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6.2. Географія розташування та основні показники деревообробної промисловості 

  

Базою розвитку лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості в Україні є її 
лісові масиви та привізна сировина з інших країн. Лісозаготівельні райони сформувалися на 
територіях, де є великі лісові масиви. Більша частина лісів сконцентрована в Карпатах (40,2% 
території цього району) та на Поліссі (25,5%). Карпатський регіон охоплює Закарпатську, 
Чернівецьку, Івано-Франківську області та південну частину Львівської області. До Поліського 
регіону входять поліські частини Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської областей. 

Деревообробна промисловість в аспекті свого розміщення орієнтується в основному на пункти і 
райони споживання. Лісопильностругальне виробництво розміщене здебільшого в районі 
лісозаготівель. 

Виробництво фанери розташовано у Південно-Західному економічному районі.  

Найбільші центри по виробництву будівельних матеріалів з деревини є: 

у великих містах та неподалік від них (Київ, Біличі, Харків, Запоріжжя, Одеса); 

гірничопромислових регіонах (Кривий Ріг, Донецьк); 

сировинних регіонах (Коростень, Чернівці, Киверці). 

В деревообробній промисловості переважає комбінований тип підприємств, на яких розташовані 
декілька різних виробництв.  

Меблеве виробництво розміщене: 

у великих містах (Київ, Харків, Львів, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ, Донецьк та ін.); 

містах, розташованих у лісопромислових регіонах або неподалік від них (Івано-Франківськ, 
Житомир, Ужгород, Мукачеве та ін.); 

невеликих містечках поблизу промислових центрів (у районі Харкова – Мерефа, Мерчик, Чугуїв; 
у районі Києва – Фастів, Ірпінь, Біличі, Бровари та ін.). 

 Серед найбільших спеціалізованих меблевих підприємств відомі такі, як Житомирський, 
Прикарпатський, Дніпропетровський, Луганський, Мукачівський меблеві комбінати, Київська 
меблева фабрика ім. В.Н.Боженка, Свалявський та Болехівський лісокомбінати та інші. 

В Україні також розвинене виробництво деревностружкових та деревноволоконистих плит на базі 
переробки малоцінної деревини та її відходів; усього в країні налічується більше 25 цехів по їх 
виробництву. Найбільші з них є на Костопільському будівельному комбінаті, Надвірнянському та 
Свалявському лісокомбінатах, Тересвянському та Київському деревообробних комбінатах. 
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Цехи твердих деревноволокнистих плит діють на Вигодському лісокомбінаті, Оржевському 
деревообробному комбінаті. Підприємства целюлозно-паперової галузі розташовані здебільшого 
в Житомирській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській, Львівській, Київській та 
Чернігівській областях. Найбільшими підприємствами цієї галузі є: Жидачівський целюлозно-
картонний завод, Понінківська картонно-паперова фабрика, Малинська паперова фабрика, 
Київський картонно-паперовий комбінат, Цюрупинський паперово-картонний комбінат та ін.  

Дані, наведені у табл. 6.1, 6.2 свідчать про наявність тенденції щорічного спаду виробництва. 
Такий стан обумовлений в першу чергу фінансовою нестабільністю, жорсткою системою 
оподаткування, дефіцитом обігових коштів, взаємною заборгованістю підприємств. У 1997 р. 
порівняно з 1990 р. в галузі майже у 2,5 раза скоротився обсяг виробництва, у 1,6 раза – 
чисельність працюючих і продуктивність праці. Виробництво паперу і картону зменшилось 
переважно через нестачу напівфабрикатів, зокрема целюлози. Через високу вартість деревної 
сировини зменшився випуск пиломатеріалів, фанери, целюлози. Підвищення цін на сировину, 
матеріали, зниження платоспроможного попиту населення спричинили різкий спад виробництва 
меблів (у 4 рази), питома вага якого сягає 50% загального обсягу продукції лісопромислового 
комплексу. Цей спад, в свою чергу, спричинив спад виробництва деревностружкових плит, як 
основного матеріалу меблевої промисловості. 

Це вкрай негативно відбилося не лише на конкурентоспроможної продукції, а і на реалізації її на 
внутрішньому ринку. На складах підприємств постійно знаходиться залишок нереалізованої 
продукції, що дорівнює в середньому місячному її виробітку. Оцінка тенденцій розвитку галузі за 
останні роки дозволяє зробити припущення, що до 2000 р. слід чекати зупинення спаду 
виробництва і досягнення відносної стабілізації роботи галузі, за першим варіантом, і 
поступового зростання виробництва, За другим варіантом. Однак в ряді галузей 
лісопромислового комплексу до 2000 р. триватиме спад виробництва через дефіцит обігових 
коштів, труднощі з реалізацією продукції, незабезпеченість сировиною. Прогноз розвитку лісової, 
деревообробної і целюлозно-паперової промисловості в перспективі до 2010 р. грунтується на 
таких основних можливостях і передумовах: 
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•         Виконання завдань Державної програми розвитку лісогосподарського і лісопромислового 
комплексів України на період до 2010 р. з урахуванням певного її коригування. 

•         Використання існуючого промислового потеціалу – виробничих потужностей, наявної 
сировини, трудових ресурсів. 

•         Реструктуризація виробництва, нарощування випуску продукції, яка користується 
попитом. 

•         Підвищення оплати праці робітників і службовців, зростання рівня життя і 
платоспроможності населення. 

•         Завоювання ринку шляхом імпортозамінюючого виробництва продукції високої якості і 
конкурентоздатної вартості. 

•         Нарощування експортного потенціалу галузі. 

 Пріоритетним напрямком розвитку лісопромислового комплексу є зростання виробництва 
деревних плит, целюлозно-паперової та іншої продукції, що буде користуватися попитом. В ці 
галузі спрямовуватимуться, в першу чергу, і капітальні вкладення. 

Основою технічної політики в перспективі буде здійснення реконструкції, модернізації, 
розширення перспективних та будівництво нових підприємств відповідно до вимог структурної 
перебудови лісопромислового комплексу, застосування на їх базі нових технологій, насамперед, з 
метою ефективного використання сировини, економії енергоресурсів, скорочення трудових 
витрат, підвищення якості і конкурентоспроможності виробів. 

Забезпечення лісопромислового комплексу сировиною здійснюватиметься переважно за рахунок 
більш повного і раціонального використання власних лісосировинних ресурсів. В целюлозно-
паперовій промисловості забезпечення сировинних потреб здійснюватиметься також за рахунок 
збільшення заготівлі макулатури і використання недеревних ресурсів сировини, зокрема, соломи 
та відходів переробки інших сільськогосподарських культур. 

До вищенаведених прогнозних даних слід додати ще і дані, які більше торкаються екологічних 
проблем, але є невід’ємною частиною лісозаготівельної і целюлозно-паперової промисловості. Це 
прогнозні дані про лісорозведення, лісовідведення та рубання лісу, наведені в табл. 6.3, 6.4. 
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