Про внесення змін до державного
статистичного спостереження за формою
№ 3-лг (річна) „Звіт про відтворення
та захист лісів” (далі – ф.№3-лг (річна)
Згідно з Планом державних статистичних спостережень на 2022 рік проводиться
державне статистичне спостереження (далі – ДСС) за ф.№3-лг (річна) „Звіт про
відтворення та захист лісів” за 2021 рік.
Доводимо до Вашого відома, що з метою подальшого вдосконалення ДСС зі
статистики лісогосподарської діяльності й отримання повної, всебічної та об’єктивної
статистичної інформації, наказом Держстату України від 25.06.2021р. №156
затверджено новий бланк ф.№3-лг. який надається до органів державної статистики
не пізніше 28 лютого 2022 року.
Слід відзначити, що відбулись зміни в бланку форми, зокрема, в адресній
частині з’явились нові реквізити:
– «Територіальна громада», де респонденту у місцезнаходженні за юридичною
та фактичною адресою необхідно зазначити відповідну територіальну громаду;
– «Код території», який заповнюється відповідно до нового Кодифікатора
адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
(КАТОТТГ), затвердженого наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами),
або Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України
(КОАТУУ), який діяв до набрання чинності постанови Верховної Ради України від
17 липня 2020 року №807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів».
Наголошуємо на тому, що в разі подання форм в електронному вигляді,
код території визначається автоматично. Для цього при створенні звіту необхідно
оновити програмне забезпечення, а при перегляді, переконатися, що два поля
реквізиту бланку форми «Код території відповідно до:» заповнені.
Підкреслюємо, що у разі відсутності даних за відповідний звітний період, при
поданні звітності обов’язково має бути заповнений реквізит бланку форми
«Інформація щодо відсутності даних», шляхом зазначення однієї з перелічених
причин відсутності даних.
При складанні звіту слід керуватись Роз’ясненнями щодо форми ДСС ф.№3-лг
(річна) «Звіт про відтворення та захист лісів», затвердженими Головою Держстату
28.07.2020р. №19.1.2-12/19-20, які Ви можете знайти на сайті Держстату
(www.ukrstat.gov.ua) у рубриці: Для респондентів/ Альбом форм державних
статистичних спостережень на 2022 рік / Сільське, лісове та рибне господарство:
/ Звіт про відтворення та захист лісів (25.06.2021 №156).
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.
Прохання усі форми державних статистичних спостережень, у тому числі
ф.№3-лг (річна) подавати на адресу ГУС у Вінницькій області:
– в електронному вигляді в т.ч. з використанням безкоштовного програмного
забезпечення Держстату «Кабінет респондента»;
–в
окремих
випадках
скановані
копії
на
електрону
пошту:
vikno@vn.ukrstat.gov.ua;
– поштою на адресу ГУС у Вінницькій області (Хмельницьке шосе, 15,
м. Вінниця, 21100).

Інформаційну та консультаційну допомогу з питань подання форм можна
отримати дистанційно:
– в телефонному режимі ((0432) 52 57 78, (0432) 52 57 61);
– електронною поштою (www.vn.ukrstat.gov.ua, vinstat@vn.ukrstat.gov.ua);
– через чат сервісу електронного звітування «Кабінет респондента»;
– вайбер-спільноту "Вінницястат респондентам".
Просимо прийняти дані рекомендації до уваги і прозвітувати в органи державної
статистики в установлені терміни.
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