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Необхідні кроки2

Концесія у лісовому 
господарстві України 

неприпустима

Лісова галузь потребує 
програмного документу, 

який би визначав позицію 
держави щодо лісів



Першочергові кроки
Вирішення питань фінансового забезпечення3

відновлення бюджетного фінансування

створення Державного фонду 
розвитку лісового 

господарства у складі 
спеціального фонду 

Державного бюджету 
України.



Першочергові кроки
Удосконалення ринку деревини4

Прийняття 
нормативно-

правових актів з 
продажу деревини

Єдині правила 
для всіх 

учасників ринку

Відповідальність 
всіх учасників 

ринку

задоволення 
попиту 

вітчизняного 
товаровиробника 

у деревині



Першочергові кроки
Національна інвентаризація лісів5

Отримання  
актуальної 

інформації щодо 
лісів з 

використанням 
європейських 

практик

Моніторинг 
стану лісів

Прийняття виважених 
управлінських рішень



Першочергові кроки
Інше6

запровадження 
електронного обліку 

всіма постійними 
лісокористувачами

удосконалення 
нормативної бази, 

необхідної для 
проведення 

санітарно-оздоровчих 
заходів в лісах

подолання наслідків 
всихання сосни на 
Поліссі та ялини в 

Карпатах

проведення 
адаптаційних заходів 

у лісовому 
господарстві щодо 

мінімізації наслідків 
зміни клімату

удосконалення 
системи державної 

охорони лісу з метою 
відокремлення 

функції державного 
управління від 

господарської функції 



НЕВЧАСНЕ ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНО-
ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
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Банкрутство підприємств деревообробного
сектору

Дефіцит ліквідної деревини, зменшення
обсягів стиглого лісу

Масове поширення шкідників



ЗМІНИ КЛІМАТУ
8

Дефіцит ділової деревини

Зниження життєдайності лісових екосистем

Відсутність інвестицій у лісогосподарську діяльність, 
відсутність стратегії адаптації до змін клімату



НЕЗАКОННІ РУБКИ

Динаміка незаконних рубок в Україні

деревина не обліковується
(1/3 всіх лісів України)

облік 
лісових 
ресурсів 
Держліс-
агентства
в online 
режимі 



Публічність
10



НАСЛІДКИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ГОСПОДАРЮЮЧОГО

СУБ’ЄКТА

11

значна частина лісів
державної власності 
буде втрачена для 

держави

спрощення для 
приватизації

зупинка 
лісогосподарської 

діяльності після ліквідації 
лісогосподарських 

підприємств 
щонайменше на 2-3 роки

скорочення штату 
підприємств, втрата 

кваліфікованих 
фахівців

суперечить 
загальнодержавному 

курсу на  
децентралізацію і 

створює монополіста



ПРОПОЗИЦІЇ ПО ОБ’ЄДНАННЮ ДЕРЖАВНИХ

ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОБЛАСНОМУ

РІВНІ (ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЮРИДИЧНИМИ

ОСОБАМИ)
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Об’єднання 
державних 

лісогосподарських 
підприємств на 
обласному рівні

розробка та реалізація 
проектів будівництва, в 
тому числі лісових доріг

координація діяльності 
підприємств, зокрема 

щодо проведення 
лісогосподарських 
заходів, охорони та 

захисту лісів, реалізації 
деревини

впровадження 
інвестиційних проектів


