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УДК 691.11 
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : 

міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів: НЛТУ України. – 2016, вип. 42. 
– 84 с. 
 

Рекомендовано до друку Вченою Радою НЛТУ України 
(протокол №11 від 29.12.16 р.). 
У статтях збірника містяться матеріали наукових досліджень і проектно-

конструкторських робіт, спрямованих на вдосконалення технології та техніки лі-
сового господарства, лісової, паперової, деревообробної промисловості та еконо-
міки. 

Збірник розрахований на наукових, інженерно-технічних працівників, а та-
кож студентів, які виявляють інтерес до наукової діяльності. 
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