
(тис.м3)
2018 2017

Усього 309,8 315,5
рубки головного
користування 152,3 165,2
рубки формування і
оздоровлення лісів 155,3 146,2
з них
рубки догляду 51,2 53,8
санітарні рубки 86,4 77,9
інші рубки 2,2 4,1

(тис.м3)
2018 2017

Усі види круглого лісу 256,1 266,0

діловий круглий ліс –
усього 103,8 52,2
пиловник та фанерний
кряж 44,7 47,6
балансова деревина
кругла та колота 3,1 3,5
інші сортименти
ділового круглого лісу 56,0 1,1
паливна деревина 152,3 213,8

Лісовий фонд області
Площа2 – 201,7 тис.га.

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

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

до 9%

9,1–16%

16,1–24%

більше 24%

Щільність лісових насаджень за районами2

 (лісистість, у відсотках до загальної
площі території)

Заготівля деревини

Заготівля лісової продукції за видами

Середньооблікова кількість
штатних працівників

лісового господарства1:
2018р. – 1,4 тис. осіб
2017р. – 1,2 тис. осіб

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного
працівника у лісовому господарстві1:

2018р. – 8030 грн 2017р. – 6476 грн

1Дані наведено по юридичних особах та
відокремлених підрозділах юридичних
осіб з  кількістю  найманих працівників
10 і більше осіб.
2За останніми даними Головного
управління Держгеокадастру у
Тернопільській області на 1 січня 2016 р.



(га)
2018 2017

Створення лісових деревостанів 774 718
садіння і висівання 682 645
природне поновлення 92 73
Переведення ділянок лісових культур
у вкриті лісовою рослинністю землі 670 831
Переведення ділянок  природного
поновлення у вкриті лісовою
рослинністю землі 72 69

Кількість
реалізованої
продукції,
тис.м3

Вартість
реалізованої
продукції,
млн.грн

Середня
ціна

реалізації,
грн

Усі види
круглого лісу 214,7 205,8 958,5
Діловий
круглий ліс 86,7 142,0 1637,9
Паливна
деревина 128,0 63,8 498,4

(га)
2018 2017

Загинуло всього 67 1
від хвороб лісу 3 1
від пошкоджень шкідливими
 комахами 64 –

(млн.дол. США)
20 18 2017

Експорт 13,0 12,1
Імпорт 0,5 0,4

2018 2017

Експорт 2,9 3,2
Імпорт 0,1 0,1

У 2018р. виникло нових осередків хвороб лісу на
площі 4,0 тис.га, ліквідовано та зникло під впливом
природних факторів – 3,8 тис.га. Площа насаджень, на якій
проводились лісозахисні заходи, становила 6,1 тис.га.

Площа відтворення лісів

Експорт-імпорт деревини
та виробів з деревини

Частка експорту-імпорту деревини та
виробів з деревини

(у % від загальнообласного обсягу експорту-імпорту)

Площа загибелі лісових насаджень

Реалізація продукції лісового господарства в
межах України в 2018 році


