Прес-випуск
Лісове господарство міст і районів
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 рубками головного користування охоплено
2,1 тис.га (на 17,6% менше), рубками формування та оздоровлення лісів –
25,7 тис.га (на 12,3% більше).
Найбільше рубок лісу проведено лісогосподарськими підприємствами
Івано-Франківської міськради – 4,5 тис.га або 16,1% площі рубок в області,
Надвірнянського (4,4 тис.га або 15,5%), Рожнятівського (3 тис.га або 10,6%),
Богородчанського (2,2 тис.га або 7,9%), Верховинського та Долинського (по
2,1 тис.га або по 7,3%) районів і Яремчанської міськради (2,4 тис.га або
8,6%); частка Калуського, Коломийського, Косівського районів та
Болехівської міськради коливається від 6,4% до 4%, Галицького,
Рогатинського, Тлумацького та Снятинського – від 3,6% до 0,4%.
Від усіх видів рубок заготовлено 1404,4 тис.м3 деревини, що на 3,8%
менше, ніж у 2017р., у т.ч. від рубок головного користування – 503,9 тис.м3
(на 21% менше), від рубок формування та оздоровлення лісів – 874,3 тис.м3
(на 8,5% більше).
У загальних обсягах заготовленої у 2018р. деревини 82,2% припадає на
круглий ліс, обсяги заготівлі якого становили 1153,8 тис.м3, або на 0,7%
менше, ніж роком раніше. Найбільше заготовлено круглого лісу
підприємствами Рожнятівського (224,6 тис.м3 або 19,5% загальнообласних
обсягів), Долинського (196,3 тис.м3 або 17%) районів та Івано-Франківської
міськради (176,8 тис.м3 або 15,3%), питома вага Надвірнянського району
становила 12,3% (141,6 тис.м3), Верховинського – 8,5% (97,5 тис.м3),
Болехівської міськради – 5,5% (62,9 тис.м3), Яремчанської міськради – 5,4%
(62,4 тис.м3), Богородчанського, Коломийського, Калуського, Рогатинського,
Косівського районів коливалась від 4,8% до 2,1%. Підприємствами
Галицького, Снятинського та Тлумацького районів заготовлено 0,6–0,2%
загальнообласних обсягів круглого лісу.
Порівняно з 2017р. збільшили заготівлю круглого лісу лісогосподарські
підприємства Калуського, Долинського, Косівського, Снятинського,
Галицького районів, Яремчанської та Івано-Франківської міських рад (на 2,9–
28,8%).
Більше половини обсягів заготівлі круглого лісу (50,6%) припадає на
діловий круглий ліс – 583,3 тис.м3, решту (49,4% або 570,5 тис.м3) складає
паливна деревина. В районному розрізі основними заготівельниками ділового
круглого лісу були підприємства Рожнятівського (23,4% загальнообласних
обсягів), Долинського (23%) та Надвірнянського (14,9%) районів, паливної

деревини – Рожнятівського (15,5%), Долинського (10,9%), Надвірнянського
(9,6%) районів та Івано-Франківської міськради (21,4%).
У 2018р. в області реалізовано в межах України 1066 тис.м3 круглого
лісу на суму 926,7 млн.грн. Майже 78% загальнообласних обсягів реалізації
забезпечили лісогосподарські підприємства Долинського, Рожнятівського,
Надвірнянського, Верховинського районів та Івано-Франківської міської
ради.
У 2018р. через несприятливі погодні умови та хвороби лісу загинуло
390 га лісових насаджень (у 2017р. – 159 га), найбільше з яких у
Долинському (167 га або 42,8% площі загибелі в області) та Рожнятівському
(125 га або 32,1%) районах.
Роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб у 2018р. проведено на
площі 3,8 тис.га, де основну частину (99,2%) становили профілактичні
біотехнічні заходи, які найбільше застосовувались підприємствами ІваноФранківської міської ради (15,9% загальної площі проведених лісозахисних
робіт підприємствами області), Надвірнянського (13,8%) та Верховинського
(11,1%) районів; хімічні препарати для захисту лісів застосовувались
лісогосподарськими підприємствами Коломийського району на 30 га.
Відтворенням лісів у 2018р. в області охоплено 3 тис.га, з них 63% або
1,9 тис.га здійснено підприємствами Рожнятівського, Надвірнянського,
Долинського районів та Івано-Франківської міської ради.
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