Прес-випуск
Лісове та мисливське господарство Івано-Франківської області
у 2018 році
Головне управління статистики інформує. Лісогосподарськими
підприємствами, зареєстрованими на території області, у 2018р. рубки лісу
проведено на площі 28,3 тис.га, що на 9,8% більше, ніж роком раніше, з них рубки
головного користування – на 2,1 тис.га (на 17,6% менше), рубки формування та
оздоровлення лісів – на 25,7 тис.га (на 12,3% більше).
Від усіх видів рубок заготовлено 1404,4 тис.м3 деревини, що на 3,8% менше,
ніж у 2017р. Основну частину деревини заготовлено від рубок головного
користування (35,9%), санітарних рубок (33,9%), рубок догляду (12,5%) та
лісовідновних рубок (9,7%). Частка Івано-Франківщини у загальнодержавному
обсязі заготівлі деревини складає 6,2% і за цим показником область посіла 8 місце
серед регіонів держави.
У загальних обсягах заготовленої у 2018р. деревини 82,2% припадає на
круглий ліс, обсяги заготівлі якого становили 1153,8 тис.м3 (у 2017р. – 79,4% та
1161,5 тис.м3 відповідно) або на 0,7% менше, ніж роком раніше. У структурі
заготівлі круглого лісу більше половини (50,6% або 583,3 тис.м3) складає діловий
круглий ліс, решта 49,4% (570,5 тис.м3) – паливна деревина.
У 2018р. лісогосподарськими підприємствами області в межах України
реалізовано 1066 тис.м3 круглого лісу на суму 926,7 млн.грн. Середня ціна
реалізації одиниці лісової продукції склала 869,3 грн (у середньому по державі –
873,7 грн).
Через несприятливі погодні умови та хвороби лісу протягом року загинуло
390 га лісових насаджень проти 159 га у 2017р.
У результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у 2018р.
ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 13,4 тис.га. Лісозахисні
заходи із знищення осередків шкідників та хвороб лісу проведено на площі 3,8
тис.га, з яких основну частину (99,2%) становили профілактичні біотехнічні
заходи.
У 2018р. роботи по відтворенню лісів проведено на 3 тис.га земель лісового
фонду, що на 23,1% менше, ніж роком раніше; у вкриті лісовою рослинністю землі
переведено 2,9 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням (на
4,5% менше).
У 2018р. в мисливських угіддях підприємств області налічувалось 6 видів
(9,8 тис. голів) копитних тварин, 16 видів (37,7 тис. голів) хутрових звірів, 14 видів
(196,4 тис. голів) птахів. Порівняно з 2017р. чисельність копитних тварин
зменшилась на 0,6 тис. голів (на 5,3%), хутрових звірів – на 1,1 тис. голів (на 2,7%),
пернатої дичини – збільшилась на 22,1 тис. голів (на 12,7%).
Довідка: тел. (0342)79-20-13; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua.
Більше інформаціїі: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-SG.htm
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