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Державна служба України 

з надзвичайних ситуацій

На запит, що надійшов листом Держлісагентства від 26.11.2020, стосовно 

надання інформації про пожежі на території лісових ділянок Запорізької області 
у 2015-2020 роках, а саме про кількість лісових пожеж та пошкоджену площу 

лісів,  Держстат у межах повноважень повідомляє.
Відповідно до Закону України "Про державну статистику", органи державної 

статистики здійснюють збирання та формування статистичної інформації щодо 

лісового господарства згідно з методологічними положеннями з організації 
державних статистичних спостережень (розміщені на вебсайті Держстату 

(www.ukrstat.gov.ua) в розділі "Методологія та класифікатори"/"Статистична 

методологія") та переліком робіт, періодичністю, у розрізі та в терміни, що 

передбачені планом державних статистичних спостережень (далі − план) на 

відповідний рік або окремим рішенням Кабінету Міністрів України. Формування 

показників щодо кількості та площ лісових пожеж не передбачено планами 

державних статистичних спостережень на 2018-2020 роки.
Зважаючи на вищезазначене, Держстат надає в електронному форматі 

наявну статистичну інформацію  про площу та кількість лісових пожеж у 

Запорізькій області за       2015-2017 роки, отриману за результатами проведення 

державного статистичного спостереження за формою № 3-лг (річна) 
"Лісогосподарська діяльність", затвердженою наказом Держстату від 19.08.2014 

№243 (зі змінами). Однак, зважаючи на необхідність уникнення дублювання 

інформації, з форми № 3-лг (річна) "Звіт про виробництво та реалізацію 

продукцію лісового господарства, відтворення та захист лісів", затвердженої 
наказом Держстату від 06.07.2018 № 118, показники щодо площі та кількості 
лісових пожеж були вилучені. 

Принагідно інформуємо, що, починаючи зі звіту за 2018 рік, Держстат є лише 

користувачем узагальнених у цілому по Україні адміністративних даних про 
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пожежі всіх видів, у тому числі лісові, які збирає Державна служба України з 
надзвичайних ситуацій за формою № 1-ППО (місячна) "Звіт про пожежі та їх 

наслідки" (наказ МВС від 14.06.2017 № 503, зареєстрований у Мін’юсті 
06.07.2017 за № 829/30697). 

Відповідно до пункту 3 статті 22 Закону України "Про доступ до публічної 
інформації", запит направлено за належністю до  Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій для розгляду та надання відповіді запитувачу в межах 

повноважень. 

Додатоки: 1. файл "пожежі.хlsx"   

                   2. копія запиту на 1 арк. в 1 прим. на другу адресу.
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