 7 738 3 230 10 150 

Всього   462 187 601 766 453 875 

 

 

Таблиця  – Сума договорів на виконання лісосічних послуг (понад 1 млн. грн), тис. грн 

 

Регіон 
організатора 

Постачальник 2017 2018 2019 

Вінницька ФОП КОМАР ВОЛОДИМИР  СЕРГІЙОВИЧ 2 317 6 814 5 176 

  ФОП Когутовська Т.І. 1 413 1 934 2 915 

  ФОП Вікторія Олександрівна 1 690 3 884 2 461 

  ФОП Говоруха С.М. 986 1 344 1 970 

  ФОП ПАСІЧНИК СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ - 7 103 1 954 

  ФОП Дяченко Федір Кіндратович 1 524 - 1 734 

  ФОП СИЧ РОКСОЛАНА ОЛЕГІВНА 4 951 9 371 1 688 

  Зянько О.Л. 651 890 1 443 

  ФОП ОЛІХ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - - 1 395 

  ТОВ "ІНТЕРВУДІМПЕКС" - 756 1 147 

Волинська ФОП Цісарук Тетяна Степанівна 17 033 71 952 46 315 

  Клим’Юк Микола Петрович 1 552 14 716 18 617 

  ФОП Матвійчук Олександр Ананійович 333 2 285 6 838 

  Неродик Олег Олексійович - - 1 738 

  Костючик Олександр Ничипорович 66 - 1 706 

Дніпропетровська ТОВ "КОМБУД-ЕКО 77" - 3 670 3 640 

Донецька ТОВ ПРОМСТРОЙЛС - - 3 975 

Житомирська ФОП Власюк Микола Борисович - - 6 000 

  ФОП Колодніцький Ігор Миколайович - - 6 000 

  Клименко Олександр Вікторович - - 6 000 

  Лугини-Форест - - 6 000 

  ТОВ "Лугини -Форест" 2 000 - 6 000 

  ФОП Висоцький Юрій Михайлович - 3 483 3 277 

  ФОП Деняченко Н.В. - 6 186 2 836 

  ФОП Мисливий Іван Юрійович - 2 367 2 300 

  ФОП Дурнєва Л. В. 2 142 5 477 1 356 

  ФОП Осипчук Микола Володимирович - - 1 000 

Закарпатська ПП"Водограй" 888 3 667 2 236 

  ТзОВ "ЕВК" 1 756 1 458 2 134 

  ТОВ "Вершина Карпат" - 2 025 1 601 

  Зубач Василь Іванович - 1 066 1 405 

  ТОВ «Грін Лайн-Л» - 741 1 240 

  ФОП Стець Василь Васильович 340 753 1 084 

  ТзОВ"ФАРТ" - 2 133 1 077 
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Івано-Франківська 
Фізична особа-пп.Соломчак Богдан 
Васильович 1 130 4 791 5 669 

  ФОП Данилюк Ярослав Костянтинович 2 335 2 239 4 427 

  ТОВ "БУК" 1 566 2 444 4 316 

  ФОП ДРАБАШІНЕЦЬ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ - 5 291 3 828 

  ФОП САБАН МИХАЙЛО ІГОРОВИЧ 2 389 3 334 3 713 

  ПП "МББ" 902 3 399 3 480 

  ТзОВ "СЛОБІДКА" 2 389 5 506 3 421 

  ФОП Данилюк Іван Васильович 1 716 1 415 2 938 

  ФОП ФЕДОРИШИН ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНІВНА 995 2 792 2 858 

  ФОП Кривун Олексій Олексійович 1 040 2 023 2 841 

  ФОП СЛАВСЬКА ГАЛИНА ДЕНИСІВНА 1 986 3 089 2 684 

  ФОП Люклян Олег Васильович 1 073 1 565 2 675 

  ФОП СОЛОМЧАК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 1 126 4 534 2 667 

  ФОП Сорохман Володиир Богданович 684 1 046 2 442 

  ФОП КОСТІВ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ 1 218 2 623 2 249 

  ФОП ЛУЧКІВ ВАСИЛЬ БОГДАНОВИЧ - 431 2 173 

  ФОП ЯЦИНЯК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - 4 694 1 992 

  ФОП Андрішак Богдан Миронович 784 1 566 1 944 

  ФОП Кудлейчук Оксана Ярославівна 359 1 563 1 744 

  
Приватне агровиробниче підприємство 
"ЕЛІТА" 1 131 1 736 1 621 

  ТОВ "МІЛВУД" 505 1 234 1 533 

  ФОП БОЙЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ - 926 1 503 

  ФОП МАРЕЦЬКИЙ РУСЛАН МИРОНОВИЧ - 2 055 1 441 

  ПП "ОРЕСТО" 542 2 423 1 405 

  ФОП Глушко Назар Васильович 634 1 031 1 327 

  ФОП Гоцанюк Василь Михайлович 1 212 957 1 318 

  ФОП Волошин Микола Іванович 1 032 1 087 1 318 

  ФОП КОБИНЕЦЬ МИРОСЛАВ ІГОРОВИЧ - - 1 293 

  ФОП Коваль Михайло Ярославович - 389 1 206 

  ФОП МАРЕЦЬКИЙ МИРОН ФЕДОРОВИЧ 384 405 1 198 

  Колективне підприємство "ОЗОН" 204 1 377 1 193 

  ФОП Мотрюк Степан Михайлович 713 1 392 1 148 

  ФОП Попович Роман Миколайович 719 1 565 1 113 

  ФОП Кос Василь Богданович 256 1 390 1 085 

  ПП "ЛЕГІНІ" 950 1 133 1 079 

  ФОП Небилович Ігор Степанович - 950 1 075 

Луганська ТОВ ПРОМСТРОЙЛС - - 14 926 

  ТОВ Техлісресурс 25 808 15 537 1 992 

Сумська ФОП Сиротенко Олександр Миколайович 1 234 - 3 406 

  ФОП "Сидоренко Олександр Васильович" 2 450 3 900 3 400 

  ФОП Штонда Сергій Олександрович 1 581 - 3 180 

  ФОП Гирявенко Роман Миколайович 1 258 - 2 892 

  ФОП Міщенко Н.О. 465 868 2 624 

  ФОП "Митрохін Сергій Вікторович" 1 350 1 500 2 040 

  ФОП "Жаданов Володимир Іванович" 800 1 500 1 700 

  ФОП "Корчменко Володимир Михайлович" - - 1 700 

  ФОП "Рязанець Сергій Іванович" 630 1 050 1 700 

  ФОП "Бойко Рустем Тарірович" 940 1 200 1 360 

  ФОП "Єсманчук Галина Іванівна" 1 350 1 200 1 360 

  ФОП Корчменко Володимир Михайлович 990 1 500 1 279 

  ФОП підприємець Шовкун Марія Григорівна - - 1 275 

  ФОП Чегринець Анатолій Борисович - 741 1 134 

  ФОП Загорулько Юрій Володимирович 1 069 997 1 098 
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Черкаська ФОП Розлумій Вадим Олександрович 2 260 6 415 2 811 

  ФОП Кирніс О.Д. 897 2 282 1 317 

  ФОП Федірко І.М. - 17 1 285 

  ФОП Хилевич Микола Васильович - 3 761 1 132 

Чернівецька ТОВ "Буковець" 912 1 311 1 357 

  ПП Терновецька Олена Дмитрівна 942 1 123 1 043 

  МАЛЕ ПП "КРАСТОК" 812 995 1 008 

Чернігівська СЕМКО МИХАЙЛО ЯРОСЛАВОВИЧ 6 356 4 699 7 593 

  ФОП Мальцев ОМ 4 381 - 7 580 

  АНДРІШАК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1 450 4 017 4 121 

  ФОП Купченко С.М. 675 980 4 050 

  ФОП Мурашковський Микола Олександрович 7 304 - 3 460 

  ФОП Василенко Віталій Іванович 2 381 2 803 3 225 

  ФОП Коваль РГ 1 754 164 3 168 

  ФОП Жара Г.В. 1 167 597 3 060 

  ФОП "Дякович О.О." - - 2 800 

  ФОП Аноприєнко ОФ 1 333 - 2 640 

  ФОП Матвієнко Дмитро Сергійович 745 943 2 599 

  ФОП Третяк Т.І. 9 597 - 2 510 

  ФОП Коваль Михайло Петрович 2 361 1 918 2 506 

  ФОП Марченко Анатолій миколайович 9 891 - 2 460 

  ФОП Ількович ВМ 3 680 - 2 412 

  ПАТ «Слов’янські шпалери – КФТП» 3 408 1 370 2 154 

  ПІВТОРАК ІВАН ПЕТРОВИЧ 2 061 1 400 2 123 

  ФОП Андрієць Віталій Вікторович 2 901 - 1 960 

  ФОП Петруха Василь Олександрович 7 496 - 1 920 

  ФОП Завада ЄВ - - 1 899 

  ФОП Сорока М В 1 421 - 1 838 

  ФОП Тур Володимир Володимирович 1 830 1 744 1 709 

  ФОП Білий  Віктор  Олександрович 1 020 1 867 1 603 

  ФОП Тимошенко Олександр Миколайович - - 1 597 

  ФОП  Дедусь Микола Іванович 2 596 1 918 1 484 

  ФОП  Аухімік  Олександр  Павлович 810 888 1 389 

  ТзОВ "АГРО ТРАНС ЛІС" 598 1 355 1 247 

  ТзОВ “Вєнтура” - - 1 186 

  ФОП Дорошенко О.Ф. 898 1 123 1 107 

  ФОП Антонік Ярослав Васильович - 199 1 050 
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Площа рубок і заготівля деревини за регіонами / Area of felling and timber harvesting 

by region 
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Запас деревини і зміна запасів деревини на підприємствах Держлісагенства / Timber stock and timber stock changes at State Forestry 

Enterprises 
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Землі лісового фонду, лісистість і частка лісів де здійснювалися рубки / Forest lands, forested areas and the part of forests where felling 

took place 
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Ліси Держлісагентства / State Forest Agency Forests 
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Загибель лісових насаджень, захист і відтворення лісів / Forest loss, protection and 

reproduction of forests 
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Природно-заповідний фонд в сфері управління Держлісагенства / Nature reserve 

fund in the field of management of the State Forest Agency 
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Структура лісів Держлісагенства за віковими групами / State Forest Agency Structure 

by Age Groups 
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Обсяги реалізації і середня ціна продукції лісового господарства / Sales volumes and 

average price of forestry products 
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Споживання паливних дров / Consumption of firewood 
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Публічні закупівлі паливних дров / Public procurement of firewood 
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Експорт паливних дров / Export of firewood 
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Сплата податків до зведеного бюджету України / Payment of taxes to the 

consolidated budget of Ukraine 
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Сплата податків лісомисливськими господарствами Держлісаненства / Payment of 

taxes by the Forestry enterprises of the State Forestry 
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Показники фінансової ефективності лісо-мисливських господарств (ТОП 35) / 

Financial Efficiency Indicators of Forestry enterprises (TOP 35) 
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