
Про порядок розробки і подання даних 

форми статистичного спостереження №3-ЛГ 

«Звіт про відтворення та захист лісів»  

(річна) за 2020 рік 

 

Державне статистичне спостереження за ф.№3-ЛГ “Звіт про відтворення та захист лісів” 

(річна) подають до територіального органу Держстату юридичні особи, які здійснюють 

лісогосподарську діяльність, за переліком, визначеним на державному рівні, не пізніше 28 лютого 

2021 року. 
Звертаємо Вашу увагу, що наказом Держстату України від 19.06.2020р. №192 затверджено 

новий бланк форми №3-ЛГ. При заповненні форми необхідно керуватися Роз’ясненнями, 

затвердженими Державною службою статистики України 28.07.2020 року за № 19.1.2-12/19-20. 

Роз'яснення щодо показників форми №3-лг (річна) державного статистичного спостереження 

"Лісогосподарська діяльність" від 05.06.2018 № 17.4-12/2 є недійсними з 01 січня 2021 року. 

Показники форми включають дані щодо результатів діяльності підприємств, що відповідає 

виду економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 02.10 "Лісівництво та інша діяльність у 

лісовому господарстві", 02.20 "Лісозаготівлі", 02.30 "Збирання дикорослих недеревних продуктів", 

за звітний рік. 

Форма №3-лг (річна) складається з 7-ми розділів.   

Визначення показників форми здійснюється відповідно до: 

Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних 

об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства України від 19.08.2010 

№ 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341; нарядів-актів 

на виконання робіт; матеріалів обліку осередків шкідників і хвороб лісу; актів лісопатологічних 

обстежень насаджень; інших первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських 

операцій. 

Дані у формі №3-ЛГ (річна) заповнюються в цілих числах у відповідних одиницях виміру.  

Розділ I. Заготівля недеревної лісової продукції містить дані щодо кількості заготовленої 

(зібраної) недеревної лісової продукції: кори, деревної зелені, дерев різдвяних, дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, деревних соків, сіна, очерету, деревного вугілля, що 

призначена для збуту або подальшої переробки, або використання на власному підприємстві. 

У Розділі II. Загибель лісових насаджень у графі 1 містяться дані про загальну площу 

ділянок, на яких стався факт загибелі лісових насаджень, уключаючи лісові культури, які визнані 

загиблими внаслідок суб'єктивних та об'єктивних причин. Із графи 1 виокремлено дані щодо 

площ, на якій загинули лісові насадження хвойних порід (графа 2).  

У Розділі III. Відтворення лісів у графі 1 містяться дані про площу, на якій проведено 

роботи з лісовідновлення: створення лісових насаджень на землях, де раніше ріс ліс. У Графі 2 

містяться дані про площу, на якій проведено роботи з лісорозведення: створення лісових 

насаджень на землях, які раніше не були зайняті лісом. 

        Розділ IV. Лісокультурні роботи  містить дані щодо площі, на якій проведено лісокультурні 

роботи. 

 Розділ V. Лісорозведення та знелісення за породним складом деревостанів:  

 Графи 1–4 містять дані про площу лісорозведення на землях, переданих для потреб лісового 

господарства, які раніше не були зайняті лісом, та її розподіл до лісорозведення за категоріями 

земель.  

 Графи 5–8 містять дані про площу знелісення (перетворення лісів у безлісні ділянки, зі 

зміною цільового призначення, повне знищення лісової рослинності та переведення земель в іншу 

категорію).  

 Графа 9 містить дані про кількість заготовленої деревини в результаті проведеного 

знелісення. 

  Розділ VI. Захист лісів від шкідників і хвороб містить дані про площу осередків 

шкідників і хвороб лісу за способами захисту лісів від шкідників і хвороб (виявлення нових 

осередків (рядок 6100), ліквідація осередків заходами боротьби (рядок 6200), ліквідація осередків 

під впливом природних факторів (рядок 6300)). 

           Розділ VII. Лісозахисні заходи боротьби містить дані щодо площі насаджень, на якій 

проведені лісозахисні заходи.  



Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом проведення 

арифметичного контролю, наприклад: 

рядок 2000 графи 1, 2 = сума рядків (2100–2700) графи 1, 2 відповідно; 

рядки (2000–2700) графа 1 > або = рядки (2000–2700) графа 2 відповідно; 

рядок 3000 графи 1, 2 = (рядок 3100 + рядок 3200) графи 1, 2 відповідно; 

рядок 5000 графи (1–9) = сума рядків (5001–5012) графи (1–9) відповідно; 

рядок 5000 (графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4) = рядок 3000 графа 2; 

якщо рядок 5000 графи (1–4) > 0, то рядок 3000 графа 2 > 0; 

рядок 5000 графи 5, 6, 7, 8 > 0, то рядок 5000 графа 9 > 0; 

рядки (5001–5012) графи 5, 6, 7, 8 > 0, то рядки (5001–5012) графа 9 > 0 відповідно; 

якщо рядок 3000 графа 2 = 0, то рядок 5000 графи 1, 2, 3, 4 = 0; 

рядок 6100 = рядок 6110 + рядок 6120; 

рядок 6200 = рядок 6210 + рядок 6220; 

рядок 6300 = рядок 6310 + рядок 6320; 

рядок 7000 = рядок 7100 + рядок 7200. 

При заповненні звітів необхідно звернути увагу на правильне заповнення адресної частини 

(юридична і фактична адреса підприємства), реквізитів, наявності П.І.Б. та підпису керівника і 

виконавця, номера телефону, факсу та електронної пошти, дотримуватися значності даних. 

   На виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року № 87 "Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року "Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби СОVІD-19, 

спричиненої коронавірусом "SARS-СоV-2", зважаючи на період карантину, визначений 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОVІD-19", з метою запобігання поширенню 

коронавірусу СОVІD-19 і забезпечення діяльності органів державної статистики тимчасово, на 

період карантину, припиняється особистий прийом громадян Головним управлінням статистики у 

Вінницькій області. 

Головне управління статистики у Вінницькій області рекомендує усі форми державних 

статистичних спостережень надавати в електронному вигляді.  

Також, пропонуємо Вам для зручності в роботі з державною статистичною звітністю 

скористатись запровадженими органами державної статистики новими сервісами, які розташовані 

на вебсайті Головного управління статистики у Вінницькій області (vinstat@vn.ukrstat.gov.ua): 

«Сервіс для респондентів» «Пошук за кодом ЄДРПОУ» (інформація про статистичну та фінансову 

звітність, яку підприємство (організація, установа) має подавати до органів державної статистики; 

«Календар  форм державних статистичних спостережень на 2021 рік»; «Проект альбому форм 

державних статистичних спостережень» на 2021 рік; «Сервіс для визначення кодів видів 

економічної діяльності»; «Куточок респондента».  

Доводимо до Вашого відома, що згідно ст. 1863 Кодексу України “Про адміністративні 

правопорушення” неподання органам державної статистики даних для проведення державних 

статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, 

передбаченою звітно-статистичною документацією, чи із запізненням тягне за собою накладання 

штрафу на посадових осіб та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від десяти до 

п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в разі повторного вчиненого 

адміністративного правопорушення протягом одного року після накладення адміністративного 

стягнення – від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

        Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної статистики у 

встановлений термін. 

        Звертаємо увагу, що даний лист не є нормативно-правовим актом, він носить суто 

рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм. 

 

Роз’яснення додаються. 
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РОЗ'ЯСНЕННЯ 

щодо форми № 3-лг (річна) "Звіт про відтворення та захист лісів" державного 

статистичного спостереження щодо лісогосподарської діяльності 
 

І. Загальні положення 
 

1. Ці Роз'яснення містять інформацію щодо показників форми № 3-лг (річна) 

"Звіт про відтворення та захист лісів" (далі – форма) державного статистичного 

спостереження щодо лісогосподарської діяльності. 
 

2. Показники форми включають дані щодо результатів діяльності підприємств, 

що відповідає виду економічної діяльності згідно з КВЕД: класи 02.10 "Лісівництво 

та інша діяльність у лісовому господарстві", 02.20 "Лісозаготівлі", 02.30 "Збирання 

дикорослих недеревних продуктів", за звітний рік. 
 

3. Значення показників форми мають формат представлення в цілих числах.  
 

4. Визначення показників форми здійснюється відповідно до: 

Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості 

лісокультурних об'єктів, затвердженої наказом Державного комітету лісового 

господарства України від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 05.11.2010 за № 1046/18341; 

нарядів-актів на виконання робіт; 

матеріалів обліку осередків шкідників і хвороб лісу; 

актів лісопатологічних обстежень насаджень; 

інших первинних документів, які фіксують факти здійснення господарських 

операцій. 

 

5. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити шляхом 

проведення арифметичного контролю, наприклад: 

рядок 2000 графи 1, 2 = сума рядків (2100–2700) графи 1, 2 відповідно; 

рядки (2000–2700) графа 1 > або = рядки (2000–2700) графа 2 відповідно; 

рядок 3000 графи 1, 2 = (рядок 3100 + рядок 3200) графи 1, 2 відповідно; 

рядок 5000 графи (1–9) = сума рядків (5001–5012) графи (1–9) відповідно; 

рядок 5000 (графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4) = рядок 3000 графа 2; 

якщо рядок 5000 графи (1–4) > 0, то рядок 3000 графа 2 > 0; 

рядок 5000 графи 5, 6, 7, 8 > 0, то рядок 5000 графа 9 > 0; 

рядки (5001–5012) графи 5, 6, 7, 8 > 0, то рядки (5001–5012) графа 9 > 0 відповідно; 

якщо рядок 3000 графа 2 = 0, то рядок 5000 графи 1, 2, 3, 4 = 0; 

рядок 6100 = рядок 6110 + рядок 6120; 

рядок 6200 = рядок 6210 + рядок 6220; 

рядок 6300 = рядок 6310 + рядок 6320; 

рядок 7000 = рядок 7100 + рядок 7200. 

6. За відсутності даних відповідні рядки (графи) форми містять прочерки. 

ІІ. Показники щодо заготівлі недеревної лісової продукції  
 

1. Розділ містить дані щодо кількості заготовленої (зібраної) недеревної лісової 

продукції: кори, деревної зелені, дерев різдвяних, дикорослих плодів, горіхів, грибів, 

ягід, лікарських рослин, деревних соків, сіна, очерету, деревного вугілля, що 



призначена для збуту або подальшої переробки, або використання на власному 

підприємстві. 

Показник заготівлі недеревної лісової продукції включає дані щодо заготівлі як 

дикорослих недеревних матеріалів, так і про насадження недеревних матеріалів, які 

спеціально створюються для потреб виробничої та комерційної діяльності в межах 

відведених лісових ділянок. 
 

2. Рядок 1003 містить дані про кількість заготовлених дерев різдвяних, яка  

складається з даних про дерева різдвяні, заготовлені як від спеціальних рубок (на 

підставі лісового квитка), так і після рубок формування та оздоровлення лісів (у 

процесі сортування дерев). 
 

3. Рядок 1012 містить дані про деревне вугілля, заготовлене в лісі традиційним 

методом. Показник містить дані про кількість деревного вугілля власного 

виробництва, яке вироблено виключно у межах основної діяльності "Лісове 

господарство та лісозаготівлі". 

Цей показник не включає інформацію про виробництво деревного вугілля 

методом дистиляції деревини промисловими підприємствами, що здійснюють 

діяльність за кодом 20.14 за КВЕД-2010. 
 

4. Дані розділу не враховують обсяги заготівлі недеревної лісової продукції, 

вирощеної на сільськогосподарських угіддях.  

ІІІ. Показники щодо загибелі лісових насаджень  
 

1. Графа 1 містить дані про загальну площу ділянок, на яких стався факт 

загибелі лісових насаджень, уключаючи лісові культури, які визнані загиблими 

внаслідок суб'єктивних та об'єктивних причин.  

Із графи 1 виокремлено дані щодо площ, на якій загинули лісові насадження 

хвойних порід (графа 2).  

 

2. Рядок 2000 містить дані про площу, на якій загинули лісові насадження з усіх 

причин, та включає сухостійні, відмираючі, дуже ослаблені внаслідок пошкодження 

пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок аварій та стихійного лиха 

насадження, що підлягають за своїм станом суцільній санітарній рубці, а також 

загиблі внаслідок антропогенних факторів. 
 

3. Рядок 2300 містить дані про площу, на якій загинули лісові насадження від 

впливу несприятливих погодних умов (посуха, морози, зміна рівня ґрунтових вод, 

бурелом, вітровал, сніголам тощо). 
 

4. Рядок 2600 містить дані про площу, на якій загинули лісові насадження від 

антропогенних факторів, до яких належать: зміна якості атмосферного повітря 

внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними та 

пересувними джерелами викидів, забруднення ґрунтів у результаті складування 

відходів у не призначених для цього місцях тощо. 

5. За наявності декількох причин загибелі лісових насаджень (наприклад, від 

несприятливих погодних умов, від пошкодження дикими тваринами) відображення 

причини їх загибелі здійснюється за фактором переважної площі. 
 

 



ІV. Показники щодо відтворення лісів 
 

1. Графа 1 містить дані про площу, на якій проведено роботи з лісовідновлення: 

створення лісових насаджень на землях, де раніше ріс ліс. 
 

2. Графа 2 містить дані про площу, на якій проведено роботи з лісорозведення: 

створення лісових насаджень на землях, які раніше не були зайняті лісом. 
 

3. Рядок 3000 містить дані про площу створення лісових насаджень усіма 

способами відтворення лісів з метою лісовідновлення (графа 1) та площу створення 

лісових насаджень усіма способами відтворення лісів з лісорозведення (графа 2). 

 

4. Рядок 3100 містить дані про площу (із рядка 3000) створення лісових 

насаджень шляхом садіння та висівання лісу: посадки сіянців, саджанців, живців на 

лісокультурній площі (зрубах, згарищах, рідколіссях тощо), а також площу 

висівання насіння деревних порід на лісокультурну площу, незалежно від способу 

висівання. 

 

5. Рядок 3200 містить дані про площу (із рядка 3000) створення лісових 

насаджень шляхом природного поновлення: розпушування ґрунту на зрубах і під 

пологом лісу для забезпечення відновлення лісу та інші заходи  природного 

поновлення лісів. 
 

V. Показники щодо лісокультурних робіт  
 

1. Рядок 4100 містить дані про площу, на якій проведено лісокультурні роботи 

щодо переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі.  
 

2. Рядок 4200 містить дані про площу, на якій проведено лісокультурні роботи 

щодо переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі.  
 

VІ. Показники щодо лісорозведення та знелісення  

за породним складом деревостанів 
 

1. Графи 1–4 містять дані про площу лісорозведення на землях, переданих для 

потреб лісового господарства, які раніше не були зайняті лісом, та її розподіл до 

лісорозведення за категоріями земель.  
 

2. Графи 5–8 містять дані про площу знелісення (перетворення лісів у безлісні 

ділянки, зі зміною цільового призначення, повне знищення лісової рослинності та 

переведення земель в іншу категорію).  

 

3. Графа 9 містить дані про кількість заготовленої деревини в результаті 

проведеного знелісення. 
 

4. Рядок 5000 містить дані про загальну площу, на якій проведено роботи з 

лісорозведення, за категоріями земель до лісорозведення (графи 1–4) та загальну 

площу, на якій проведено роботи зі знелісення, за категоріями земель після 

знелісення (графи 5–8). 

 



5. Рядок 5000 за графою 9 містить дані про загальну кількість заготовленої 

деревини в результаті проведеного знелісення за графами 5–8.  

 

6. Із рядка 5000 виокремлено дані щодо породного складу деревостанів  

(у розрізі панівних деревних порід), визначеного на основі матеріалів інвентаризації 

лісових культур, рішень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

актів використання лісових ресурсів, щодо площ, на яких проведено роботи з 

лісорозведення (графи 1–4), площ, на яких проведено роботи зі знелісення (графи  

5–8), та породного складу деревостанів заготовленої в результаті проведеного 

знелісення деревини (графа 9). 

7. Рядки 5001–5003 містять дані (із рядка 5000) про хвойні породи деревостанів. 

 

8. Рядки 5004–5006 містять дані (із рядка 5000) про твердолистяні породи 

деревостанів. 

 

9. Рядки 5007–5010 містять дані (із рядка 5000) про м'яколистяні породи 

деревостанів. 

 

10. Рядки 5011, 5012 містять дані (із рядка 5000) відповідно про інші деревні 

породи та чагарники. 

 

VІІ. Показники щодо захисту лісів від шкідників і хвороб 

 

1. Розділ містить дані про площу осередків шкідників і хвороб лісу за 

способами захисту лісів від шкідників і хвороб (виявлення нових осередків (рядок 

6100), ліквідація осередків заходами боротьби (рядок 6200), ліквідація осередків під 

впливом природних факторів (рядок 6300)). 

 

2. Рядок 6110 містить дані про виявлену площу (із рядка 6100) нових осередків 

шкідників лісу, вражену комахами, птахами, тваринами (хвоєгризучими, 

листогризучими тощо). Рядок 6120 містить дані про виявлену площу (із рядка 6100) 

нових осередків хвороб лісу, вражену збудниками хвороб. 
 

3. Рядок 6210 містить дані (із рядка 6200) про площу осередків  шкідників лісу, 

ліквідовану заходами боротьби. Рядок 6220 містить дані (із рядка 6200) про площу 

осередків хвороб лісу, ліквідованих заходами боротьби. 
 

4. Рядок 6310 містить дані (із рядка 6300) про площу осередків шкідників лісу, 

ліквідовану під впливом природних факторів. Рядок 6320 містить дані (із рядка 

6300) про площу осередків хвороб лісу, ліквідованих під впливом природних 

факторів.  

 

5. У тих випадках, коли одна й та ж площа лісу, лісових культур заселена 

декількома видами шкідників чи уражена декількома хворобами, дані про неї 

відображаються тільки один раз – за переважним видом шкідника (хвороби).  

 

 

 

 



VІІІ. Показники щодо лісозахисних заходів  

 

1. Рядок 7000 містить дані про загальну площу насаджень, на якій проведені 

лісозахисні заходи боротьби зі шкідниками і хворобами лісу та іншим негативним 

впливом на ліси (біологічним  і хімічним методом). 
 

2. Рядок 7100 містить дані (із рядка 7000) про площу насаджень, на якій 

проведені лісозахисні заходи біологічними препаратами (мікроорганізмами, 

вірусами, комахами-ентомофагами тощо). Рядок уключає дані про площу 

проведених профілатичних біотехнічних заходів із захисту лісу від шкідників і 

хвороб (розвішування гнізд і облаштування годівниць для залучення комахоїдних 

птахів, охорона і розселення корисних видів лісових мурах, випуск в осередки 

шкідників ентомофагів тощо). 
 

3. Рядок 7200 містить дані (із рядка 7000) про площу насаджень, на якій 

проведено лісозахисні заходи хімічними препаратами (інсектицидами, акарицидами, 

фунгіцидами тощо). 
 

Роз'яснення щодо показників форми № 3-лг (річна) державного 

статистичного спостереження "Лісогосподарська діяльність" від 05.06.2018 

№ 17.4-12/2 є недійсними з 01 січня 2021 року. 

 

 

 

 

 

 
 


