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Розділ І. Заготівля та реалізація продукції лісового господарства у звітному році 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  (м3; у цілих числах) 

Найменування видів продукції лісового господарства  
Код 

рядка 

Кількість виробленої 
продукції лісового 

господарства 
 

Із графи 1 –  
кількість виробленої 
продукції лісового 

господарства  
від рубок головного 

користування,  
(гр.2 < гр.1) 

Кількість виробленої 
продукції лісового 

господарства, 
переробленої та 

використаної для власних 

виробничих потреб,  
(гр.3≤  гр.1) 

Кількість реалізованої 
продукції лісового 

господарства в межах 
України 

 

Вартість реалізованої 
продукції лісового 

господарства в межах 
України (без ПДВ), грн 

А Б 1 2 3 4 5 

Усі види круглого лісу (сума ряд. 300, 400) 200 139375 69969 910 138465 147639036 

Діловий круглий ліс 

(сума ряд. 320, 330, 340) та (сума ряд. 311, 312) 300 
122596 61233 35 122561 142739511 

хвойних порід (сума ряд. 321, 331, 341) 311 94859 37633 35 94824 90990357 

листяних порід (сума ряд. 322, 332, 342) 312 27737 23600  27737 51749154 

пиловник та фанерний кряж  

(сума ряд. 321, 322) 320 44012 31858 35 43977 92590594 

хвойних порід 321 32102 20807 35 32067 48741840 

листяних порід 322 11910 11051  11910 43848754 

балансова деревина, кругла та колота  

(сума ряд. 331, 332) 330 25895 9197  25895 14697280 

хвойних порід 331 22646 7037  22646 12666655 

листяних порід  332 3249 2160  3249 2030625 

інші сортименти ділового круглого лісу 

(сума ряд. 341, 342) 340 52689 20178  52689 35451637 

хвойних порід 341 40111 9789  40111 29581862 

листяних порід  342 12578 10389  12578 5869775 

Паливна деревина  

(сума ряд. 411, 412) 400 16779 8736 875 15904 4899525 

хвойних порід 411 7845 2191 496 7349 2204700 

листяних порід  412 8934 6545 379 8555 2694825 

 

 

                                                                                        



 

Розділ IІ. Заготівля деревини за системами та видами рубок у звітному році   

  

 

 

 (у цілих числах) 

  

 
Код  

 рядка 

Площа, на якій 
здійснювалась 

заготівля 
деревини, 

га 

Кількість  
заготовленої 

деревини, 

м3 

А Б 1 2 

Усі системи та види рубок (сума ряд. 1100, 1200, 1300) 1000 2473 155169 

рубки головного користування  

(ряд. 1100 ≥ сумі ряд. 1110, 1111) 1100 

229 76139 

поступові та вибіркові  1110 - - 

суцільні 1111 229 76139 

рубки формування і оздоровлення лісів  

(сума ряд. 1210,  з 1222 до 1227) 1200 

2239 

78970 

рубки догляду (сума ряд. 1211, 1212, 1213, 1214) 1210 498 8397 

освітлення 1211 107 725 

прочищення 1212 123 1804 

проріджування 1213 140 2123 

прохідні 1214 128 3745 

санітарні 1222 1735 68928 

лісовідновні  1223 6 1645 

переформування 1224 -- - 

реконструктивні 1225 - - 

ландшафтні 1226 - - 

інші рубки формування і оздоровлення лісів  1227 - - 

Із рядка 1200 – суцільні рубки 1228 101 31822 

інші рубки 1300 5 60 

Із рядка 1000 –  рубки за породним складом деревостанів 

(сума ряд. з 2001 до 2012) 

 2473 155169 

сосна 2001 1814 113898 

ялина 2002 8 489 

інші хвойні 2003 - - 

дуб 2004 98 6124 

бук 2005 - - 

інші твердолистяні 2006 130 8120 

береза 2007 144 9025 

осика 2008 60 3765 

вільха 2009 219 13735 

інші м’яколистяні 2010 - 13 

інші деревні породи 2011 - - 

чагарники 2012 - - 

Примітка: спосіб проведення лісовідновних рубок (рядок 1223) — суцільний. 

 

 

Розділ ІІІ. Заготівля недеревної лісової 

продукції у звітному році 

  

 (кг; у цілих числах) 
  

Найменування недеревної 
продукції лісового 

господарства  

Код  
рядка 

Кількість заготовленої  
недеревної  продукції лісового 

господарства 
  

А Б 1 

Живиця 6001- - 

Пні, м3 6002 - 

Луб 6003 - 

Кора 6004 - 

Деревна зелень 6005 - 

Дерева різдвяні, шт 6006 264 

Дикорослі плоди 6007 - 

Горіхи 6008 - 

Гриби 6009 - 

Ягоди 6010 5000 

Рослини лікарські  6011 14000 

Деревні соки 6012 - 

Сіно 6013 - 

Очерет 6014 - 

Деревне вугілля 6015 - 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

 

 

 

 



 

Розділ ІV. Загибель лісових насаджень у звітному році 

 
(га; у цілих числах) 

 Розділ V. Відтворення лісів у звітному році 
 

(га; у цілих числах) 

  

Найменування причин загибелі лісових насаджень  
Код 

рядка 

Загальна площа 
загибелі лісових 

насаджень  

Із графи 1 – площа 
загибелі лісових 

насаджень  
хвойних порід,  
(гр. 2 < гр. 1) 

 

Найменування способів 
відтворення лісів  

Код   
рядка 

Площа 
лісовідновлення  

Площа 
лісорозведення  

А  Б 1 2  А  Б 1 2 

Усі причини загибелі лісових насаджень 

(сума ряд. з 8010 до 8070) 8000 95 95 

 Усіма способами створення 

лісових насаджень  

(сума ряд. 9310, 9320) 9300 

325 

-  

від пошкоджень шкідливими комахами  8010 80 80  садіння та висівання лісу 9310 215 -  

від хвороб лісу 8020 15 15  природне поновлення лісу  9320 110  -  

від впливу несприятливих погодних   умов 8030 - -        

від лісових пожеж    8040 - -        

від пошкоджень дикими тваринами  8050 - -        

від антропогенних факторів 8060 - -        

від надмірної вологості 8070 - -        

 

 

 

 

Розділ VІ. Лісокультурні роботи у звітному році                                     
 

Розділ VІІ. Осушення лісових земель у звітному році                                     
  

  (га ;  у цілих числах) 
   

(га ;  у цілих числах) 
  

 
Код  

рядка 

Площа проведених 

лісокультурних робіт 

 
 

Код  
рядка Площа осушених земель  

А  Б 1  А  Б 1 

Переведення лісових культур у вкриті лісовою 

рослинністю землі 9400 

179  

Усі лісові землі 9600 

-  

Переведення природного поновлення у вкриті 

лісовою рослинністю землі 9500 
110  землі лісорозведення 

(ряд.9610 ≤ ряд.9600) 9610 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VІІІ. Лісорозведення та знелісення за породним складом деревостанів у звітному році 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       (га; у цілих числах) 

 
Код 

рядка 

Площа 
лісорозве-
дення на 
раніше 

забудованих 
землях 

Площа 
лісорозве-
дення на 
сільсько- 

господарських 
землях 

Площа 

лісорозве-
дення на 

заболочених 
землях 

Площа 

лісорозве-
дення на 

інших 
землях 

Площа 

знелісення, 
під 

забудовані 
землі 

Площа 

знелісення під 
сільсько-

господарські 
землі 

Площа 

знелісення 
під 

заболочені 
землі 

Площа 
знелісення під 

інші землі  

Кількість 

заготовленої 
деревини у резуль-
таті проведеного 

знелісення, м3 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За усім породним складом 

деревостанів 

 (сума ряд. з  9701 до 9712)  9700 

  

 

      

сосна  9701          

ялина 9702          

інші хвойні 9703          

дуб 9704          

бук 9705          

інші твердолистяні 9706          

береза 9707          

осика 9708          

вільха 9709          

інші м’яколистяні 9710          

інші деревні породи 9711          

чагарники 9712          
 



 

 

 

   

Розділ ІХ. Захист лісів від щкідників і хвороб у звітному році 
 

  

(га; у цілих числах)   

 
Код 

рядка 

Площа осередків 
шкідників і хвороб лісу   

А  Б 1 

Нові осередки шкідників і хвороб, що виникли у 

звітному році (сума ряд. 10010, 10020) 10000 1971  

шкідників лісу 10010 1958  

хвороб лісу  10020 13  

Осередки шкідників і хвороб лісу, ліквідовані 

заходами боротьби (сума ряд. 11110, 11120) 11100 1733  

шкідників лісу 11110 1718  

хвороб лісу  11120 15  

Осередки шкідників і хвороб лісу, ліквідовані під 

впливом природних факторів (сума ряд. 11210, 11220) 11200 18  

шкідників лісу 11210 -  

хвороб лісу  11220 18  

 

 

 

 
     

Розділ Х. Лісозахисні заходи у звітному році 
 

  

(га; у цілих числах)   
 

Найменування заходів 
Код 

рядка 

Площа насаджень, на 
якій проводились 
лісозахисні заходи 

А  Б 1 

Усі заходи боротьби зі шкідниками і 

хворобами лісу (сума ряд. 11410, 11420) 11400 
200  

Захист лісів від шкідників і хвороб 

біологічним методом  11410 
200  

Захист лісів від шкідників і хвороб хімічним 

методом  11420 
- 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

 

 

 
                                                                                               

   

Місце підпису керівника (власника) та/або особи  (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

  

   

телефон:  факс:  електронна пошта:  


