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Вступ 
Поділ лісів за функціональним призначенням тісно пов'язаний з лісокористуванням та 
лісоуправлінням. Визначення цілей лісоуправління для кожної окремої ділянки потребує 
віднесення лісової ділянки до певної категорії захисності, що в свою чергу обумовлює 
встановлення відповідного режиму лісокористування, насамперед проведення рубок.  

Поділ лісів на групи та категорії захисності базувався на визначенні основного цільового 
призначення лісової ділянки, і на основі цього віднесення ділянки до певної категорії 
захисності. Цю форму функціонального поділу також закріплено діючими Правилами 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.  

Разом з тим, панівна європейська концепція щодо збереження лісового біорізноманіття 
полягає в розумінні того, що земельний базис незначний, і кожна лісова ділянка виконує 
одночасно декілька екологічних, соціальних та економічних функцій. Одномоментний 
перехід до цієї концепції неможливий. В Україні сформувалася тривала традиція 
використання категорій захисності. Поступове спрощення системи поділу лісів на 
категорії шляхом скорочення числа підкатегорій та особливо захисних лісових ділянок 
між тим можливе без перегляду положень Лісового кодексу України.  

Необхідність поступової оптимізації також обумовлена відсутністю відмінностей між 
режимами лісокористування в різних підкатегоріях лісів. Після визначення цільового 
призначення лісової ділянки слід запланувати відповідну систему заходів з ведення 
лісового господарства на цій ділянці.  Однак, чітко встановленого режиму ведення 
лісового господарства для кожної підкатегорії лісів немає. Визначення в правилах рубок 
режимів ведення лісового господарства в різних підкатегоріях лісів також дозволило б 
виявити можливості оптимізації системи поділу лісів на категорії. В роботі приведений 
аналіз умов виділення підкатегорій лісів, та розроблені пропозиції щодо оптимізації 
кількості категорій через схожість режиму ведення лісового господарства в них.   

Спільною вимогою до ведення лісового господарства для кожної лісової ділянки є 
збереження біорізноманіття. Виявлення та виділення ділянок раритетних, зникаючих 
видів рослин і тварин стало заходом з розширення системи природно-заповідних 
територій. Необхідна зміна підходів до збереження біорізноманіття в системі ведення 
лісового господарства, яка б дозволяла виявляти та зберігати види, потребуючі охорони, 
на локальному рівні, без радикального обмеження чи заборони проведення лісівничих 
заходів.  

 

Особливості формування діючого поділу лісів на категорії  
Всі ліси України поділені за екологічним і соціально-економічним значенням та залежно 
від основних виконуваних ними функцій на категорії згідно з статтею 39 Лісового кодексу 
[3]. Сукупність лісових ділянок утворює лісовий фонд України. 

Сучасний поділ лісів за екологічним і соціально-економічним значенням історично 
склався протягом радянського періоду. Основні його особливості: 
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- віднесення лісової ділянки до (під)категорії лісів згідно виділеного основного 

цільового призначення земельної ділянки; 
- трирівнева структура: категорії лісів – підкатегорії  лісів, та виділення особливо 

захисних лісових ділянок; 
- слабкий зв'язок між категоріями лісів та режимами ведення лісового господарства; 
- виключно висока частка лісів, виключених з експлуатації. 

Сучасна система категорій лісів сформувалася шляхом поступового введення різних 
категорій захисності протягом радянського періоду (табл. 1).  

Таблиця 1. Мета лісокористування в різних категоріях захисності  

Групи лісів та 
категорії 

захисності 
Мета лісокористування Підкатегорії лісів 

Ліси І групи  Ліси природоохоронного, 
наукового, історико-
культурного призначення 

Заповідні ліси. 
Виділяються з 1979 
р. 

Забезпечення проведення 
спостереження  за станом і 
динамікою рослинного і тваринного 
світу, збереження генофонду в 
умовах природного середовища,  
яке має особливу цінність 
реліктової ендемічної рослинності і 
тваринного світу. Збереження в 
природному стані типових або 
унікальних територій. 

Природні заповідники 
Біосферні заповідники 
(заповідна зона) 
Біосферні заповідники 
(буферна зона) 
Біосферні заповідники (зона 
антропогенних ландшафтів)  
Біосферні заповідники (зона 
регульов. заповідн. режиму) 

Національні 
природні парки. 
Виділяються з 1979 
р. 

Збереження природних комплексів, 
які мають особливу екологічну, 
історичну і естетичну цінність, через 
сприятливе поєднання ландшафтів 
на одній території. 

Національні природні парки 
(заповідна зона) 
Національні природні парки 
(зона регульов. рекреації) 
Національні природні парки 
(зона стаціон. рекреації) 
Національні природні парки 
(господарська зона) 

  Регіональні ландшафтні парки 
(заповідна зона) 
Регіональні ландшафтні парки 
(зона регульов. рекреац.) 
Регіональні ландшафтні парки 
(зона стаціон. рекреац.) 
Регіональні ландшафтні парки 
(господарська зона) 

Природні 
пам’ятники, 
заповідні ділянки, 
ліси, що мають 
наукове історичне 
значення. 
Виділяються з 1979 
р. 

Збереження місць, пов’язаних з 
важливими історичними датами,  
пам’ятниками науки і природи,  
життям і діяльністю видатних 
особистостей, збереження зразків 
досягнення лісогосподарської науки 
і об’єктів важливих тривалих 
досліджень, а також збереження 

Заповідні лісові урочища 
 
Пам'ятки природи 
 
Заказники 
 
Ліси історико-культурного 
призначення 
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Групи лісів та 
категорії 

захисності 
Мета лісокористування Підкатегорії лісів 

невеликих урочищ і окремих ділянок 
унікальних або типових за 
породним складом, продуктивності, 
складу насаджень, що являють 
собою особливу господарську, 
наукову, культурно-пізнавальну 
цінність.  

Ліси наукового призначення, 
вкл. генетичні резервати 

Ліси І групи  Рекреаційно - оздоровчі ліси 
Міські ліси в межах 
міста. Виділяються з 
1979 р. 
 

 Ліси у межах населених пунктів 

Перша, друга і третя 
зони округів 
санітарної охорони 
курортів. 
Виділяються з 1935 
р. 

Регулювання клімату і санітарно-
гігієнічних умов, охорона і захист 
ґрунту і води, відпочинок і 
оздоровлення людей на курортах в 
межах границь округів їх санітарної 
охорони 

Ліси 1 і 2 зон округів сан.охор. 
лікув.-оздор. терит. 
Ліси 3 зони округів сан. охорони 
лікув.-оздор. терит. 

Лісопарки – в 
підпорядкуванні 
місцевої влади, 
розташованих за 
межами міста. 
Виділяються з 1979 
р. 
Зелені зони: 
лісогосподарська 
частина. 
Виділяються з 1928 
р. 
Лісопаркова частина 
в умовах особливо 
високих 
антропогенних 
навантажень. 
Виділяються з 1961 
р.    

Забезпечення оздоровлення, 
підвищення працездатності і 
відпочинку населення, очищення 
повітря а також збереження і 
покращення оточуючого 
середовища 

Лісопаркова частина лісів 
зелених зон 
Лісогосподарська частина лісів 
зелених зон 

Ліси І групи  Захисні ліси 
Державні захисні 
лісові полоси, 
виділяються з 1973 
р. 

Збереження лісів, створених раніше 
при виконанні плану перетворення 
природи і забезпечуючи запобігання 
розвитку ерозії і збереження 
родючості полів в степових і 
лісостепових зонах.     

Державні захисні лісові смуги 

  Полезахисні лісові смуги 
Захисні полоси 
вздовж залізниць і 
автомобільних доріг. 
Виділяються з 1935 
р.  

Захист шляхів транспорту від 
несприятливих погодно-кліматичних 
умов, засипання піском і снігом, 
розмивання, обвалів, селевих 
потоків  і т. д. Покращення умов їх 
експлуатації і підвищення 
пропускної здатності. 

Ліси у смугах відведення 
залізниць 
Ліси у смугах відведення 
автомобільних доріг 
Ліси уздовж смуг відведення 
залізниць 
Ліси уздовж смуг відведення 
автомобільних доріг 
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Групи лісів та 
категорії 

захисності 
Мета лісокористування Підкатегорії лісів 

Протиерозійні ліси. 
Виділяються з 1979 
р. 

Захист земель, в першу чергу 
сільськогосподарських угідь, від 
виникнення і розвитку ерозії, 
особливо на пагорбах, балках, 
розвіюваних пісках, кам’янистих 
розсипах, на стрімких гірських 
схилах, оазах і т. п.   

Ліси протиерозійні 

Захисні лісові 
полоси вздовж рік, 
навколо озер і 
водосховищ, в тому 
числі і навколо 
нерестовищ. 
Виділяються з 1935 
р. 

Охорона та захист річок, озер, 
водосховищ і інших водних об’єктів, 
особливо які являються місцем  
нересту цінних промислових риб, 
забезпечення для них сприятливих 
умов. 

Ліси уздовж берегів річок, 
навколо озер, водойм. та ін. 

Полезахисні і 
ґрунтозахисні ліси 
(лінійні бори, степові 
переліски) байрачні 
ліси. Виділяються з 
1966 р.  

Збереження природних лісів, які 
виконують  функції  по запобіганню 
виникнення і розвитку ерозії, 
збереженню родючості полів, 
покращенню мікроклімату і 
оточуючого середовища в районах з 
екстремальними природно-
кліматичними і гідрологічними 
умовами.  

Байрачні та інші захисні ліси 

Ліси ІІ групи  Експлуатаційні ліси 
Експлуатаційні ліси  Експлуатаційні ліси 

Перехід від поділу лісів на групи до поділу лісів на категорії  
«Порядок поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення 
особливо захисних земельних ділянок лісового фонду» 1995 р. [14] зберіг правила поділу 
лісів на групи і категорії, передбачені та встановлені «Инструкцией о порядке отнесения 
лесов к категориям защитности» [32] для лісів Української РСР (рис. 1). При цьому, 
обидва документи не приводили формального визначення поняття «категорія 
захисності».  
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Рисунок 1 – Система поділу лісів за цільовим призначенням (1996 р.) 

 
При підготовці нового «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок» [16] за основу очевидно були взяті рекомендації щодо зміни існуючої 
схеми поділу лісів на категорії, які були висловлені українсько-шведським проектом з 
розробки стратегічного плану розвитку лісового господарства України (рис. 2). 
Розробниками проекту пропонувалося виділяти «особо охоронні», «захисні», 
«рекреаційні» та «експлуатаційні» ліси.  

 
Рисунок 2 – Проект системи поділу за цільовим призначенням [3] 
 

Групи
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2 група - 44,2%1 група - 55,8%
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Водоохоронні - 3,6% Захисні - 30,4%

Протиерозійні - 10,7%

Приполонинні - 0,1%
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смуги - 4,0%
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територій - 1,1%

Ліси спеціального
призначення - 3,1%

Заповідники - 1,0%

Національні природні
парки - 1,3%

Регіональні ландшафтні
парки - 0,1%

Пам`ятки природи - 0,5%

Ліси наукового
 призначення - 0,1%

Лісоплодові
насадження - 0,001%

Субальпійські
насадження - 0,1%

Категорії
захисності

Групи
лісів

Полоси вздовж берегів
річок -3,3%

Полоси, що захищають
нерестовища - 0,3%

Захисні насадження
на полосах

відводу каналів - 0,05%

2,05%
1,59%

Захисні насадження
 на смугах

відведення залізниць -1,1%

8,45%
21,95%

0,24%
2,81%

35,5%
8,7%

6,69%
12,00%

Головне користування:
дозволене
заборонене

Лісові угіддя
10,6 млн. га (100%)

Цільове
призначення

лісів

Категорії лісів
Експлуатаційні 

Виробничі - 60-70%

Експериментальні

Заказники

Особливо охоронні ліси
10-12%

Заповідники 

Національні природні
парки 

Регіональні ландшафтні
парки 

Пам`ятки природи

Захисні - 15-20%

Водоохоронні

Грунтозахисні

Лісові полоси

Рекреаційні 5-10%

Лісопаркові ліси

Курортні ліси

Ліси рекреаційних зон
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В сучасному «Порядку поділу лісів на категорії…» реалізоване перегрупування колишніх 
«категорій захисності» на чотири групи - «ліси природоохоронного, наукового, історико-
культурного призначення», «рекреаційно-оздоровчі ліси», «захисні ліси», 
«експлуатаційні ліси », а самі категорії захисності при лісовпорядкуванні отримали назву 
«підкатегорій» лісів. Нормативне визначення «підкатегорій лісів» також не приведене. 
Сумарна кількість під-категорій не зменшилася, що свідчить про проведення 
«тематичного» перегрупування залежно від функціонального призначення, тобто 
впорядкування колишніх лісів І групи без якісної зміни понять (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Поділ лісів Державного агентства лісових ресурсів за функціональним 
призначенням (2011 р.) 

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення були включені 
колишні категорії лісів спеціального цільового призначення І групи, а також заказники, як 
об’єкти природно-заповідного фонду. Раніше заказники виділялися в усіх групах лісів, і 
не включалися в жодну з категорій захисності. Також лісові ділянки на особливо 
охоронних частинах заказників віднесені до особливо захисних ділянок.  До рекреаційно-
оздоровчих лісів ввійшли колишні ліси І групи, що виконували переважно санітарно-
гігієнічні та оздоровчі функції, зокрема міські ліси та ліси зелених зон населених пунктів. 
Нормативи площі лісів зелених зон навколо населених пунктів з чисельністю населення 
до 1 млн. чоловік не змінилася. Натомість особливо захисні ділянки лісу навколо 
санаторіїв, будинків відпочинку, пансіонатів, туристичних баз, а також ділянки лісу 
навколо мінеральних джерел ввійшли до складу окремої підкатегорії лісів поза межами 
зелених зон, що виконують переважно рекреаційну, санітарно-гігієнічну та оздоровчу 
функції.  

До захисних лісів Порядком поділу лісів на категорії віднесені колишні ліси І групи, що 
виконували переважно захисні функції. Лісові ділянки площею до 100 га розміщені серед 
безлісної місцевості, які раніше згідно відносилися до особливо захисних ділянок, наразі 

Усього лісів
6 840 385,9 га (100%)

Рекреаційно-оздоровчі ліси
1320707,8 га (19,3%)

Захисні ліси
1565979,3 (22,9%)

 наукового призначення,
включаючи  генетичні резервати

31218,1 га (0,5%)

Усього лісів природоохоронного, 
наукового, історико-культурного

призначення,  можливих для експлуатації
142433,2 га (2,1%)

З них
можливі

для
експлуатації

Усього рекреаційно-
оздоровчих лісів,

можливих для експлуатації
558799,2 га (8,2%)

розташовані в межах
територій та об’єктів

природно-заповідного фонду
985625,5 га (14,4%)

у  межах міст та інших
населених пунктів
66042,2 га (1,0%)

у  межах округів санітарної
охорони лікувально-оздоровчих

територій і курортів
66914,1 га (1,0%)

у  межах поясів зон
санітарної охорони

водних об’єктів
53966,1 га (0,8%)

у  лісах зелених зон
навколо населених пунктів

1101141,4 га (16,1%)

поза межами лісів
зелених зон

32644 га (0,5%)

лісові насадження
лінійного типу

4756,9 га (0,1%)

протиерозійні ліси
874085,8 га (12,8%)

лісові ділянки уздовж берегів
річок, навколо озер, водоймищ

та інших водних об'єктів
258887,5 га (3,8%)

байрачні ліси та інші захисні
лісові ділянки

327605,3 га (4,8%)

Усього захисних лісів,
можливих для експлуатації

454685,2 га (6,6%)

Усього експлуатаційних лісів,
 можливих для експлуатації

2924215,8 (42,7%)

Категорії
лісів

Підкатегорії
 лісів

лісові ділянки, що прилягають до смуг
відведення залізниць та автомобільних

доріг державного значення
100643,8 га (1,5%)

Ліси природоохоронного,наукового
 історико-культурного призначення

1029483,0 га (15,1%)

Експлуатаційні ліси
2924215,8 (42,7%)

розташовані в межах
історико-культурних територій
та об'єктів, їх охоронних зон

12639,4 га (0,2%)
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визнані захисними лісами. Натомість, Порядком поділу лісів на категорії конкретизована 
норма, згідно якої лісові ділянки захисних протиерозійних лісів1 відносять до особливо 
захисних лісових ділянок (площею до 50 га, що розташовані в межах лісових масивів і 
мають велику розосередженість).  

Колишні ліси ІІ групи віднесені до категорії експлуатаційних лісів. До категорії 
експлуатаційних лісів відносяться лісові ділянки, що не зайняті лісами 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-
оздоровчими та захисними лісами (категоріями лісів з особливим режимом 
лісокористування). Инструкцией о порядке отнесения лесов к категориям защитности 
1979 року, та пізніше Лісовим кодексом 1994 року та Порядком поділу лісів на групи в 
лісах ІІ групи 1995 року встановлювався режим обмеженого лісокористування. Діючий 
Порядок поділу лісів на категорії зазначає, що режим обмеженого лісокористування 
встановлюється для особливо захисних ділянок, а віднесення лісових ділянок 
здійснюється до тієї з категорій лісів, для якої встановлений режим більш обмеженого 
лісокористування.  

Особливо захисні лісові ділянки згідно діючого Порядку поділу лісів на категорії можуть 
виділятися «у межах лісових ділянок, що віднесені до однієї з категорій лісів», тобто 
формально в лісах усіх категорій лісів. Раніше, щодо характеру виділення особливо 
захисних ділянок, Порядок поділу лісів на групи вказував, що особливо захисті ділянки 
не виділяються в категоріях захисності лісів, для яких встановлюється аналогічний або 
суворіший режим ведення лісового господарства і користування лісом; в іншу категорію 
захисності не виділяються ліси на територіях природно-заповідного фонду, ліси, що 
мають наукове або історичне значення, ліси населених пунктів, лісопаркові частини лісів 
зелених зон, державні захисні лісові смуги, полезахисні лісові смуги, а також захисні 
лісові насадження на смугах відводу каналів, залізниць і автомобільних доріг. Ці два 
пункти стали модифікацією положень попередньої Инструкции о порядке отнесения 
лесов к категориям защитности. У вказаних категорій захисності, крім полезахисних 
лісових смуг та лісових насаджень на смугах відводу каналів, залізниць і автомобільних 
доріг, цією Інструкцією був встановлений аналогічний або більш строгий режим ведення 
лісового господарства і користування лісом чим в особливо захисних ділянках. Згідно 
радянських нормативів особливо захисні ділянки також не виділялися в природних 
пам’ятниках, лісоплодових насадженнях, лісах першого та другого поясів зон санітарної 
охорони джерел водопостачання, першої та другого поясів санітарної охорони курортів, 
протиерозійних лісах та особливо цінних лісових масивах.  

 

Порядкова шкала категорій лісів за режимами обмеженого 
лісокористування  
Під час поділу лісів встановлюються межі лісових ділянок кожної категорії [3], - тому 
площі категорій лісів є адитивними величинами, - загальна сума всіх категорій дорівнює 
площі лісового фонду України. Разом з тим, окрема лісова ділянка виконує, як правило 

																																																													
1	додаток	8	Порядку	поділу	лісів	на	групи,	додаток	3	Порядку	поділу	лісів	на	категорії	
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декілька функцій, і за формальними ознаками може бути віднесена до різних категорій 
лісів.  

Для збереження властивості адитивності категорій, застосовується правило віднесення 
лісових ділянок до категорії, для якої у визначеному законодавством порядку 
встановлений режим більш обмеженого користування [16, п.3]. Проте вказаного правила 
в тексті Порядок поділу лісів на категорій немає. Він не визначає ні умови «обмеженості 
користування», ні приводить градацію «суворості» режимів ведення лісового 
господарства, раніше вказану Порядком поділу лісів на групи…[14, п.4], аналогічну 
Инструкции о порядке отнесения лесов к категориям защитности [32]. 

Можна припустити, що встановлення режиму «більш обмеженого» користування мало б 
означати зниження інтенсивності використання лісових ресурсів, в першу чергу шляхом 
виключення ділянок із експлуатації через заборону рубок головного користування. Якщо 
керуватись даними державного обліку лісів станом на 01.01.2011 [2], за критерієм 
«виключення із експлуатації» по лісовому фонду Державного агентства лісових ресурсів 
шкала зменшення «обмеженості користування» мала б вигляд: «ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення» - «захисні ліси» - 
«рекреаційно-оздоровчі ліси» -  «експлуатаційні ліси » (табл. 2). 

Таблиця 2. Розподіл площі лісових ділянок за категоріями лісів 

Показник Ліси 
природоохоронного, 
наукового, історико-
культурного 
призначення 

Рекреаційно-
оздоровчі 
ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуатаційні 
ліси 

Разом 

Усього лісів 1029483.0 1320707.8 1565979.3 2924215.8 6840385.9 
можливих 
для 
експлуатації 

142433.2 558799.2 454685.2 2519943.6 3675861.2 

% 
можливих 
для 
експлутації 

13.8% 42.3% 29.0% 86.2% 53.7% 

 

Зведені результати погодження клопотань щодо приведення існуючого поділу лісів у 
відповідність до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних 
лісових ділянок», що знайшли відображення у сумарних показниках державного обліку 
лісів, також засвідчили, що площі тих категорій захисності, що відносилися до І групи 
«лісів, що виконують переважно санітарно-гігієнічні функції», і перейшли до категорії 
«рекреаційно-оздоровчі ліси» значно скоротилися в абсолютних та відносних показниках 
[1] (табл. 3). Отже, за відсутності чіткої градації суворості режимів користування в лісах 
різних категорій, перевага при віднесенні до категорій лісів фактично була надана 
екологічній та захисній функції порівняно із соціальною та економічною.   

Про це, наприклад, свідчить скорочення площі зелених зон навколо населених пунктів. 
Обласні ради фактично погодилися із наявними площами зелених зон, при тому що 
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розрахункові площі часто перевищували фактичні площі існуючих лісів зеленої зони в 
рази.   

Таблиця 3. Динаміка площі підкатегорій лісів за шкалою суворості режиму ведення 
лісового господарства 

Площа ділянок 
лісового фонду 

(облік лісів 1996 р.) Групи категорій 
захисності лісів І 

групи 
Категорії захисності  

(1995) 
Категорії 

лісів (2007) 

Площа лісових 
ділянок  

(облік лісів 2011 р.) 

Всього 
З них 

доступних 
для 

корист. 
Всього 

З них 
доступних 

для 
корист. 

41.1  Ліси, що 
виконують 
переважно 
санітарно-гігієнічні 
функції 

1) ліси першого і 
другого поясів зон 
санітарної охорони  
джерел 
водопостачання;   

Рекреаційно
-оздоровчі 
ліси 

54.0  

103.2  Ліси, що 
виконують 
переважно 
санітарно-гігієнічні 
функції 

2) ліси першої і другої 
зон округів санітарної 
охорони  лікувально-
оздоровчих 
територій;   

Рекреаційно
-оздоровчі 
ліси 

66.9 3.3 

89.6  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

3) особливо цінні 
лісові масиви;  

   

  Ліси спеціального 
цільового 
призначення 

4) субальпійські 
деревні і чагарникові 
угруповання;   

Захисні ліси  
ОЗД 

  

  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

5) ліси приполонинні; Захисні ліси 
ОЗД 

  

554.4  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

6) ліси протиерозійні;   Захисні ліси 
 

874.1  

  Ліси спеціального 
цільового 
призначення 

7) лісоплодові 
насадження;   

ОЗД   

31.5 4.2 Ліси, що 
виконують 
переважно 
водоохоронні 
функції 

8) смуги лісів, що 
захищають 
нерестовища цінних 
промислових  риб;  

   

230.9 146.0 Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

9) захисні смуги лісів 
вздовж залізниць;  

Захисні ліси 
 

100.7 72.1 

  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

10) захисні смуги 
лісів вздовж 
автомобільних доріг 
державного  
значення;   

Захисні ліси 
 

  

7.1 3.9 Ліси, що 
виконують 
переважно 
санітарно-гігієнічні 
функції 

11) ліси третьої зони 
округів санітарної 
охорони лікувально-
оздоровчих 
територій;   

Рекреаційно
-оздоровчі 
ліси 
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Площа ділянок 
лісового фонду 

(облік лісів 1996 р.) Групи категорій 
захисності лісів І 

групи 
Категорії захисності  

(1995) 
Категорії 

лісів (2007) 

Площа лісових 
ділянок  

(облік лісів 2011 р.) 

Всього 
З них 

доступних 
для 

корист. 
Всього 

З них 
доступних 

для 
корист. 

1528.8 576.4 Ліси, що 
виконують 
переважно 
санітарно-гігієнічні 
функції 

12) ліси зелених зон 
навколо населених 
пунктів і промислових  
підприємств;   

Рекреаційно
-оздоровчі 
ліси 

1101.1 555.5 

  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

13) степові переліски;     

360.4 241.5 Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

14) байрачні ліси;   Захисні ліси 
 

327.6 238.2 

  Ліси, що 
виконують 
переважно захисні 
функції 

15) інші ліси 
степових, 
лісостепових, 
гірських районів, які  
мають важливе 
значення для захисту 
навколишнього 
природного  
середовища;  

Захисні ліси 
 

  

237.8 141.6 Ліси, що 
виконують 
переважно 
водоохоронні 
функції 

16) смуги лісів 
вздовж берегів річок, 
навколо озер, 
водоймищ  та інших 
водних об'єктів. 

Захисні ліси 
 

258.9 144.4 

3472.9 1113.6    3916.2 1155.9 
7114.9     6840.4  

 

Цікаво, що при підготовці клопотань, в процесі проведення лісовпорядкування та при 
складанні проектів організації та розвитку лісового господарства було рекомендовано 
керуватися шкалою віднесення до «більш обмеженого користування» згідно 
послідовності опису різних категорій у Порядку: (за зменшенням строгості): «ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення» - «рекреаційно-
оздоровчі ліси» - «захисні ліси» - «експлуатаційні ліси». Це підтверджує порівняння 
результатів поділу лісів на підкатегорії та попереднього поділу лісів на категорії 
захисності окремо взятих підприємств.  

Наприклад, порівняння поділу лісів на підкатегорії лісів в 2011 році по ДП «Тетерівський 
лісгосп» та відповідного поділу на категорії захисності в 2003 році свідчить про надання 
переваги рекреаційно-оздоровчим лісами над захисними. В межах смуги лісів вздовж р. 
Тетерів2 не виділені смуги лісів вздовж автомобільних доріг (додаток А, рис. А.1, А.2). Це 
зроблено керуючись положенням діючого порядку поділу, що смуги вздовж доріг 
виділяють з експлуатаційних лісів. Раніше смуги вздовж автомобільних доріг в межах 
берегозахисної зони були виділені, оскільки в шкалі обмежень за порядком поділу лісів 
																																																													
2	Берегозахисна	смуга	вздовж	р.	Тетерів	становить	3	км	(за	постановою	РНК	СРСР	1935	р.	становила	4	км)	
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на групи і категорії захисності смуги вздовж доріг знаходилися вище за смуги лісів вздовж 
берегів річок. Отже, результати приведення до нового порядку поділу лісів на категорії 
засвідчили явище «аморфності» категорій, тобто можливістю припису ділянці лісів різних 
категорій. Відповідно вибір категорії та підкатегорії лісів проводився по кожному 
підприємство окремо без застосування єдиного правила чи схеми виділення за 
обмеженістю користуванням. 

  

Розвиток поділу лісів за функціональним призначенням окремих категорій 
лісів 
Лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших 
водних об'єктів виділяються з категорії експлуатаційних лісів (раніше з лісів ІІ групи). 
Ширина смуги лісів залежить від довжини річки, висоти над рівнем моря, довжини та 
крутизни схилу (табл. 4). Лісові ділянки виділяються уздовж річок завдовжки 10 і більше 
кілометрів в гірських умовах, 25 і більше кілометрів у рівнинних умовах (в радянський 
період – для всіх річок завдовжки від 25 км). 

Уздовж берегів річок завдовжки менш як 10 і 25 кілометрів виділяються берегозахисні 
лісові ділянки згідно з нормативами виділення особливо захисних лісових ділянок.  

Таблиця 4. Ширина виділення смуг лісів та ОЗД вздовж берегів річок в метрах (для 
рівнинних умов)  

Країна 
Об’єкт 
виділе

ння 

Протяжність річки, км 
0-25 
(10) 25-50 51-100 

101-300 
(200) 301-500 501-1000 

    

СРСР* (1979) Смуги - 300 400 500 750 
ОЗД - 100 100-300 

Україна (1995, 
2007) 

Смуги - 150 300 400 500 750 
ОЗД 150 

150  
200 

СРСР** (1979) Смуги - 300 500 750 
(1000) 

1000 (1500) 

ОЗД - 100 100-300 
Білорусь (2003) Смуги 500 (малі річки і водойми) окремо для кожної річки 

ОЗД 100 м 300 
Росія (2006) Смуги*

** 
50 100  200  

ОЗД 30-50 (залежно від ухилу берега річки) 
* - для Азовсько-Чорноморського басейну 
** - для Балтійського (Біломорського, Баренцево-Печорського, Каспійського) басейну 
*** - ліси, розташовані у водоохоронних зонах 

 
Порівняно з радянським періодом нормативи виділення лісових ділянок уздовж берегів 
річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів, практично не змінилися, крім 
зменшення ширини смуг для дрібних річок довжиною 25-50 км від 300 до 150 метрів. 
Загалом, сучасні нормативи для виділення особливо захисних ділянок відповідають 
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усередненим значенням ширини смуг, передбачених радянською інструкцією, при 
збільшенні ширини смуги ОЗД для річок довжиною до 50 км. Тому, у порівнянні з 
радянським періодом, відсоток площі лісових ділянок уздовж берегів річок та інших 
водних об'єктів від загальної площі лісів практичного не змінився; залишився сталим 
також відсоток доступних для користування в цій під категорії лісів.   

В радянський період вимоги до виділення категорії лісів вздовж водних об’єктів в Україні 
та Білорусі були подібними. Зараз в Білорусі діють більш суворі нормативи виділення 
захисних лісів вздовж річок, що відповідають максимальним значенням ширини захисних 
смуг, прийнятим в радянський період. В Російський Федерації для річок немає 
спеціальних нормативів для виділення смуг лісів, проте згідно Лісового кодексу 
виділяють окрему категорію захисних лісів, розташованих у водоохоронних зонах [34]. 
Згідно лісовпорядної інструкції, ширина берегозахисних смуг (ОЗД в межах прибережних 
захисних смуг) залежить від ухилу берега, проте не перевищує 50 м, тобто є втричі 
меншою за мінімальну величину ширини відповідних особливо захисних ділянок в 
Україні.  

В Україні, враховуючи, що ліси мають значну водоохоронну функцію, межі 
водоохоронних зон у них не встановлюються. Зовнішня межа водоохоронної зони на 
землях лісового фонду визначається з урахуванням лісових насаджень, що найбільшою 
мірою сприяють охороні вод із зовнішньою межею не менш як 1000 метрів від урізу 
меженного рівня води [20, п. 6,8]. 

На відміну від Росії, ширина берегозахисних лісових ділянок в Україні не прив’язана до 
ширини прибережних смуг. Ширина прибережних смуг для малих річок, струмків і потічків 
(із площею водозбору до 2 тис. кв. км) – 25 метрів; для середніх річок (із площею 
водозбору від 2 до 50 тис. кв. км) – 50 метрів; для великих річок – 100 метрів [11].  

Таким чином, порівняно з Росією в Україні діють більш суворі територіальні обмеження 
щодо ведення лісового господарства по берегах річок та інших водних об’єктів, але менш 
суворі порівняно з Білоруссю. При цьому слід розуміти, що поряд з територіальними 
обмеженнями слід розглядати також режими ведення лісового господарства в цій 
категорії захисності, встановлені в різних країнах.  

Лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць, виділяються з 
категорії експлуатаційних лісів на 500 метрів з кожного боку. Лісові ділянки (смуги лісів), 
що прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення, 
виділяються з категорії експлуатаційних лісів шириною 250 метрів з кожного боку дороги. 
У гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням 
результатів спеціальних обстежень. Нормативи ширини даних підкатегорій лісів 
аналогічні раніше діючим в радянський період. За радянською Інструкцією, а пізніше 
українським Порядком поділу лісів на групи, захисні смуги лісів вздовж залізниць та 
автомобільних доріг мали виділятися в усіх групах лісів керуючись 8-9 позиціями цих 
категорій в переліку суворості виділення категорій захисності. Новою умовою Порядку 
поділу лісів на категорії є виділення захисних смуг лісів з категорії експлуатаційних лісів. 
Як закономірний наслідок площа вказаної під категорії лісів зменшилася вдвічі, за 
рахунок віднесення цих ділянок до інших категорій.  
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В Білорусі діють аналогічні українським нормативи щодо ширини виділення захисних 
смуг лісів вздовж залізниць та автомобільних доріг, проте за відлік взято відповідно вісь 
залізничного полотна або дороги. В Україні відлік ведеться від смуги відведення, тому 
додатково виділена окрема підкатегорія захисних лісів – лісові ділянки, розташовані у 
смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг. В Російській Федерації до 
захисних смуг лісів, розміщених уздовж залізничних шляхів, автомобільних доріг 
загального користування відносять ліси, що знаходяться на території охоронних зон 
залізничних шляхів і придорожніх смуг автомобільних доріг, встановлених згідно вимог 
законодавства про залізничний та автомобільний транспорт. Так у відповідності з 
законом №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации» для більшості доріг федерального, міжрегіонального та муніципального 
значення ширина має бути встановлена в розмірі 75 м (фактично встановлені - 250 
метрів); згідно з Нормами расчета охранных зон (Приказ Минтранса РФ от 06.08.2008 г. 
№126) ширина охоронної зони встановлюється не більше 100 м для районів, не 
віднесених до пустинних чи напівпустинних (фактично - 500 метрів).  

Таким чином, у всіх трьох країнах продовжують діяти радянські норми виділення 
захисних смуг лісів вздовж залізниць та автомобільних доріг, передбачені ГОСТ 
17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного 
лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог» [37].  

Український порядок поділу лісів на групи також зобов’язав виділяти особливо захисні 
лісові ділянки шириною 50 метрів (у рівнинних лісах) і 100 метрів (у гірських лісах) у лісах, 
де дозволяється проведення рубок головного користування, уздовж смуг відведення 
залізниць, автомобільних доріг державного значення. Як аналогічні особливі захисні 
лісові ділянки в Білорусі виділяють узлісся шириною 100 метрів. В Росії в смугах лісів 
вздовж залізниць і доріг  спеціальних особливо захисних ділянок не виділяють.  

В історичному аспекті захисні смуги лісів відносилися до лісів ІІ групи, але за режимом 
господарювання прирівнювалися до лісів І групи. Ширина спецсмуг уздовж залізниць 
спочатку складала півтора кілометри.  

Виділення лісів в зелені зони проводять на основі генеральних планів розвитку міст. В 
післявоєнний період, при визначенні площі лісів зеленої зони керувалися «Временными 
нормативами выделения лесов в зеленые зоны по равнинной территории Европейской 
части СССР при лесоустройстве» та «Инструкцией по выделению лесов зеленых зон», 
розроблених Всесоюзним державним проектно-вишукувальними інститутом 
Союзгіпролісгосп Держлісгоспу СРСР в 1968 та 1969 роках. Пізніше розміри зелених зон 
і лісопаркових частин визначалися за нормативами, передбаченими ГОСТ 17.5.3.01.-78 
«Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов» в залежності від 
чисельності населення, природно-кліматичної зони і лісистості території [38]. Норми 
площі лісів зеленої зони встановлені в гектарах на 1000 чоловік.  

Для здійснення єдиного порядку ведення лісового господарства в лісах зеленої зони 
Держлісгоспом СРСР 24 вересня 1970 року були затверджені «Основные положения по 
организации и ведению лесного хозяйства в зеленых зонах». Пізніше був введений в дію 
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ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование 
лесов зеленых зон городов», який залишається чинним до цього часу [39].   

Згідно ГОСТ 17.5.3.01-78, територіальна організація зелених зон міст передбачає поділ 
зеленої зони на лісопаркову та лісогосподарську частини. Зелені зони міст виділяють за 
межами міста на землях державного лісового фонду з врахуванням зон санітарної 
охорони джерел водопостачання, округів санітарної охорони курортів, захисних смуг 
вздовж залізничних та автомобільних доріг, а також захисних смуг лісу, захищаючих 
нерестовища цінних промислових риб, особливо цінних масивів, протиерозійних лісів, 
лісо плодових насаджень. Ці підкатегорії лісів до складу зелених зон не включаються, 
але враховуються при визначенні їх розмірів.  

Згідно статті 74 Лісового кодексу використання корисних властивостей лісів для 
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей 
здійснюється з дотриманням правил архітектурного планування приміських зон і 
санітарних вимог. Відповідно до Порядку спеціального використання лісових ресурсів, 
строк використання корисних властивостей лісів для рекреаційних, спортивних, 
туристичних і освітньо-виховних цілей встановлюється з урахуванням вимог Правил 
використання корисних властивостей лісів. Проте Правила використання корисних 
властивостей лісів, затверджені Мінагрополітики, не віднесли ліси зеленої зони до лісів 
придатних до використання корисних властивостей лісів.  

Згідно статті 59 Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» [8], при 
розробці генеральних планів розвитку і розміщення населених пунктів сільські, селищні, 
міські ради встановлюють режим використання природних ресурсів, охорони 
навколишнього природного середовища та екологічної безпеки у приміських та зелених 
зонах за погодженням з місцевими радами, на території яких вони знаходяться. 
Відповідно до Санітарних правил у лісах України, у лісах, що належать до санітарно-
гігієнічних та оздоровчих категорій захисності, а також в інших насадженнях, які 
використовуються з рекреаційною метою, постійні лісокористувачі регулюють 
рекреаційне навантаження шляхом організації території, а також вживають санітарно-
оздоровчих та інших заходів для захисту лісу з урахуванням особливостей структури і 
використання цих насаджень. Диференційовані показники рекреаційного навантаження 
зон короткочасного відпочинку на ліси зелених зон встановлені ДБН 360-92 
«Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» [26]. 

В Російській Федерації ліси зелених зон і лісопаркові зони відносяться до захисних лісів 
згідно статті 102 Лісового кодексу. Відповідно Положения об определении 
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, 
зеленых зон, затвердженого Урядом Російської Федерації, межі лісопаркових частин і 
лісогоспогосподарських частин зелених зон, які створені до дня введення в дію Лісового 
кодексу РФ, є межами лісопаркових зон і зелених зон. Нормативи для визначення площі 
лісопаркової зони і зеленої зони мають встановлюватися Міністерством природних 
ресурсів і екології Російської Федерації, - поки що використовується ГОСТ 17.6.3.01-78. 
Крім того, Положення зазначає, що у випадку зміни меж лісопаркових і зелених зон, 
площа виключених лісових ділянок компенсується включення в межі цих зон лісових 
ділянок, що розміщені на території того ж або найближчого лісництва (лісопарку). Площа 
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і межі лісопаркових зон, зелених зон встановлюються рішеннями органів державної 
влади суб’єктів Російської Федерації на основі проектної документації, погодженої 
органами місцевого самоврядування відповідних муніципальних утворень. 

В Білорусі ліси лісопаркових частин зелених зон навколо міст та населених пунктів є 
категорії захисності, що відноситься до лісів І групи, що виконують санітарно-гігієнічні та 
оздоровчі функції. В лісопаркових частинах зелених зон не виділяються особливо захисні 
лісові ділянки. Рішення про віднесення лісів до категорії зелених зон приймаються 
обласними виконавчими комітетами.  

Порівняння результатів виділення особливо захисних лісових ділянок по одному з 
лісових господарств поліського регіону за 2003 рік (поділ згідно Порядком виділення груп 
лісів і категорій захисності 1995 р.) та за 2011 рік (поділ згідно з Порядком поділу на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок 2007 р.) свідчить загалом про 
несуттєві зміни (додаток Б рис. Б.1, Б.2). В 2011 році кількість категорій скоротилися за 
рахунок переходу особливо захисних лісових ділянок навколо оздоровчих і рекреаційних 
територій, пам’яток природи, ділянок лісів, що мають наукове або історичне значення у 
відповідні підкатегорії лісів. Решта змін пов’язана з виділенням нових територій 
природно-заповідного фонду. Подібні зміни є типовими. Отже, можна стверджувати, що 
системи виділення особливо захисних ділянок не зазнала суттєвих змін. Разом з тим, як 
показують порівняння відповідних карт-схем площі особливо-захисних ділянок є досить 
значними. Оскільки характер та цілі виділення особливо захисних лісових ділянок 
відповідає характеру та цілям виділення підкатегорій лісів, раціонально визнати 
особливо захисні ділянки окремими під категоріями лісів. Тобто, перейти до дворівневої 
системи: категорія – підкатегорія.  

 

Взаємозв'язок між категоріями земель та категоріями захисності 

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 
Таблиця 5. Зв'язок ділянок лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення з категоріями земель та видами угідь 

Підкатегорії 
лісів 

Визначення категорії 
лісів 

Визначення категорії земель 

Природні 
заповідники 
Біосферні 
заповідники  
Національні 
природні парки  
Регіональні 
ландшафтні 
парки  
Заповідні лісові 
урочища 
Пам'ятки природи 
Заказники 

До лісів 
природоохоронного 
призначення відносяться 
лісові ділянки, розташовані 
в межах територій та 
об’єктів природно-
заповідного фонду 

До земель природно-заповідного 
фонду включаються природні 
території та об'єкти (природні 
заповідники, національні природні 
парки, біосферні заповідники, 
регіональні ландшафтні парки, 
заказники, пам'ятки природи, 
заповідні урочища), а також штучно 
створені об'єкти (ботанічні сади, 
дендрологічні парки, зоологічні 
парки, парки-пам'ятки садово-
паркового мистецтва) (стаття 44 ЗК), 
(Секція С розділ 04 КВЦПЗ) 
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Підкатегорії 
лісів 

Визначення категорії 
лісів 

Визначення категорії земель 

Ліси історико-
культурного 
призначення 

До лісів історико-
культурного призначення 
відносяться лісові ділянки, 
розташовані в межах 
історико-культурних 
заповідників, меморіальних 
комплексів, місць, 
пов’язаних з важливими 
архітектурними  
 

До земель історико-культурного 
призначення належать землі, на 
яких розташовані пам'ятки 
культурної спадщини, їх комплекси 
(ансамблі), історико-культурні 
заповідники, історико-культурні 
заповідні території, охоронювані 
археологічні території, музеї просто 
неба, меморіальні музеї-садиби  
(стаття 53 ЗК), (Секція G розділ 08 
КВЦПЗ) 

Ліси наукового 
призначення, 
включаючи 
генетичні 
резервати 

До лісів наукового 
призначення відносяться 
лісові ділянки, що є 
об’єктами науково-
дослідних робіт: унікальні 
аз породним складом, 
продуктивністю і 
генетичними 
властивостями, на яких 
зростають реліктові, 
ендемічні види дерев, що 
мають велике наукове 
значення. 

До земель іншого 
природоохоронного призначення 
належать земельні ділянки, в межах 
яких є природні об'єкти, що мають 
особливу наукову цінність. 

 
Охоронні зони створюються навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів 
культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх 
від несприятливих антропогенних впливів (стаття 112 Земельного кодексу) [4] . 

Навколо історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій, 
музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, пам'яток культурної спадщини, їх 
комплексів (ансамблів) встановлюються зони охорони пам'яток із забороною діяльності, 
що шкідливо впливає або може вплинути на додержання режиму використання таких 
земель (стаття 54 ЗК).  

З метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, їх комплексів 
(ансамблів), історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій 
навколо них мають встановлюватися зони охорони пам'яток: охоронні зони, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного 
культурного шару. Межі та режими використання зон охорони пам'яток визначаються 
відповідною науково-проектною документацією і затверджуються відповідним органом 
охорони культурної спадщини (стаття 32 Закону «Про охорону культурної спадщини) [12].  

Зони охорони пам'ятки - це зони, що регламентують містобудівну діяльність у довкіллі 
пам'ятки з метою збереження історичного середовища пам'ятки, виявлення її 
композиційно-художньої цінності та доцільного використання. 
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До зон охорони пам'ятки належать: охоронна зона; зона регулювання забудови; зона 
охоронюваного ландшафту; зона охорони археологічного культурного шару (наказ 
Державного комітету з будівництва та архітектури України «Про затвердження Порядку 
визначення меж зон охорони пам'яток» №41 від 26.02.2001, не діє). При визначенні меж 
зон охорони пам’яток архітектури керуються ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження науково проектної документації щодо 
визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та 
містобудування».  

Охоронні зони навколо об’єктів культурної спадщини підлягають державній реєстрації як 
обмеження щодо використання земельних ділянок (Закон «Про Державний земельний 
кадастр» - код 01.02 «Охоронна зона навколо об’єкту культурної спадщини» Переліку 
обмежень щодо використання земельних ділянок) [10] . 

Порядок поділу лісів на категорії додатково виділяє особливо захисні ділянки, що 
прилягають до земель історико-культурного призначення: лісові ділянки шириною 50 
метрів, що прилягають до територій, на яких розташовані історико-культурні заповідники.  

З метою відповідності площ лісових ділянок та площі обмежень у використанні земельних 
ділянок, до категорії лісів історико-культурного призначення доцільно включати лісові 
ділянки в зоні охоронюваного ландшафту, окрему категорію особливо захисних ділянок 
не виділяти.  

 

Рекреаційно-оздоровчі ліси  
Таблиця 6. Зв'язок ділянок рекреаційно-оздоровчих лісів з категоріями земель та видами 
угідь 

Підкатегорії лісів Визначення категорії лісів Визначення категорії земель 
Ліси у межах 
населених пунктів 

Лісові ділянки, розташовані 
у межах міст, селищ та 
інших населених пунктів 

До земель лісогосподарського 
призначення належать землі, 
вкриті лісовою рослинністю, а 
також не вкриті лісовою 
рослинністю, нелісові землі, які 
надані та використовуються для 
потреб лісового господарства. До 
земель лісогосподарського 
призначення не належать землі, 
зайняті: а) зеленими 
насадженнями у межах населених 
пунктів, які не віднесені до 
категорії лісів (стаття 55 ЗК), 
(Секція H розділ 09 КВЦПЗ). 

Ліси 1 і 2 поясів 
зон санітарної 
охорони джерел 
водопостачання  

Лісові ділянки, розташовані 
у межах поясів зон 
санітарної охорони водних 
об’єктів 

Зони санітарної охорони 
створюються навколо об'єктів, де 
є підземні та відкриті джерела 
водопостачання, водозабірні та 
водоочисні споруди, водоводи, 
об'єкти оздоровчого призначення 
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Підкатегорії лісів Визначення категорії лісів Визначення категорії земель 

та інші, для їх санітарно-
епідеміологічної захищеності 
(стаття 113 ЗК) 

Ліси 1 і 2 зон 
округів санітарної 
охорони 
лікувально-
оздоровчих 
територій 
Ліси 3 зони округів 
сан. охорони 
лікувально-
оздоровчих 
територій 

Лісові ділянки, розташовані 
у межах округів санітарної 
охорони лікувально-
оздоровчих територій і 
курортів 

До земель оздоровчого 
призначення належать землі, що 
мають природні лікувальні 
властивості, які використовуються 
або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і 
лікування людей (стаття 47 ЗК). 
На територіях лікувально-
оздоровчих місцевостей і курортів 
встановлюються округи і зони 
санітарної (гірничо-санітарної) 
охорони (стаття 48 ЗК) 
З метою (санітарної охорони) в  
межах  курорту встановлюється  
округ санітарної (гірничо-
санітарної) охорони (стаття 27 ЗУ 
«Про курорти»), (Секція D розділ 
06 КВЦПЗ). 

Лісопаркова 
частина лісів 
зелених зон 
Лісогосподарська 
частина лісів 
зелених зон 

 До земель рекреаційного 
призначення належать земельні 
ділянки зелених зон і зелених 
насаджень міст та інших 
населених пунктів (стаття 51 ЗК), 
(Секція E розділ 07 КВЦПЗ). 

Рекреаційно-
оздоровчі ліси, 
поза межами 
зелених зон: 
 

Ліси навколо лікувально-
оздоровчих об’єктів, 
навколо мінеральних 
джерел. 
Ліси навколо об’єктів 
рекреаційного призначення 

Лікувально-оздоровча місцевість - 
природна територія, що має 
мінеральні та термальні води …, 
кліматичні та інші природні умови, 
сприятливі для лікування, 
медичної реабілітації та 
профілактики захворювань (стаття 
1 ЗУ «Про курорти»). 
До земель рекреаційного 
призначення належать земельні 
ділянки надані для спорудження 
інших об’єктів стаціонарної 
рекреації  (стаття 51 ЗК)  

 
Рекреаційно-оздоровчі ліси можуть знаходитися на землях лісогосподарського, 
оздоровчого, рекреаційного призначення. Крім того, до рекреаційно-оздоровчих лісів 
відносяться ліси, розміщені в межах зон санітарної охорони - 02.01 «Зона санітарної 
охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання», 02.02 «Округи 
санітарної охорони курортів» (Перелік обмежень щодо використання земельних ділянок 
Закону «Про Державний земельний кадастр») [10].  
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Межі зон санітарної охорони поверхневих та підземних джерел водопостачання та 
санітарні заходи на території зон приймають згідно із СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».  

Згідно статті 51 Земельного кодексу, земельні ділянки зелених зон і зелених насаджень 
міст та інших населених пунктів належать до земель рекреаційного призначення. 
Правовий режим земель рекреаційного призначення відповідно до статей 183-184 
Земельного кодексу встановлюється в ході землеустрою. Однак, віднесення лісів до 
категорії рекреаційно-оздоровчих та утворення зеленої зони, що, згідно з Порядком 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок здійснюється 
Державним агентством лісових ресурсів України, не супроводжується переведенням 
відповідної земельної ділянки до категорії земель рекреаційного призначення.  

Юридичного визначення терміну лікувально-оздоровчих об’єктів, рівно як і встановлення 
режиму лікувально-природних територій в законі України «Про курорти» немає [11]. Не 
регламентовані законом також поняття рекреаційних об’єктів. Проект закону «Про 
рекреацію», що має врегулювати порядок використання земель рекреаційного 
призначення, поданий Кабінетом Міністрів на розгляд парламенту в 2012 році. Слід 
приймати до уваги, що ділянки лісового фонду можуть передаватися у довгострокове 
тимчасове користування для цілей рекреації. В зв’язку з цим, відсутність нормативного 
визначення «лікувально-оздоровчий об’єкт» містить корупційні ризики.   

Захисні ліси  
Таблиця 7. Зв'язок ділянок захисних лісів з категоріями земель та видами угідь 

Підкатегорії 
лісів 

Визначення категорії 
лісів 

Визначення категорії земель 

Державні захисні 
лісові смуги 

Лісові насадження 
лінійного типу 

До земель лісогосподарського 
призначення належать землі, вкриті 
лісовою рослинністю, а також не 
вкриті лісовою рослинністю, нелісові 
землі, які надані та 
використовуються для потреб 
лісового господарства. (стаття 55 
ЗК), (Секція H розділ 09 КВЦПЗ, 
угіддя 005 03 КВЗУ). 

Полезахисні 
лісові смуги 

Лісові насадження 
лінійного типу 

До земель сільськогосподарського 
призначення належать: б) 
несільськогосподарські угіддя (… 
полезахисні лісові смуги та інші 
захисні насадження, крім тих, що 
віднесені до земель 
лісогосподарського призначення) 
(стаття 22 ЗК) (Секція А розділ 01 
КВЦПЗ, угіддя 005 03 КВЗУ) 

Ліси у смугах 
відведення 
каналів 

Лісові ділянки (смуги лісів) 
розташовані у смугах 
відведення каналів 

До земель водного фонду належать 
землі, зайняті: в) … каналами, а 
також землі, виділені під смуги 
відведення для них (Секція І розділ 
10 КВЦПЗ).  
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Підкатегорії 
лісів 

Визначення категорії 
лісів 

Визначення категорії земель 

Ліси у смугах 
відведення 
залізниць 

Лісові ділянки (смуги лісів) 
розташовані у смугах 
відведення залізниць 

До земель залізничного транспорту 
належать землі смуг відведення 
залізниць (Секція J розділ 12 
КВЦПЗ) 

Ліси у смугах 
відведення 
автомобільних 
доріг 

 До земель дорожнього господарства 
належать землі під розташованими 
в межах смуг відведення іншими 
дорожніми спорудами та 
обладнанням, а також землі, що 
знаходяться за межами смуг 
відведення, якщо на них розміщені 
споруди, що забезпечують 
функціонування автомобільних 
доріг, а саме:  г) захисні насадження 
(Секція J розділ 12 КВЦПЗ). 

Ліси 
протиерозійні 

  

Ліси уздовж смуг 
відведення 
залізниць 

Лісові ділянки (смуги лісів), 
які прилягають до смуг 
відведення залізниць і 
виділяються з категорії 
експлуатаційних лісів на 
500 метрів з кожного боку. 

 

Ліси уздовж смуг 
відведення 
автомобільних 
доріг 

Лісові ділянки (смуги лісів), 
які прилягають до смуг 
відведення автомобільних 
доріг державного значення 
виділяються з категорії 
експлуатаційних лісів на 
500 метрів з кожного боку. 

 

Ліси уздовж 
берегів річок, 
навколо озер, 
водойм. та ін. 

 До земель лісогосподарського 
призначення належать землі, вкриті 
лісовою рослинністю, а також не 
вкриті лісовою рослинністю, нелісові 
землі, які надані та 
використовуються для потреб 
лісового господарства. (стаття 55 
ЗК), (Секція H розділ 09 КВЦПЗ, 
угіддя 005 01 КВЗУ. 

До земель водного фонду належать 
землі, зайняті: прибережними 
захисними смугами вздовж морів, 
річок та навколо водойм, крім 
земель, зайнятих лісами (стаття 4 
ВК, стаття 58 ЗК).  

Для створення сприятливого 
режиму водних об'єктів уздовж 
морів, навколо озер, водосховищ та 
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Підкатегорії 
лісів 

Визначення категорії 
лісів 

Визначення категорії земель 

інших водойм встановлюються 
водоохоронні зони, розміри яких 
визначаються за проектами 
землеустрою (стаття 58 ЗК) 

Байрачні та інші 
захисні ліси 

Лісові ділянки розташовані 
на схилах балок і річкових 
долин з крутизною схилів 
до 25 градусів; серед 
безлісної місцевості та 
мають площу до 100 
гектарів 

 

 
Визначення розмірів водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в них 
врегульовано Земельним кодексом України (ст. 58-61, ст. 184-185), Водним кодексом 
України (ст. 87-91). У відповідності до статей 87-91 ВКУ постановою Кабінету Міністрів 
України від 08.05.1996 № 486 (із змінами) затверджено "Порядок визначення розмірів і 
меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них". Наказом 
Держводгоспу України від 29.04.1998 № 46 затверджено та погоджено Міністерством 
охорони навколишнього природного середовища України від 16.02.2004 № 1173/20-8 
"Методику упорядкування водоохоронних зон річок України", в якій викладено 
методологічні основи проектування водоохоронних заходів і вимоги до ведення 
господарської діяльності у водоохоронних зонах, організації рекреації, економічного 
обґрунтування і оцінки ефективності інженерно-біотехнічних заходів упорядкування 
водоохоронних зон річок. 

В межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги 
з особливим режимом їх використання. Розміри і межі водоохоронних зон і прибережних 
захисних смуг встановлюються в натурі (на місцевості) за спеціально розробленими 
проектами землеустрою, в тому числі в межах населених пунктів – з врахуванням 
містобудівної документації, яка існує на момент їх встановлення. 

Проекти розробляються на замовлення органів водного господарства та інших 
спеціально уповноважених органів, узгоджуються з органами охорони навколишнього 
середовища, водного господарства, земельних ресурсів, власниками землі, 
землекористувачами і затверджуються відповідними місцевими органами державної 
виконавчої влади та виконавчими комітетами Рад. 

Проекти встановлення водоохоронної зони та прибережної захисної смуги повинні 
використовуватися у схемах землевпорядкування ділянок, при проведенні земельної 
реформи, оформленні відведення та надання у користування земельних ділянок, 
розташованих у водоохоронній зоні та прибережній захисній смузі, а також для контролю 
за дотриманням режиму ведення господарської діяльності в них. Створення 
водоохоронних зон входить до "Переліку видів діяльності, що належать до 
природоохоронних заходів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
17.09.1996 № 1147. 
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Режим рубок формування та оздоровлення лісів в смугах лісів (вздовж залізниць, 
автодоріг, берегів річок) не відрізняється від режиму рубок в експлуатаційних лісах. 
Режим головного користування у господарських секціях господарської частини 
«рекреаційно-оздоровчі ліси» відрізняється від госпчастини «експлуатаційні ліси» лише 
віком рубки. Зміна правил рубок головного користування щодо трикратного зменшення 
площі лісосіки панівних суцільних рубок є найбільшим екологічним обмеженням, 
починаючи з радянських часів. В зв’язку з цим, можливо рекомендувати вважати за межі 
підкатегорій смуг вздовж залізниць, доріг, берегів річок межі відповідних особливо 
захисних ділянок. Ширину прибережних лісових смуг на лісогосподарських землях 
вважати аналогічною до ширини цих смуг на інших категоріях земель.  

 

Вплив зміни поділу лісів на категорії на режим ведення лісового 
господарства  

Утворення господарських частин та господарських секцій 
Територія лісового фонду за адміністративно-господарською ознакою поділяється на 
лісові господарства та лісництва; за функціональним призначенням – на категорії лісів; 
за організаційно-господарськими ознаками – на господарські частини, господарства та 
господарські секції. Керуючись лісовпорядними інструкціями, практика організації 
лісового господарства вже понад сто років (з Інструкції з проведення лісовпорядкування 
1914 року) визнає необхідність виділення в межах об’єкту лісовпорядкування залежно від 
його господарсько-економічних умов однієї або декількох господарських частин, а в 
межах кожної господарської частини одного або декількох господарств та господарських 
секцій.  

Формального визначення господарської частини, господарства та господарської секції в 
українському лісовому законодавстві немає.  Поняття «розрахункової лісосіки», 
регламентоване статтею 43 Лісового кодексу, з поняттям господарської секції пов’язує 
Методика визначення розрахункової лісосіки, затверджена . Згідно Методики, 
розрахункова лісосіка визначається в можливих для експлуатації лісах кожного 
лісогосподарського підприємства (постійного лісокористувача) в межах груп лісів, 
господарських частин, господарств, господарських секцій і способів рубок3.  

Звертає на себе увагу, що визначення розрахункової лісосіки не прив’язане до категорій 
захисності, а до груп лісів та організованих лісовпорядкуванням господарських частин, 
господарств та господарських секцій. Тобто, поділ на категорії захисності (під категорії 
лісів), які формально мали б відрізнятися за режимами ведення лісового господарства, 
є елементом наступного неформального поділу території об’єкту лісовпорядкування на 
господарські секції. Різні господарські секції мають різні віки стиглості, що обумовлює 
реальний режим ведення лісового господарства, від призначення головної рубки до 
проведення рубок догляду в різних вікових групах.  

																																																													
3	Ця	норма	запроваджена	лісовпорядною	інструкцією	1951	року	(§247):«Расчетная	лесосека	определяется	для	
каждого	хозяйства	устраиваемого	объекта	в	пределах	установленных	хозяйственных	частей»	[41]	
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Оптимальні віки рубок, затверджені в 1983 році [3], з невеликими змінами 
використовуються лісовпорядкуванням до цього часу. Ці віки встановлювалися для трьох 
груп категорій лісів: т. з. «високо-режимних», виключених з розрахунку лісах І групи (для 
яких вік лісовідновних рубок встановлювався на один клас віку раніше настання 
природної стиглості);  включених в розрахунок лісах І групи (переважно захисні та 
водоохоронні ліси для яких вік головної рубки приймався, як правило, на два класи віку 
вище віку рубки в суміжних експлуатаційних лісах); експлуатаційні ліси, спецзони та спец 
полоси, в яких за вік рубки приймався вік технічної стиглості основних деревних 
сортиментів.    

Сучасне лісовпорядкування виділяє три типи господарських частин – з обмеженим 
режимом користування, з особливим режимом користування, та експлуатаційні ліси (з 
розподілом на рівнині, в горах). Колишні «високорежимні» категорії захисності формують 
господарські частини з особливим режимом користування, для яких не ведеться 
розрахунок головного користування.  

Виконується розрахунок головного користування та приймається розрахункова лісосіка 
для експлуатаційних лісів та господарських частин з обмеженим режимом користування. 
Останні фактично утворилися в результаті перерозподілу категорій захисності між 
колишніми категоріями лісів І групи, що були включені в розрахунок. Віки рубок, 
встановлені для категорій захисності при проведенні перерозподілу (зміні порядку 
поділу) не змінилися. Однак якщо раніше лісосіка розраховувалася для господарських 
секцій однієї (єдиної) господарської частини лісів І групи з обмеженим режимом 
користування, то наразі утворюються три окремі господарські частини з однаковими 
віками рубки, - для лісів  природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення; рекреаційно-оздоровчих лісів; захисних лісів. Через збільшення числа 
господарських частин сумарна розрахункова лісосіка по підприємству загалом 
зменшується в силу особливостей методики розрахунку. Очевидно, що для лісів  
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, рекреаційно-
оздоровчих лісів та захисних лісів можна виділяти одну господарську частину, як це було 
раніше.  

Територіальне розміщення господарських секцій з різними віками рубок практично не 
змінилося з введенням нового поділу лісів за категоріями (додаток В рис. В.1-В.4). На 
ведення лісового господарства в просторовому аспекті для лісів рівнинної частини 
найбільше значення має обмеження площі лісосіки суцільних рубок. Тобто, вплив правил 
поділу лісів на категорії на просторовий аспект проведення головного користування є 
незначним.  

Порівняння системи рубок   
Режим ведення лісового господарства визначається насамперед видами та способами 
рубок, які дозволено проводити для різних категорій захисності. Стаття 53 Лісовий 
кодексу 1994 р. «Види і способи рубок» безпосередньо вказувала які способи рубок 
дозволені в тій чи іншій категорії захисності. , раніше був визначений безпосередньо в 
статті. Аналогічної статті в Лісовому кодексі 2006 р. немає. Які види рубок можуть 
проводитися в окремих категоріях лісів та особливо захисних ділянках лісового фонду 
вказівки розрізнені і наводяться в правилах рубок.  



26	
	
Як показує порівняння попередньої та сучасної систем рубок можливості проведення 
різних видів рубок для різних категорій практично не змінилися. Вибіркові та суцільні 
санітарні рубки, як і раніше, допускаються в усіх категоріях захисності (додаток Г табл. 
Г.1, Г.2). Лісовідновні рубки, які раніше виконували функцію рубок головного 
користування в лісах І групи, стали загальнопоширеними. Крім суцільних, за новими 
правилами можуть проводитися вибіркові лісовідновні рубки. З введенням нових правил 
поділу лісів на категорії до системи рубок додалися рубки переформування та 
ландшафтні рубки, але практика їх призначення та проведення є досить обмеженою, в 
вплив незначним. 

Фактичне зростання розрахункової лісосіки рубок головного користування, яке 
спостерігається останні роки, головним чином обумовлене природним ростом 
насаджень, - переходом пристигаючих насаджень до групи стиглих. Можливе зменшення 
розрахункової лісосіки через збільшення кількості госпчастин, очевидно компенсувалося 
через фактичний дозвіл на розрахунок і проведення рубок головного користування в 
господарських зонах національних природних та регіональних ландшафтних парках, 
заказниках (додаток Г табл. Г.3). 

Новими правилами рубок головного користування для рівнинних лісів встановлені значно 
більші обмеження щодо площі лісосік суцільних рубок. Так, обмеження максимальної 
площі лісосіки для суцільно лісосічних рубок хвойних насаджень становлять 3 га, що в 
три рази менше чим обмеження в 10 га, що встановлювалися попередніми правилами 
для даної групи насаджень. Фактично, якщо проводити рубку суміжних насаджень 
площею лісосіки до 3 га, то через 3-4 роки досягаємо площі лісосіки, яка була б дозволена 
попередніми правилами. Очевидно, що за цих умов та в разі проведення штучного 
лісовідновлення, термін примикання лісосіки як технологічна характеристика системи 
рубок просто втрачає сенс. Обмеження площі лісосіки в 3 га для хвойних та 5 га для 
листяних в експлуатаційних лісах, і в 3 га в усіх інших категоріях лісів, - є найбільшим 
екологічним обмеженням, що введене українським лісівництвом.  

Аналіз обсягів лісокористування по декількох областях показує тісну кореляцію між 
площею категорії та плановим обсягом за всіма видами рубок (табл. 8). Це означає, що 
в загальному обсязі заготівлі деревини, зменшення розрахункової лісосіки рубок 
головного користування по рекреаційно-оздоровчих та захисних лісах, через вищий вік 
рубки, компенсується за рахунок інших рубок (додаток Д табл. Д.1-Д.3). Тобто 
інтенсивність лісоексплуатації в рекреаційно-оздоровчих, захисних лісах наближується 
за інтенсивністю до експлуатаційних лісів.  

Таблиця 8. Площа лісів різних категорій та частка щорічного обсягу заготівлі деревини 
від загального планового обсягу лісокористування по окремих обласних управліннях 
лісового та мисливського господарства 
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Обласне 
управління 
лісового та 

мисливськог
о 

господарств
а 

Показник 

Ліси 
природо-

охоронного, 
наукового, 
історико-

культурног
о 

призначенн
я 

Рекреаці
йно-

оздоров
чі ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуа
таційні 

ліси 
Разом 

Вінницьке 
ОУЛМГ  

Площа 
лісів  

тис. га 16291,6 35901,5 32060,3 131234,7 215488,
1 

% 7,5 16,7 14,9 60,9 100,0 
Обсяг 

заготівл
  

тис. 
м3 15,33 82,74 60,58 392,17 550,82 

% 2,8 15,0 11,0 71,2 100,00 

Рівненське 
ОУЛМГ  

Площа 
лісів 

тис. га 103613,1 65003,9 27992,6 509151,9 705761,
5 

% 14,7 9,2 4,0 72,1 100,0 
Обсяг 

заготівл
і 

тис. 
м3 63,64 127,99 26,45 918,28 1136,36 

% 5,6 11,3 2,3 80,8 100,0 

Житомирське 
ОУЛМГ  

Площа 
лісів  

тис. га 101111,1 86468,5 48413,4 513779,6 749772,
6 

% 13,5 11,5 6,5 68,5 100,0 
Обсяг 

заготівл
і 

тис. 
м3 57,36 200,46 102,00 1452,11 1811,92 

% 3,2 11,1 5,6 80,1 100,0 
 

Режими збереження біорізноманіття лісів 

Сучасні концепції збереження ценорізноманіття лісів 
Збереження ценорізноманіття лісів України може бути вирішене на традиційній, 
територіальній, синтаксономічній та динамічній методологічній основі [6]. 

Охорона лише раритетних фітоценосистем не вирішує глобальних екологічних проблем. 
Охорона ценорізноманіття за територіальним напрямком повинна базуватися на 
принципах геоботанічного районування, при якому на території геоботанічного району 
вибираються лісові ділянки з максимальною кількістю асоціацій, поєднуючи типові з 
рідкісними.  

Оскільки територіальна охорона не забезпечує збереження усього ценорізноманіття, 
його необхідно доповнити охороною синтаксонів, принаймні на рівні формацій та 
асоціацій.  

Важливим є збереження динамічної ценорізноманітності, охороняти потрібно весь спектр 
стадій динаміки типових фітоценозів [6].  
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Режими збереження ценотичного біорізноманіття лісів 
Завдання збереження ценорізноманіття лісів переважно вирішується завдяки виділенню 
лісів природоохоронного призначення (лісових ділянок в межах територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду) [16].  

Для територій природно-заповідного фонду розроблені методичні рекомендації, що 
встановлюють вимоги щодо режиму збереження цінних природних комплексів, рідкісних, 
реліктових, ендемічних лісових екосистем на територіях та об'єктах природно-
заповідного фонду України, а також визначають основи організації природоохоронних 
заходів, охорони, ефективного використання та відтворення лісових ресурсів [25]. 

В межах природно-заповідного фонду застосовують різні форми охорони лісових 
фітоценозів, - від пасивної (абсолютної) до активної охорони через режим регульованої 
заповідності та заказний режим, які передбачають проведення спеціальних біотехнічних 
та організаційних заходів, сприяння природному поновленню , цільову оптимізацію 
місцезростань тощо [5]. 

До решти територій, що включають значно поширені фітоценози, Зелена книга України 
рекомендує застосовувати режими збалансованого природокористування, - екологічно 
обґрунтованого використання для лісових фітоценозів клімаксового і субклімаксового 
типу, або режими відновлення вихідних ценозів для короткотривалих і дигресивних 
угрупувань.  

Синфітосозологічна оцінка лісових фітоценозів використовується переважно для 
виділення об’єктів природно-заповідного фонду, і залишається поза увагою при 
встановленні режимів лісокористування, насамперед системи рубок, в інших категоріях 
лісів. При проведенні рубок рекомендації базуються насамперед на типологічній 
класифікації деревної рослинності, - щодо насаджень певних порід та груп порід, - 
обмеження щодо вирубки дерев цінних порід встановлюються незалежно від категорії 
лісів.  

Оскільки вимоги щодо збереження ценотичного різноманіття лісів для різних режимах 
лісокористування суттєво не відрізняються, можна стверджувати, що для всіх категорій 
лісів, крім лісів природоохоронного призначення, застосовується єдиний (загальний) 
режим збереження ценорізноманіття.  

 

Висновки та пропозиції  
1. Українська система поділу лісів на категорії є послідовницею радянського поділу лісів 
на групи і категорії захисності. Нових підкатегорій лісів не введено, категорії захисності 
лісів І групи перерозподілено між категоріями лісів природоохоронного, наукового, 
історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими, захисними ліси. 
Очікуваного скорочення кількості категорій захисності не відбулося. Відсутній порядковий 
список підкатегорій за обмеженістю користування. 

2. За параметри виділення особливо захисних ділянок вибрані усереднені показники їх 
виділення по Українській СРС. Порівняно з Україною, Білорусь вибрала максимальні 
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значення рекомендовані в радянський час, а Російська Федерація намагається привести 
виділення більшості параметричних категорій із суміжним до лісового законодавством. 

3. Наукові обґрунтування щодо збереження переліку, параметрів виділення та наслідків 
зміни системи поділу лісів на категорії не проводилися. Новий поділ лісів дозволив 
систематизувати віднесення категорій захисності до категорій лісів, але відповідні 
режими ведення лісового господарства не були розроблені. Приведення до нового 
поділу лісів на категорій потребувало витрати коштів, але радикальних змін в поділі лісів 
та режимах ведення лісового господарства не відбулося.  

4. У підкатегоріях лісів – лісових ділянках, які прилягають до смуг відведення  залізниць 
та автомобільних доріг державного значення, доцільно ввести режим ведення лісового 
господарства, аналогічний експлуатаційним лісам, за виключенням особливо захисних 
ділянок. На користь цього свідчить той факт, що діючі раніше оптимальні віки рубок для 
цих категорій захисності були прирівняні до лісів ІІ групи.  

5. У підкатегорії - смуги лісів уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших 
водних об’єктів, також можливо встановити вік рубки аналогічний експлуатаційним лісам. 
Зокрема Інструкція з лісовпорядкування 1964 року рекомендувала (§90): «в лесах 
запретных полос вдоль рек, озер и других водоемов возрасты главной рубки 
устанавливать применительно к возрастам главной рубки, принятым для смежных с 
ними эксплуатационных лесов» [42].  

6. Якщо прийняти режим ведення лісового господарства у названих під категоріях 
аналогічним експлуатаційним лісам, то пов’язані особливо захисні ділянки: лісові ділянки 
вздовж берегів річок, лісові ділянки, що прилягають до залізниць, автомобільних доріг 
державного значення, - можна розглядати як самостійні підкатегорії лісів.  

7. Територіально, ряд особливо захисних ділянок є суміжними до пов’язаних підкатегорій 
лісів: лісові ділянки на схилах ярів – ліси у ярах, лісові ділянки, що прилягають до земель 
історико-культурного призначення, лісові ділянки уздовж межі з безлісою місцевістю - 
приполонинні ліси. Ці особливо захисні ділянки можна поєднати з відповідними 
категоріями. 

8. Ряд підкатегорій захисних лісів: ліси на легкорозвіюваних пісках, ліси у 
лавинонебезпечних районах, ліси навколо кам’янистих розсипів виділяються за 
встановленими параметрами ширини. Аналогічно, за показником ширини виділяються 
особливо захисні лісові ділянки: навколо витоків річок, токовищ глухарів, карстових 
утворень, гідрометеорологічних об’єктів, уздовж ліній вододілів, русел снігових лавин, 
магістральних трубопроводів, що прилягають до забудованих земель. Ці особливо 
захисні ділянки можна віднести до окремих підкатегорій лісів.  

9. Окремі види особливо захисних ділянок виділяються за спеціальними ознаками: лісові 
ділянки, що мають спеціальне значення, на особливо охоронних частинах заказників, 
радіоактивно забруднені лісові ділянки. Аналогічно, підкатегорії лісів, - ліси на 
рекультивованих землях, у зоні формування селей, субальпійські деревно-чагарникові 
угрупування - також виділяються за особливими характеристиками територій. Ці ділянки 
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слугують спеціальним цілям і віднесення їх особливо захисних ділянок чи підкатегорії 
лісів – результат класифікації.  

10. Зважаючи на пункти 6-9, пропонується визнати особливо захисні лісові ділянки під 
категоріями захисних лісів. Тобто, здійснити перехід від трирівневої системи: «категорії 
– підкатегорії – особливо захисні ділянки» до дворівневої, - «категорії – підкатегорії». 

10. Підкатегорії високогірні ліси, ліси на крутих гірських схилах, байрачні ліси вилучити. 
Режими ведення лісового господарства в лісах на висоті понад 1100 метрів над рівнем 
моря, на крутих схилах гір, а також схилах балок і річкових долин визначити у Правилах 
рубок.  

10. Ліси уздовж смуг відведення залізниць, автомобільних доріг, берегів річок, навколо 
озер, водоймищ не виділяти. Регламентацію режимів рубок в експлуатаційних лісах 
встановити залежно від водоохоронної і ґрунтозахисної ролі лісів залежно положення 
лісових ділянок серед рельєфу.  
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Шеляга-Сосонка Ю.Р./ Київ – 2003 

7. Леса І группы. Николаенко В.Т., Плотников Л.А., Воронина А.П. / «Лесная 
промышленность», 1973 г., 224 

8. Зеленые зоны и лесопарки/ Государственный комитет лесного хозяйства Совета 
Министров СССР, Центральное бюро научно-технической информации/ Москва – 
1972 

9. Правовий режим земель рекреаційного призначення. Бондар Л.О./ Журнал «Право» 
-2010, №11 с. 34-40 

10. Науково-методичні підходи до розроблення проектів землеустрою щодо 
встановлення прибережних захисних смуг/ Осипчук С., Кошель А., Колганова І./ 
Журнал «Землевпорядний вісник» - 2013, №7 с. 21-25 

11. Проблеми землевпорядного забезпечення формування водоохоронних зон Мартин 
А.Г., Канаш О.П., Покидько І.В. / Землеустрій і кадастр. – № 3. – 2009. – с. 17-28 
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12. Правовое регулирование защитных лесов/ Научно-исследовательский и 

информационный центр по лесным ресурсам «ВНИИЦлесресурс» / Веб-ресурс 
http://www.vnles.ru/pravovoe-regulirovanie-zashchitnyh-lesov.htm  

13. Заключний звіт українсько-шведського проекту з розробки стратегічного плану 
розвитку лісового господарства України (І етап)/ Державний комітет лісового 
господарства України – 2000, с. 144-145 

14. Организация хозяйственных частей, хозяйственных секций, определение возрастов 
рубок и методы расчета главного пользования лесом. Шастин В.И./ Изд-во «Лесная 
промышленность» 1966 г.  

Список нормативно-правових актів і документів України  
1. Закон про ліси УСРР. Постанова Раднаркому УСРР від 30.12.1923 р. 
2. Лісовий кодекс Української РСР від 13.12.1979 
3. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 №3853-XII  
4. Земельний кодекс України від 25.01.2001 №2768-ІІІ 
5. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213 
6. Закон України «Про внесення змін до Лісового кодексу України» від 08.02.2006 

№3404-IV 
7. Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 № 2456-XII 
8. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 

25.05.1991 №1264-ХІІ 
9. Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 № 3055-III 
10. Закон України «Про Державний земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI 
11. Закон України «Про курорти» від 05.10.2000 № 2026-III 
12. Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року № 1805-

III 
13. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 № 324 
14. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження порядку поділу лісів на 

групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних 
земельних ділянок лісового фонду» від 27.07.1995 №557  

15. Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Санітарних правил в 
лісах України» від 27.07.1995 №555  

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку поділу лісів на 
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007 №733  

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про врегулювання питань щодо 
спеціального використання лісових ресурсів» від 23.05.2007 р. № 761  

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил рубок головного 
користування в гірських лісах Карпат» від 22.10.2008 р. № 929 

19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил поліпшення 
якісного складу лісів» від 12.05.2008 р. № 929  

20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення 
розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в 
них» від 08.05.1996 № 486 

21. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного комітету 
лісового господарства України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
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режиму збереження лісових екосистем на територіях природно-заповідного фонду 
України різних категорій» від 24.12.2003 № 185/210-А  

22. Наказ Міністерства аграрної політики і продовольства України «Про затвердження 
Правил використання корисних властивостей лісів» від 14.08.2012 №502 

23. Наказ Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження 
Правил головного користування» від 23.12.2009 № 364 

24. Наказ Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження 
Методики визначення розрахункової лісосіки» від 14.09.2000 №105 

25. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення проектів 
землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь/ Наказ Державного агентства земельних ресурсів України від 
02.10.2013 №396 

26. ДБН Б.2.2-2-2008 «Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, 
зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної 
документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток 
архітектури та містобудування» 

27. Інструкція з проведення лісовпорядкування лісового фонду України / Ухвалена 
рішенням НТР Державного комітету лісового господарства України 01.11.2006 / Веб-
ресурс: http://lisproekt.gov.ua/fileadmin/user_upload/files/docs/instructions/Instrukciya-
z_vporyad..pdf  

Список нормативно-правових актів і документів інших країн  
28. Постановление Совета Народных Комиссаров СССР от 31.07.1931 «Об 

организации лесного хозяйства»  
29. Постановление ЦИК СССР № 66, СНК СССР № 1162 от 02.07.1936 «Об 

образовании Главного Управления лесоохраны и лесонасаждений при Совете 
Народных Комиссаров Союза ССР и о выделении водоохранной зоны» 

30. Постановление СНК СССР от 23.04.1943 № 430 «О порядке отвода лесосек в лесах 
государственного фонда Союза ССР и о лесосечном фонде на 1943 год» 

31. Распоряжение СНК СССР от 17.10.1944 № 2057 «О разделении лесов Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Калининской, 
Великолукской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской и Курской областей и 
Ставропольского края по группам» 

32. Приказ Государственного комитета по лесному хозяйству СССР от 24.09.1979 № 
157 «Об утверждении Инструкции о порядке отнесения лесов к категориям 
защитности»   

33. Приказ Государственного комитета по лесному хозяйству СССР от 26.06.1991 г. № 
63 «Об утверждении Нормативов выделения противоэрозионных лесов в 
Европейско-Уральской части СССР» 

34. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  
35. Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 "Об утверждении Лесоустроительной 

инструкции» 
36. Указ Президента Республики Беларусь от 7 июля 2008 г. № 364 Об утверждении 

Положения о порядке распределения лесов на группы и категории защитности, 
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перевода лесов из одной группы или категории защитности в другую, а также 
выделения особо защитных участков леса 

37. ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях 
государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и 
автомобильных дорог» 

38. ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон 
городов»  

39. ГОСТ 17.6.3.01-78 «Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное 
использование лесов зеленых зон городов»   

40. Инструкция по устройству и обследованию лесов государственного значения Союза 
ССР/ Утверджена приказом Министерства лесного хозяйства СССР 29.06.1951 г.  

41. Инструкция по устройству государственного лесного фонда СССР/ Утверждена 
Государственным комитетом по лесной, целлюлозно-бумажной, 
деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане 
СССР 7 апреля 1964 г. 

42. Инструкция по проведению лесоустройства в едином государственном лесном 
фонде СССР/ Утверждена Постановлением Государственного комитета СССР по 
лесному хозяйству 12.09.1985 г. №4 
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Додаток А. Приклад схем поділу лісів за функціональним призначення 
окремого лісогосподарського підприємства  

 
Рисунок А.1 – Поділ лісів на категорії захисності (2003 р.) 
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Рисунок А.2 – Поділ лісів на категорії (2011 р.) 
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Додаток Б. Приклад схем виділення особливо захисних лісових ділянок по 
окремому лісогосподарському підприємству  

 
Рисунок Б.1 – Виділення особливо захисних лісових ділянок (2003 р.) 
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Рисунок Б.2 – Виділення особливо захисних лісових ділянок (2011 р.) 
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Додаток В. Приклад схем поділу лісів окремого лісогосподарського 
підприємства на господарські секції 

 
Рисунок В.1 – Господарська секція сосни та дуба високостовбурного з обмеженим 
режимом користування (2003 р.) 
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Рисунок В.2 – Господарська секція сосни та дуба високостовбурного з обмеженим 
режимом користування (2011 р.) 
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Рисунок В.3 – Господарська секція сосни та дуба високостовбурного в 
експлуатаційних лісах (2003 р.) 
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Рисунок В.4 – Господарська секція сосни та дуба високостовбурного в 
експлуатаційних лісах (2011 р.) 
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Додаток Г. Системи рубок, передбачені Лісовими кодексами 1994 та 2006 
років 
Таблиця Г.1. Види рубок згідно з Лісовим кодексом 2006 р. та нормативно-підзаконними 
актами до нього  

ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 
Природні заповідники           
Біосферні заповідники 
(заповідна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(буферна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(зона антропогенних 
ландшафтів)  

          

Біосферні заповідники 
(зона регульов. заповідн. 
режиму) 

          

Національні природні 
парки (заповідна зона) 

          

Національні природні 
парки (зона регульов. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (зона стаціон. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (господарська зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (заповідна зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона рег. рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона стац. 
рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (господарська зона) 

          

Заповідні лісові урочища 
 

          

Пам'ятки природи 
 

          

Заказники 
 

          

Ліси історико-культурного 
призначення 

          

Ліси наукового 
призначення, вкл. 
генетичні резервати 

          

Рекреаційно - оздоровчі ліси 
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ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси у межах населених 
пунктів 

          

Ліси 1 і 2 поясів зон саніт. 
охорони джерел водопост. 

          

Ліси 1 і 2 зон округів 
сан.охор. лікув.-оздор. 
терит. 

          

Ліси 3 зони округів сан. 
охорони лікув.-оздор. 
терит. 

          

Лісопаркова частина лісів 
зелених зон 

          

Лісогосподарська частина 
лісів зелених зон 

          

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси, поза межами 
зелених зон 

          

Захисні ліси 
Державні захисні лісові 
смуги 

          

Полезахисні лісові смуги 
 

          

Ліси у смугах відведення 
каналів 

          

Ліси у смугах відведення 
залізниць 

          

Ліси у смугах відведення 
автомобільних доріг 

          

Ліси протиерозійні 
 

          

Ліси уздовж смуг 
відведення залізниць 

          

Ліси уздовж смуг 
відведення автомобільних 
доріг 

          

Ліси уздовж берегів річок, 
навколо озер,водойм. та 
ін. 

          

Байрачні та інші захисні 
ліси 

          

Експлуатаційні ліси 
Експлуатаційні ліси           
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Таблиця Г.2. Види рубок згідно з Лісовим кодексом 1994 р. та нормативно-підзаконними 
актами 

ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси І групи 
«Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення» 
Природні заповідники           
Біосферні заповідники 
(заповідна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(буферна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(зона антропогенних 
ландшафтів)  

          

Біосферні заповідники 
(зона регульов. заповідн. 
режиму) 

          

Національні природні 
парки (заповідна зона) 

          

Національні природні 
парки (зона регульов. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (зона стаціон. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (господарська зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (заповідна зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона рег. рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона стац. 
рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (господарська зона) 

          

Заповідні лісові урочища 
 

          

Пам'ятки природи 
 

          

Заказники 
 

          

Ліси історико-культурного 
призначення 

          

Ліси наукового 
призначення, вкл. 
генетичні резервати 

          

«Рекреаційно - оздоровчі ліси» 
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ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси у межах населених 
пунктів 

          

Ліси 1 і 2 поясів зон саніт. 
охорони джерел водопост. 

          

Ліси 1 і 2 зон округів 
сан.охор. лікув.-оздор. 
терит. 

          

Ліси 3 зони округів сан. 
охорони лікув.-оздор. 
терит. 

          

Лісопаркова частина лісів 
зелених зон 

          

Лісогосподарська частина 
лісів зелених зон 

          

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси, поза межами 
зелених зон 

          

«Захисні ліси» 
Державні захисні лісові 
смуги 

          

Полезахисні лісові смуги 
 

          

Ліси у смугах відведення 
каналів 

          

Ліси у смугах відведення 
залізниць 

          

Ліси у смугах відведення 
автомобільних доріг 

          

Ліси протиерозійні           
Ліси уздовж смуг 
відведення залізниць 

          

Ліси уздовж смуг 
відведення автомобільних 
доріг 

          

Ліси уздовж берегів річок, 
навколо озер,водойм. та 
ін. 

          

Байрачні та інші захисні 
ліси 
 

          

Ліси ІІ групи 
Експлуатаційні ліси 
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Таблиця Г.3. Види рубок, передбачені Лісовим кодексом 2006 р. та нормативно-
підзаконними актами до нього і не регламентовані Лісовим кодексом 1994 р.  

ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 
Природні заповідники           
Біосферні заповідники 
(заповідна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(буферна зона) 

          

Біосферні заповідники 
(зона антропогенних 
ландшафтів)  

          

Біосферні заповідники 
(зона регульов. заповідн. 
режиму) 

          

Національні природні 
парки (заповідна зона) 

          

Національні природні 
парки (зона регульов. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (зона стаціон. 
рекреації) 

          

Національні природні 
парки (господарська зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (заповідна зона) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона рег. рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (зона стац. 
рекреац.) 

          

Регіональні ландшафтні 
парки (господарська зона) 

          

Заповідні лісові урочища 
 

          

Пам'ятки природи 
 

          

Заказники 
 

          

Ліси історико-культурного 
призначення 

          

Ліси наукового 
призначення, вкл. 
генетичні резервати 

          

Рекреаційно - оздоровчі ліси 
Ліси у межах населених 
пунктів 

          



47	
	

ПІДКАТЕГОРІЇ ЛІСІВ 
Види рубок 

РГК ЛВР СР РПФ РР ЛШР РД СР ПР ВР СВР ССР 
Ліси 1 і 2 поясів зон саніт. 
охорони джерел водопост. 

          

Ліси 1 і 2 зон округів 
сан.охор. лікув.-оздор. 
терит. 

          

Ліси 3 зони округів сан. 
охорони лікув.-оздор. 
терит. 

          

Лісопаркова частина лісів 
зелених зон 

          

Лісогосподарська частина 
лісів зелених зон 

          

Рекреаційно-оздоровчі 
ліси, поза межами 
зелених зон 

          

Захисні ліси 
Державні захисні лісові 
смуги 

          

Полезахисні лісові смуги 
 

          

Ліси у смугах відведення 
каналів 

          

Ліси у смугах відведення 
залізниць 

          

Ліси у смугах відведення 
автомобільних доріг 

          

Ліси протиерозійні 
 

          

Ліси уздовж смуг 
відведення залізниць 

          

Ліси уздовж смуг 
відведення автомобільних 
доріг 

          

Ліси уздовж берегів річок, 
навколо озер,водойм. та 
ін. 

          

Байрачні та інші захисні 
ліси 

          

Експлуатаційні ліси 
Експлуатаційні ліси           
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Додаток Д. Загальні обсяги рубок, запроектованих лісовпорядкуванням по 
окремих обласних управліннях лісового та мисливського господарства 
Таблиця Д.1. Щорічний проектний обсяг заготівлі деревини з усіх видів рубок по 
Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (площа – 
га; запас – тис.м3) 

Види рубок 

Ліси 
природоохо
ронного, 
наукового, 
історико-
культурного 
призначенн
я 

Рекреаційн
о-оздоровчі 
ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуата
ційні ліси Разом 

І. Рубки головного 
користування 

0 410,2 199,9 4101 4711,9 

0 111,52 58,34 1111,93 1281,78 

2. Рубки формування і 
оздоровлення лісів: 0 0 0 0 0 

2.1.Рубки догляду 
317,3 1048,1 467,1 8363,9 10190,4 

2,7 12,41 6,49 106,87 128,47 

2.2.Суцільні  санітарні 
рубки 

110 51,9 37,1 391,3 590,3 

17,99 7,75 6,11 56,68 88,53 

2.3.Вибіркові санітарні 
рубки 

2675,4 5072,6 1858,8 13628,8 23235,6 

34,66 60,39 22,95 157,76 275,76 

2.4.Рубки, пов’язані  з 
реконструкцією  
насаджень 

0 13,2 0 35,1 52,9 

0 0,09 0 0,22 0,31 

2.5 Лісовідновні рубки 
9,1 21,8 20,2 30,7 81,8 

1,72 4,97 4,02 4,66 15,37 

2.6 Інші види рубок з 
формування і 
оздоровлення лісів 

144 57,5 48 454,1 703,5 

0,29 3,33 4,09 13,99 21,7 

3. Рубки, пов’язані  з  
проведенням інших  
заходів 

   6,5 6,5 

     

Разом з усіх видів 
рубок: 

3255,8 6675,3 2631,1 27011,4 39572,9 

57,36 200,46 102 1452,11 1811,92 
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Таблиця Д.2. Щорічний проектний обсяг заготівлі деревини з усіх видів рубок по 
Вінницькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства (площа – га; 
запас – тис.м3) 

Види рубок 

Ліси 
природо-

охоронного, 
наукового, 
історико-

культурного 
призначенн

я 

Рекреаційн
о-оздоровчі 

ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуата
-ційні ліси Разом 

І. Рубки головного 
користування 

 133,7 80,6 965,0 1179,3 

 37,87 21,68 260,67 320,22 

2. Рубки формування і 
оздоровлення лісів:      

2.1.Рубки догляду 
106,1 926,8 575,4 3920,6 5528,9 

1,41 12,5 6,75 45,65 66,31 

2.2.Суцільні  санітарні 
рубки 

10,4 44,4 66,5 122,8 244,1 

2,07 10,16 12,08 23,41 47,72 

2.3.Вибіркові санітарні 
рубки 

738,8 1399,6 1107,6 4168,0 7414,0 

10,26 19,00 14,55 59,38 103,19 

2.4.Рубки, пов’язані  з 
реконструкцією  
насаджень 

  1,0 12,5 13,5 

  0,03 0,08 0,11 

2.5 Лісовідновні рубки 
7,4 14,5 29,9 3,2 55,0 

1,45 2,93 5,08 0,63 10,09 

2.6 Інші види рубок з 
формування і 
оздоровлення лісів 

6,0 28,1 23,9 91,4 149,4 

0,14 0,28 0,41 2,35 3,18 

3. Рубки, пов’язані  з  
проведенням інших  
заходів 

0,4 11,1 13,5 13,3 38,3 

     

Разом з усіх видів 
рубок: 

869,1 2558,2 1898,4 9296,8 14622,5 

15,33 82,74 60,58 392,17 550,82 
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Таблиця Д.3. Щорічний проектний обсяг заготівлі деревини з усіх видів рубок по 
Рівненському обласному управлінню лісового та мисливського господарства (площа – га; 
запас – тис.м3) 

Види рубок 

Ліси 
природо-

охоронного, 
наукового, 
історико-

культурного 
призначенн

я 

Рекреаційн
о-оздоровчі 

ліси 

Захисні 
ліси 

Експлуата
-ційні ліси Разом 

І. Рубки головного 
користування 

3,0 246,4 45,2 2609,6 2904,2 

0,56 56,71 9,76 604,97 672,0 

2. Рубки формування і 
оздоровлення лісів:  

    

2.1.Рубки догляду 
295,5 853,9 257,0 5926,0 7332,4 

2,75 11,68 2,83 71,16 88,42 

2.2.Суцільні  санітарні 
рубки 

171,9 133,4 50,7 943,5 1299,5 

23,88 22,41 7,39 123,11 176,79 

2.3.Вибіркові санітарні 
рубки 

1618,2 3124,6 343,3 8252,9 13339,0 

18,41 28,01 3,65 90,54 140,61 

2.4.Рубки, пов’язані  з 
реконструкцією  
насаджень 

23,5 3,4  42,2 69,2 

0,28 0,14  1,70 2,12 

2.5 Лісовідновні рубки 
87,5 46,3 17,0 70,1 220,9 

13,93 8,93 2,58 12,86 38,30 

2.6 Інші види рубок з 
формування і 
оздоровлення лісів 

145,1 39,1 31,1 1081,3 1296,6 

3,83 0,11 0,24 13,83 18,01 

3. Рубки, пов’язані  з  
проведенням інших  
заходів 

18,2  1,4 42,9 62,5 

   0,11 0,11 

Разом з усіх видів 
рубок: 

2362,9 4447,1 745,7 18968,6 26524,3 

63,64 127,99 26,45 918,28 1136,36 

 


