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    У Харківській області заготівля деревини від рубок головного користування порівняно 
з 2017 р. збільшилась – на 0,3%, рубок формування і оздоровлення лісів – на 18,7%.  
    Відтворення лісів протягом 2018 р. було проведено на 0,6 тис.га,  
у т.ч. садіння та висівання лісу – на 0,5 тис.га, природне поновлення – на 37 га.  
    Реалізація продукції лісового господарства в межах України у 2018 р. усіх видів 
ділового лісу склала 388,3 тис.м3, круглого лісу – 87,4 тис.м3, у т.ч. пиломатеріалів та 
фанерного кряжу – 70,9 тис.м3, паливної деревини – 300,9 тис.м3. 

Лісовими господарствами у 2018 році 

було заготовлено деревини 

461,7 тис.м3 

Діловий круглий ліс – 

105,0 тис.м3 

Паливна деревина – 

356,7 тис.м3 

Динаміка заготівлі деревини  
   (тис.м3) 
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Структура заготівлі деревини за 
породним складом деревостанів  

у 2018 році 
(відсотків до загального обсягу заготівлі) 

 

Структура площ заготівлі деревини 
 за породним складом деревостанів  

у 2018 році 
(відсотків до загального обсягу площі) 

 

61,3

38,0

0,7

Твердолистяні Хвойні М'яколистяні

53,8

44,0

2,2

Твердолистяні Хвойні М'яколистяні

Площа осередків шкідників і 

хвороб лісу, ліквідованих 

заходами боротьби та під 

впливом природних факторів 

2005                    29,2 

2010                    13,5 

2015                    27,0 

2017                    18,4 

2018                     7,3 

Площа насаджень на якій 

проводились лісозахисні заходи  

у 2018 році 

  

біологічним методом, га      416 

 хімічним методом, га           932 



Динаміка кількості та добування мисливських тварин 

  2000 2005 2010 2015 2017 2018 

Кількість тварин у мисливських господарствах, тис.голів 

копитні тварини 9,9 9,2 11,0 8,8 9,5 8,5 

хутрові звірі 183,4 173,4 147,1 77,4 75,5 77,4 

перната дичина 606,2 656,9 979,6 590,1 593,5 624,9 

Добуто (вилучено) тварин у мисливських господарствах, тис.голів 

копитні тварини 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,4 

хутрові звірі 24,1 27,0 15,9 5,1 10,1 10,1 

перната дичина 102,2 193,5 36,3 24,1 40,4 30,0 
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    У мисливських господарствах Харківської області у 2018 р. 
відбулось у порівнянні з минулим роком збільшення хутрових 
звірів – на 2,5%, пернатої дичини – на 5,3%, поряд з цим, 
спостерігалось зменшення копитних тварин – на 10,5%.  



Динаміка добування водних 
біоресурсів за окремими видами 

  
Вилов риби, т 

усього 

у тому числі 

короп, сазан товстолобик 

2000 1025 177 789 

2005 987 160 759 

2010 1131 129 771 

2015 1247 219 793 

2017 978 252 489 

2018 1077 236 549 
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   Рибогосподарські підприємства Харківської 
області у 2018 р. збільшили вилов риби на 
10,1%, у т.ч. товстолобика – на 12,3%, поряд з 
цим, зменшився вилов коропів, сазанів на 6,3%.  
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна 

• тел.: (057) 706-26-16 
• факс: (057) 706-25-88 
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua 
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua 
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Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням 
поширення інформації та комунікацій. 
 
The newsletter is prepared by the department for dissemination 
of information of statistical activity and communications.  
 
Відповідальний за випуск О. Глухова, (057) 706 26 98 
Accountable for issue O. Gluhova 
 

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форм державних статистичних спостережень:  
• № 1–риба (річна) "Звіт про добування водних біоресурсів";  
• № 2–тп (мисливство) (річна) "Ведення мисливського 

господарства"; 
• № 3–лг (річна) "Лісогосподарська діяльність". 

Main Department of Statistics in Kharkiv region 
 
• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 

61002, Ukraine        
• tel.: (057) 706-26-16 
• fax: (057) 706-25-88 
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua  
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua  

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36. 
 

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36. 
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