
Головне управління статистики у Черкаській області

ІНТЕРНЕТ-НАРАДА

Щодо проведення державних статистичних

спостережень

ф.№3-ЛГ (річна) 

«Звіт про відтворення та захист лісів»

ф.№2-ТП (мисливство) (річна) 

«Звіт про облік, добування та 

розведення мисливських тварин»

Нормативно-правові акти, які

визначають обов'язок

респондента подавати

статистичну звітність

стаття 18 Закону України «Про державну
статистику» 

Розпорядження КМУ «Про затвердження Плану 
державних статистичних спостережень на 2022рік

стаття 19 Господарського кодексу України



Організація подання державної 
статистичної звітності із статистики 

лісового та мисливського господарства

Звітність подають за формами

Ф. №3-ЛГ (річна) «Звіт про відтворення 
та захист лісів» - юридичні особи, які 

здійснюють лісогосподарську 
діяльність

Ф.№2-ТП (мисливство) (річна) «Звіт про 
облік, добування та розведення 

мисливських тварин» – юридичні особи, 
яким надано у користуванні мисливські 

угіддя 

На бланку,затвердженому наказом 
Держстату від 25.06.2021р. №156

На бланку, затвердженому наказом 
Держстату від 25.06.2021р. №166

При заповненні необхідно керуватися

Роз’ясненням від 28 липня 2020р.
№19.1.2-12/19-20

Роз’ясненням від 30 серпня 2017р.
№17.4-12/20



З інструментарієм можна ознайомитися на вебсайті
Державної служби статистики у розділі «Для 

респондентів» - «Альбом форм державних статистичних 
спостережень на 2022 рік» /«Економічна 

статистика»/«Економiчна діяльність»/«Сільське, лісове та 
рибне господарство» 

Термін подання
звітності

Ф.№3-ЛГ (річна)

Ф.№2-ТП (мисливство)

Не пізніше
28 лютого

Способи подання звітності

Системою 
електронної звітності

На паперових носіях
Головне управління статистики у Черкаській

області вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси, 
18001, «Єдине вікно подання статистичної та 

фінансової звітності» тел.33-89-70, (093)3546441

У т.ч. з використання безкоштовного
електронного сервісу «Кабінет респондента» 
за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua/



 У розділі І

 У розділі ІІ

 У розділі ІІІ

Відображаються дані щодо

відображається інформація щодо кількості заготовленої 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;

наводяться дані щодо площ ділянок, на яких фактично загинули лісові насадження,

у т.ч. виокремлено дані щодо площ, на який загинули лісові насадження хвойних порід;

відображаються дані про площу, на якій проведено роботи з лісовідновлення (створення
лісових насаджень на землях, де раніше ріс ліс) та на якій проведено роботи з лісорозведення
(створення лісових насаджень на землях, які раніше були зайняті лісом);

 У розділі ІV 
містяться дані про площу, на якій проведено лісокультурні роботи щодо переведення лісових
культур у вкриті лісовою рослинністю землі та про площу, на якій проведено лісокультурні
роботи щодо переведення природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі;

Методологічні особливості у складанні державної 

статистичної звітності за ф.№3-лг (річна)



 У розділі V 

наводиться інформація про площу лісорозведення на землях, переданих для потреб лісового 

господарства, які раніше не були зайняті лісом за категоріями земель; про площу знелісення 
(перетворення лісів у безлісні ділянки, зі зміною цільового призначення, повне знищення 
лісової рослинності та переведення земель в іншу категорію) та про кількість заготовленої 
деревини в результаті проведеного знелісення;

 У розділі VІ

відображаються дані про площу осередків шкідників і хвороб лісу за способами захисту лісів 
від шкідників і хвороб: виявлення нових осередків, ліквідація осередків заходами боротьби та 
ліквідація осередків під впливом природних факторів;

 У розділі VІІ
наводяться дані про загальну площу насаджень, на якій проведені лісозахисні заходи боротьби 
біологічним і хімічним методом зі шкідниками і хворобами лісу.



Розділ ІІ.
Розведення мисливських 

тварин у розплідниках

Бланк форми звітності №2-тп (мисливство) (річна)
складається з розділів

Розділ І.
Кількість мисливських 
тварин та їх добування

 У розділі І
відображається інформація про фактичну кількість основних видів наявних (на 
підставі матеріалів обліку кількості диких тварин, дозволів на добування, щорічних 
контрольних карток обліку добутої дичини звітного року)

 У розділі ІІ наводяться дані про кількість мисливських тварин, що розводяться у розплідниках та 
про фактичну кількість мисливських тварин, випущених у природне середовище для 
розселення на території мисливських угідь)

Методологічні особливості складання державної статистичної 
звітності за ф.№2-тп (мисливство) (річна)




