
Площа  лісів  та  інших  лісовкритих
площ  в  області   − 639,9 тис.га 6% площі лісів 

України

45,9% території 
області

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ліквідовано осередків шкідників                      
та хвороб лісу 7305 7239 7722 13380 6777 7535

Захист лісів від шкідників  і хвороб 3680 3790 4285 3775 3856 4149

біологічними препаратами 3650 3760 4255 3745 3817 4149

хімічними препаратами 30 30 30 30 39 −

1772 1666 1732 1467 1060 897

1909 2123 2228

1576
1274 1372

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Садіння і висівання лісу Природне поновлення

(га)

(га)

Захист лісів від шкідників та хвороб лісу                                                   

У 2020 році освоєно                                                                                          
26,8 млн.грн капітальних інвестицій 

Середньооблікова кількість
штатних працівників
у І півріччі 2021 року

Середньомісячна заробітна
плата штатного працівника
у І півріччі 2021 року 

3,4 тис. 
осіб 9228 грн

Площі  відтворення лісів

19 ВЕРЕСНЯ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ                                                      
ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСУ

Щиро вітаємо всіх лісівників із професійним святом!

На підприємствах галузі лісового господарства:



Головне управління статистики в Івано-Франківській області,  2021

7,3

91,9

0,8

Рубки головного користування

Рубки формування і оздоровлення 
лісів та інші заходи, пов’язані з 
веденням лісового господарства
Інші рубки

Структура рубок лісу у 2020 році

(відсотків  до загального обсягу)

Вартість реалізованого круглого лісу 
в межах України – 675 млн.грн

13,7% загальнообласних 
обсягів експорту

Реалізовано круглого лісу                           
в межах України – 777,3 тис.м3

Усього – 847,1 тис.м3

у т.ч. круглий ліс  –
831,4 тис.м3

Заготівля 
недеревної 

лісової 
продукції           

у 2020 році

Площа рубок лісу                                 
у 2020 році склала                           

18,6 тис.га

За обсягом заготівлі 
круглого лісу 

область посіла
9 місце серед 

регіонів держави

Заготівля деревини у 2020 році

Деревна 
зелень –

22,3 т 

Ялинки –
3,9 тис.шт

Сіно –
114,6 т 

0,2

28,0

71,8

від пошкоджень лісовими комахами

від хвороб лісу

від впливу несприятливих погодніх умов

Загибель лісових 
насаджень у 2020 році

(відсотків  до загального обсягу)

525 га

Обсяги експорту деревини 
і виробів з деревини   

у 2020 році склали 
103,4 млн.дол. США

За даними Державного агентства лісових ресурсів України.


