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Як виглядає з точку зору «риночників»

• Ліс – це як «кукурудза»
• Для підтримання екологічних функцій достатньо просто засаджувати зруби
• Лісове господарство є високоприбутковим 
• Треба збільшувати обсяги рубок 

Але думка, що ПРАВИЛЬНЕ ведення лісового господарства в масштабі 
Україні є високоприбутковим в середньостроковій перспективі – хибна! 



• Наявність значної площі не експлуатаційних лісів
• Реальне, а не паперове дотримання вимог природоохоронного законодавства 

призведе до зменшення обсягу суцільних рубок
• Нова редакція EU Deforestation Regulation (EUDR) ставить вимоги до «недеградації 

лісів»
• Хижацькі «підшукові рубки» минулих років
• Поганий стан насаджень внаслідок не проведення рубок догляду в попередні 

роки
• Підвищення ризиків пожеж внаслідок зміни клімату

 + додалось в 2022 році :
• Падіння цін на деревину
• Проблеми з логістикою та електрикою у деревообробників
• Замінування лісів, втрата інфраструктури внаслідок повномасштабного 

вторгнення

Реальність



Можливі позитивні моменти

• Вирівнювання дисбалансу з фінансуванням 
• Зменшення обсягу недоцільних та «підшукових» рубок в філіях з малим 

фондом експлуатаційних лісів
• Покращення охорони від пожеж та незаконних рубок в «бідних» філіях
• Вирішення питання ПЗФ на центральному рівні без врахування місцевих 

«договорняків»
• Можливість покращення якості роботи по виконанню вимог 

природоохоронного законодавства завдяки контролю на центральному рівні
• Здійснення потрібних, але економічно невигідних рубок в «бідних» філіях 

(догляд)
• Можливість очистити галузь від корупціонерів та одіозних діячів
• Припинення шкідливих для довкілля практик на рівні філій 
• Можливість залучення висококваліфікованих фахівців на відповідні 

зарплати на центральному рівні



Можливі негативні моменти

• Втрата земельних ділянок
• Збільшення обсягу рубок у 

важкодоступних лісах Карпат та 
Полісся (які є найбільш цінними з 
точку зору охорони природи)

• Запровадження найгірших практик 
на центральному рівні   
(підшукові, не проведення рубок 
догляду тощо)



Земельні питання? 

• Не всі бувші лісгоспи мають оформлені належним чином 
земельну документацію

• Зменшення площ, відмова від «спірних» ділянок – була 
звичайна практика з боку лісокористувачів

• Внаслідок закритості інформації це не може 
проконтролювати громадськість

• Є ризики втрати таких «спірних» земель



• Рівень ведення лісового 
господарства – від ніякого та 
жахливо до середнього рівня 
ДАЛРУ

• Є громади, в яких є комунальні 
землі лісогосподарського 
призначення за якими не 
закріплений лісокористувач

Комунальні лісгоспи

Норма юридично сумнівна, великі 
ризики що не пройде у ВРУ!



• ФДМУ
• Мінекономіки
• Міноборони
• МВС (ДПСУ)
• Інші

Інші користувачі

Позитивно, але більш нагальним з 
екологічної точки зору є передача під 
ДП «Ліси України» більшості земель 
державної власності, замість 
створення великого аграрного ДП!  



Лісова сертифікація? 

• В рамках ДП «Ліси України» є філії з абсолютно різним рівнем дотримання 
природоохоронних вимог. 

• Незрозуміло яким чином один менеджмент в одній філії може забезпечувати 
реальне виконання вимог стандарту, а  в іншій – ні? (самий простий приклад – 
репрезентативні ділянки чи ідентифікація видів ЧКУ)



Стратегія 2035? Чи актуальна? 

• При цьому необхідним є чітке відокремлення функцій формування та реалізації лісової політики, регуляторних 
функцій, контролю, моніторингу та провадження економічної діяльності.

Кожна із зазначених функцій повинна бути реалізована такими чином, щоб забезпечити баланс повноважень між суб’
єктами управління лісовою галуззю.

• Управління лісами передбачає можливість участі широкого кола заінтересованих сторін на різних етапах і стадіях 
прийняття рішень щодо управління та менеджменту лісів в межах законодавства і відповідно до встановлених 
процедур.

проведення моніторингу діяльності лісокористувачів усіх форм власності шляхом аналізу даних на електронному 
порталі у сфері лісового господарства, підготовка аналітичних звітів за результатами моніторингу, надсилання звернень 
щодо виявлених порушень до відповідних правоохоронних та контролюючих органів;

забезпечення координації лісогосподарської діяльності, яка провадиться постійними лісокористувачами та власниками 
лісів усіх форм власності;

• Держлісагентство здійснює координацію та моніторинг дотримання лісогосподарських заходів у лісах комунальної 
власності та надає юридичну, освітню, консультаційну підтримку комунальним лісокористувачам.


