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Вступ 
Державний облік лісів України 2011 року був проведений на сучасному технологічному 
рівні, оскільки була використана інформація таксаційних баз даних, наявних на 89% площі 
лісового фонду [1], але відзначався слабкою міжвідомчою взаємодією, оскільки частина 
міністерств і відомств не надали інформацію про зміни, які відбулись в лісовому фонді 
підпорядкованих їм підприємств. Не всі постійні лісокористувачі і власники лісів склали 
документацію державного лісового кадастру за встановленими формами у рік проведення 
чергового державного обліку лісів згідно вимог інструкції. Як наслідок, державний облік 
лісів станом на 01.01.2011 року був проведений з широким використанням матеріалів 
лісовпорядкування та державного земельного кадастру, але державний лісовий кадастр 
не містить вичерпного переліку дрібних приватних власників та користувачів лісів. Для 
підготовки нового державного обліку лісів, необхідно розширювати технологічні 
можливості державного лісового кадастру, а також удосконалювати організаційні вимоги 
щодо надання постійними користувачами і власниками лісів відомостей до державного 
лісового кадастру. 

В 2012-2013 роках нормативно-законодавча база щодо ведення Державного земельного 
кадастру суттєво змінилася, - прийнято відповідний закон та ряд нормативних актів у його 
розвиток. Проте, частина передбачених законом положень досі не реалізовані практично, 
наприклад, стосовно нормативно передбачених шляхів отримання інформації про 
координати меж ділянок суміжних землекористувачів. Ознакою формування Державного 
земельного кадастру як загальнонаціональної системи стала публічна кадастрова карта. 
Кабінетом Міністрів України розроблений порядок обміну інформацією між Державним 
земельним кадастром з іншими кадастрами та інформаційними системами. При цьому 
передбачено, що відомості, одержані у порядку інформаційної взаємодії з іншими 
кадастрами, зокрема, - державним лісовим кадастром, підлягають внесенню до 
відомостей Державного земельного кадастру. Зазначені умови створили «вікно 
можливостей» для узгодження даних різних кадастрів та інформаційних систем, та 
удосконалення обліку різних категорій земель, зокрема, - земель лісогосподарського 
призначення.  

Розроблений на початку 2014 року проект регламенту з питань інформаційного обміну між 
Державним земельним і державним лісовим кадастрами розглядає накопичений нині 
масив картографічної інформації про лісовий фонд України як об’єкт проведення 
інформаційного обміну. Однак, геоінформаційна база даних лісовпорядкування не є 
готовою кадастровою системою ні в технологічному ні нормативному сенсах. Необхідне 
законодавче регламентування можливостей публічного та службового використання 
документації Державного лісового кадастру, а також прав і обов’язків постійних 
лісокористувачів та власників земель щодо внесення змін до відомостей Державного 
лісового кадастру.  

Розвиток геоінформаційних систем в лісовпорядкуванні в останні роки, наповнення єдиної 
геобази даних, розробка інформаційного стандарту даних лісового господарства повинні 
стати основою розвитку нової системи ведення Державного лісового кадастру. Сучасні 
технічні вимоги до точності та наповнення планово-картографічних матеріалів 
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лісовпорядкування не дозволяють автоматично трансформувати їх відомості в об’єкти 
Державного земельного кадастру, тому передача даних з Державного лісового кадастру 
до Державного земельного кадастру в процесі інформаційного обміну не вирішує питання 
спрощення процедури або відмови від проведення робіт із землеустрою. Разом з тим, 
обмін інформацією між Державним земельним кадастром та Державним лісовим 
кадастром має бути спрямований, насамперед, на виявлення та виправлення помилок в 
обох кадастрах, а також - на вирішення завдання узгодженого обліку лісів та земель. В 
роботі проаналізовані нормативно-правові аспекти кількісного та якісного обліку земель, 
ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, надані пропозиції з розробки 
проекту Порядку ведення Державного лісового кадастру. 

 

Облік кількості та якості земель 
Законодавче визначення обліку кількості та якості земель дають стаття 203 Земельного 
кодексу України [5] та стаття 33 Закону України «Про Державний земельний кадастр» [7]. 
Облік земель згідно закону - це облік земельних ділянок у Державному земельному 
кадастрі, що документально засвідчує інформацію про площу, склад угідь, розподіл їх за 
власниками (землекористувачами).   

Відповідно до пункту 6 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону України «Про 
Державний земельний кадастр», до 2015 року облік кількості та якості земель 
здійснюється на підставі державної статистичної звітності, у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. Це означає, що до 2015 року має бути повністю наповнена 
єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, - Державний земельний 
кадастр, на основі відомостей та документів якого і буде проводитися облік земель.  

Проте, Державний земельний кадастр, що ведеться на основі постанови Кабінету 
Міністрів України «Про порядок ведення Державного земельного кадастру» від 17.10.2012 
№1051 [8], станом на 2015 рік прогнозовано не міститиме відомостей про частину 
землекористувачів, які не оформили право власності чи користування, або оформили його 
до 2004 року, а інструкція щодо надання статистичної звітності з кількісного обліку та 
якісного земель на основі даних Державного земельного кадастру не оприлюднена. Тому, 
очевидно, що термін дії перехідної норми закону буде подовжено, і кількісний та якісний 
облік земель і надалі готуватиметься за підсумками державних статистичних 
спостережень на основі наказу Держкомстату України "Про затвердження форм державної 
статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної 
статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-
зем)" від 05.11.1998 №377 [14]. 

Щодо збереження існуючої системи статистичних спостережень потрібно відмітити, що 
цільове призначення земельних ділянок в ній не обліковується. Ведення форм 
статистичної звітності здійснюється територіальними органами Держкомзему, а ведення 
Державного земельного кадастру забезпечується державним підприємством «Центр 
державного земельного кадастру». Оскільки відомості цих двох баз не пов’язані ні 
технологічно, ні організаційно, слід очікувати, що облік кількості та якості земель, 
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проведений на основі земельного кадастру, відрізнятиметься від сучасних звітних даних 
форми 6-зем.  

 

Узгодження інформації Державного земельного та 
державного лісового кадастрів 
Аналіз відомостей, що є предметом інформаційної взаємодії Державного земельного та 
державного лісового кадастрів 
Статтею 31 Закону України «Про Державний земельний кадастр» [7] запроваджена 
нормативна вимога інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними 
системами держави: «Для забезпечення ведення Державного земельного кадастру, 
містобудівного кадастру, кадастрів інших природних ресурсів та інших інформаційних 
систем Кабінет Міністрів України затверджує Порядок інформаційної взаємодії між 
кадастрами та інформаційними системами, а також перелік відомостей, обмін якими може 
здійснюватися в порядку такої взаємодії».  

Пункт 2.1 «Порядку ведення Державного земельного кадастру» [8], відносить до 
відомостей Державного земельного кадастру всі відомості, що підлягають внесенню до 
нього у порядку інформаційної взаємодії з іншими кадастрами та інформаційними 
системами. Це положення створює загальні передумови узгодження інформації 
державного лісового та земельного кадастрів, і за цієї умови здійснення узгодженого 
ведення обліку лісів (лісових ділянок). 

«Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами», 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 №483 [11], наводить 
перелік відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між 
кадастрами та інформаційними системами (табл. 1).  

Відповідно до пунктів 7 та 12 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та 
інформаційними системами, було розроблено проект «Регламенту інформаційної 
взаємодії Держземагентства України та Держлісагентства України з питань Державного 
земельного кадастру та Державного лісового кадастру» [16]. Проект Регламенту був 
представлений для громадського обговорення на сайті Державного агентства земельних 
ресурсів України 28 січня 2014 року1. Регламент скорочує набір відомостей, що можуть 
бути предметом інформаційної взаємодії Державного земельного та лісового кадастрів 
згідно Порядку (табл. 1).  

Проект Регламенту визначає лише три групи відомостей, які можуть бути предметом 
інформаційної взаємодії Державного земельного та державного лісового кадастрів: 

1. Відомості меж суміжників лісових ділянок отримують з Державного земельного 
кадастру як інформацію про межі земельних ділянок (пункт 7 Порядку інформаційної 
взаємодії);  

																																																													
1	http://land.gov.ua/zakonotvorcha-diialnist/608.html		
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2. Відомості геопросторового розміщення меж лісових ділянок надаються до 
Державного земельного кадастру як інформація з планів лісових ділянок, 
лісовпорядних карт, тематичних лісових карти (пункт 15 Порядку інформаційної 
взаємодії); 

3. Відомості атрибутивної бази даних характеристики лісових ділянок (віднесення до 
категорії лісів, особливо захисних лісових ділянок, виду угідь) надаються до 
Державного земельного кадастру як матеріали поділу лісів на категорії та виділення 
особливо захисних лісових ділянок (пункт 13 Порядку інформаційної взаємодії). 

Таблиця 1. Перелік відомостей, що є предметом інформаційної взаємодії Державного 
земельного та державного лісового кадастрів 

Порядок інформаційної взаємодії між 
кадастрами та інформаційними 
системами 

Регламент інформаційної взаємодії з 
питань Державного земельного 
кадастру та Державного лісового 
кадастру (проект) 

1. Планово-картографічна основа 
Державного земельного кадастру. 
2. Дані про державний кордон і межі 
адміністративно-територіальних одиниць. 
3. Межі кадастрових зон і кварталів. 
4. Обмеження у використанні земель та 
земельних ділянок. 

 
 
 
 
 

5. Земельні угіддя (із зазначенням контурів 
будівель, споруд, розташованих на 
земельних ділянках). 
7. Межі земельних ділянок. 
8. Кадастрові номери земельних ділянок. 
9. Цільове призначення земельних ділянок. 

 
 
 
Відомості меж суміжників лісових 
ділянок. 

10. Розподіл земель між власниками і 
користувачами (форма власності, вид 
речового права). 
11. Нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок. 

 

13. Матеріали поділу лісів на категорії та 
виділення особливо захисних лісових 
ділянок. 
14. Грошова оцінка лісів. 
15. Плани лісових ділянок, лісовпорядні 
карти, тематичні лісові карти та інший 
топографо-геодезичний і картографічний 
матеріал державного лісового кадастру. 

Відомості атрибутивної бази даних 
характеристики лісових ділянок 
(віднесення до категорії лісів, особливо 
захисних лісових ділянок, виду угідь). 
Відомості геопросторового розміщення 
меж лісових ділянок. 

 

Отже, проектом Регламенту передбачено передачу із Державного земельного кадастру 
інформації про межі зареєстрованих земельних ділянок. Натомість, до Державного 
земельного кадастру із державного лісового кадастру має бути передана уточнена 



7	
	

геопросторова інформація про угіддя (лісові ділянки) у складі земельних ділянок2, - щодо 
віднесення їх до категорій лісів та особливо захисних лісових ділянок.  

Серед додаткової інформації, що повинна бути предметом інформаційного обміну з 
Державного земельного кадастру для наповнення державного лісового кадастру згідно 
Порядку інформаційної взаємодії, слід вказати планово-картографічну основу Державного 
земельного кадастру; дані про державний кордон і межі адміністративно-територіальних 
одиниць; межі кадастрових зон і кварталів; обмеження у використанні земель та 
земельних ділянок; нормативну грошову оцінку земельних ділянок. 

Серед додаткової інформації, яка може бути предметом інформаційного обміну з 
кадастрів та інших інформаційних систем до державного лісового кадастру згідно Порядку 
інформаційної взаємодії: картосхеми поширення видів рослин, можна вказати інформацію 
з дистанційного зондування землі; дані про річки та інші водні об’єкти; планово-
картографічні матеріали розташування територій та об’єктів природно-заповідного фонду; 
картографічний матеріал державного кадастру природних територій курортів; дані про 
зонування та площу округу санітарної охорони курортів тощо.  

Серед додаткової інформації, що може бути предметом інформаційного обміну з 
державного лісового кадастру до інших кадастрів та інформаційних систем згідно Порядку 
інформаційної взаємодії: карти-схеми (плани) лісонасаджень лісогосподарських 
підприємств (лісництв); карти-схеми організації території (використання об’єктів) 
природно-заповідного фонду.  

При цьому, слід розуміти, що карти є похідним матеріалом від використання сучасними 
географічними інформаційними системами базових географічних об’єктів: просторових 
(«площадних») контурів меж - лісових ділянок, кварталів; лінійних – позначення доріг, 
річок; точкових – геодезичних знаків тощо, та атрибутивної інформації про ці об’єкти. 
Грошова оцінка лісів, згідно статті 51 Лісового кодексу України [6], включається до 
державного лісового кадастру лише у необхідних випадках, тому може розглядатися як 
предмет інформаційної взаємодії у перспективі.  

Аналіз окремих положень проекту Регламенту обміну інформаційної взаємодії 
Держземагентства України та Держлісагенства Державного земельного та державного 
лісового кадастрів  

Відповідно до пункту 5 проекту Регламенту, «інформаційні файли про об’єкти Державного 
земельного кадастру формуються за допомогою програмного забезпечення Державного 
земельного кадастру або інформаційної системи Державного лісового кадастру у XML-
форматі за структурою, визначеною у додатку 1 до Порядку ведення Державного 
земельного кадастру». Однак, державний лісовий кадастр не містить програмного 
забезпечення з формування об’єктів Державного земельного кадастру. А структура 
електронного документу, який формується з метою внесення даних до Державного 

																																																													
2	 Під	 час	 обміну	 інформацією	 «ліси	 та	 інші	 лісовкриті	 площі»	 вважаються	 групою	 угідь	 (код	 групи	 005)	 у	 складі	
земельних	 ділянок	 згідно	 Класифікації	 видів	 земельних	 угідь	 (КВЗУ	 –	 додаток	 4	 до	 Порядку	 ведення	Державного	
земельного	кадастру)	
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земельного кадастру у вигляді файлу формату ХML, не передбачає елементів, що містили 
б дані про розподіл лісових ділянок (угідь) за категоріями лісів. Тому, разом з прийняттям 
Регламенту необхідна розробка відповідних змін до розділу ХХІІІ «Угіддя земельної 
ділянки» додатку 1 Порядку ведення Державного земельного кадастру. Крім того, 
інформаційна система Державного лісового кадастру повинна бути відповідним чином 
доопрацьована, щоб створювати об’єкти Державного земельного кадастру. 

Пунктом 6 проекту Регламенту передбачено надання інформаційного файлу про об’єкт 
Державного земельного кадастру, сформований в інформаційній системі Державного 
лісового кадастру, не пізніше наступного робочого дня. Однак, відповідно до Порядку 
ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів від 20.06.2007 №848 [10], «інформація про зміни у лісовому фонді 
вноситься власниками лісів і постійними лісокористувачами у матеріали первинного обліку 
лісів станом на 1 січня поточного року; на основі такої інформації уточнюється до 1 лютого 
документація кадастру», «документація кадастру поновлюється один раз на п'ять років». 
Тому, необхідне уточнення термінів інформаційного обміну між кадастрами в Регламенті.  

Передбачене пунктом 10 проекту Регламенту, використання суб’єктами інформаційної 
взаємодії для ідентифікації користувача та підтвердження цілісності даних електронного 
цифрового підпису на практиці не відпрацьоване. 

Процедура обміну інформацією між кадастрами, запропонована проектом Регламенту, 
складається із наступних кроків: 

1. Надання суб’єктом інформаційної взаємодії від Держкомзему відповідному суб’єкту 
Держкомлісгоспу інформаційного файлу (електронного документу у форматі ХML) 
про об’єкт Державного земельного кадастру (земельну ділянку). Реєстрація 
переданого/отриманого XML-файлу з інформацією про об’єкт Державного 
земельного кадастру в журналі обліку.  

2. Створення суб’єктом інформаційної взаємодії Держкомлісгоспу засобами 
інформаційної системи Державного лісового кадастру в електронному документі 
Державного земельного кадастру додаткового розділу про розподіл лісових угідь за 
категоріями лісів та особливо захисними лісовими ділянками в межах земельної 
ділянки3.  

3. Передача суб’єктом інформаційної взаємодії Держкомлісгоспу відповідному 
суб’єкту Держкомзему електронного документу про об’єкт Державного земельного 
кадастру.  

Очевидно, що за вказаною процедурою наявна сьогодні інформація про розподіл лісових 
угідь за категоріями лісів з’явиться у Державному земельному кадастрі лише після 
наповнення його інформацією про всі земельні ділянки на території України. З цього 
моменту в перспективі можна буде вести мову про узгодження державного обліку лісів і 
земель загалом, і в частині поділу лісів на категорії зокрема. Тобто проект Регламенту 

																																																													
3	 Щодо	 пункту	 2	 процедури	 інформаційної	 взаємодії,	 то	 зміст	 і	 структуру	 розділу	 електронного	 документа	 щодо	
розподілу	лісових	угідь	за	категоріями	лісів	проект	Регламенту	не	наводить		
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жодним чином не впливає на обліки земель та лісів, що будуть проводитися в найближчі 
роки. 

 

Розвиток системи державного обліку лісів та 
державного лісового кадастру 
Відповідно до Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів [10], 
Державне агентство лісових ресурсів перевіряє повноту і достовірність зведених 
відомостей кадастру, узагальнює їх в цілому по Україні і до 1 листопада року проведення 
чергового державного обліку лісів подає Мінекономрозвитку, Мінприроди та 
Держземагентству. Відомості (зміни до відомостей) про об’єкти Державного земельного 
кадастру, які включені до лісового кадастру, передаються до Державного земельного 
кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та 
інформаційними системами [11].  

Таким чином, законодавча база обліку лісів передбачає обмін даними між земельним та 
лісовим кадастрами, але не містить нормативної вимоги щодо передачі оновлених даних 
державного лісового кадастру до діючої системи державної статистичної звітності з 
кількісного обліку земель (форма 6-зем). Внаслідок цього, в даних Державного агентства 
земельних ресурсів щодо земельного фонду України не враховані показники проведеного 
державного обліку лісів, і немає передумов для врахування даних наступного обліку. 

Поняття державного лісового кадастру було запроваджене Основами лісового 
законодавства Союзу РСС і союзних республік [17] в 1977 році. Відповідно до статті 48 
Основ в 1982 році була прийнята Постанова Ради Міністрів СРСР «Про державний облік 
лісів, ведення державного лісового кадастру та галузевого обліку стану та використання 
земель державного лісового фонду» [18]. На виконання вказаної Постанови, в 1982 році 
була затверджена Інструкція про порядок ведення державного обліку лісів [19], і в 1985 
році – Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру [20].  

За Інструкцією про порядок ведення державного обліку лісів 1982 року до складу 
документації державного обліку лісів входила інформація про кількісний та якісний стан 
лісів, що велася за встановленими формами (табл. 2). 

В підприємства, установах та організаціях, на які було покладено ведення лісового 
господарства, документація державного обліку лісів складалася із наступних матеріалів: 
- матеріалів лісовпорядкування про кількісний та якісних стан лісів;  
- книг державного обліку лісів за формами №1 та №2 (для колгоспних лісів – за 

формою №4); 
- матеріалів періодичних державних обліків лісів.  

Підприємства мали щорічно вносити в книги державного обліку лісів на основі відповідних 
актів натурного обстеження відомості про зміни, що відбулися в лісовому фонду за звітний 
рік. В рік проведення державного обліку лісів, відомості наведені в формах №1 та №4 мали 
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погоджуватись з органом землевпорядкування виконавчого комітету районної Ради 
народних депутатів. 
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Таблиця 2. Склад документації державного лісового кадастру та обліку лісів  

Інструкція про порядок 
ведення державного обліку 
лісів (1982 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру (1985 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (1995 
р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (2010 
р.) 

 Розділ 1. Правові основи 

віднесення лісів до груп та 

категорій захисності, надання 

земель державного лісового 

фонду в тимчасове 

користування, а також 

приймання та передачі земель. 

1.1. Відомості на рік 

лісовпорядкування. 

1.2.  Правові основи змін в 

лісовому фонду, що 

відбулися після 

лісовпорядкування. 

  

Форма №1 – Розподіл 

державного лісового фонду за 

категоріями земель [загальна 

площа земель лісового фонду, 

лісові землі, нелісові землі], 

групами та категоріями 

захисності лісів 

Розділ 2. Розподіл державного 

лісового фонду за категоріями 

земель, групами і категоріями 

захисності лісів [загальна 

площа земель лісового фонду, 

лісові землі, нелісові землі в 

межах груп та категорій 

захисності лісів] (зміни +- 

станом на початок року) 

Форма №1 – Розподіл земель 

лісового фонду за їх 

категоріями в розрізі груп і 

категорій захисності [загальна 

площа земель лісового фонду, 

лісові землі, нелісові землі] 

Форма №1 – Розподіл лісових 

ділянок за категоріями в межах 

категорій лісів [вкриті лісовою 

рослинністю, не вкриті лісовою 

рослинністю лісові ділянки]. 
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Інструкція про порядок 
ведення державного обліку 
лісів (1982 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру (1985 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (1995 
р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (2010 
р.) 

Додаток. Відомості про стан 

лісових культур (зміни +- 

станом на початок року). 

Форма №2 - Розподіл лісів 

[площа вкритих лісом, 

загальний запас насаджень] за 

переважаючими породами та 

групами віку 

Розділ 3. Розподіл лісів за 

переважаючими породами і 

групами віку [площа вкритих 

лісом, загальний запас 

насаджень в межа груп та 

категорій захисності] (зміни +- 

станом на початок року) 

Форма №2 - Розподіл вкритих 

лісовою рослинністю земель 

[площа, загальний запас 

деревостанів] за 

переважаючими породами та 

групами віку 

Форма №2 – Розподіл вкритих 

лісовою рослинністю лісових 

ділянок за панівними породами 

та групами віку. 

Форма №3 – Загальні відомості 

про лісовий фонд: 

Розділ 1. Відомості про всі ліси 

[загальна площа за групами 

лісів, лісові землі, вкриті лісом, 

в т.ч. стиглих та перестійних; 

запас деревини, в т.ч. стиглих 

та перестійних насаджень] на 

території адміністративної 

одиниці; 

Розділ 2. Зміна площі лісів і 

запасу деревини [загальна 

площа за групами лісів, вкриті 

лісом, в т.ч. з переважання 

хвойних, твердолистяних та 

мяколистяних порід] за 

міжобліковий період; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма №3 – Загальні відомості 

про землі лісового фонду: 

Розділ 1. Дані про землі 

лісового фонду [загальна 

площа за групами лісів, лісові 

землі, вкриті лісовою 

рослинністю, в т.ч. стиглих та 

перестійних; запас деревини, в 

т.ч. стиглих та перестійних 

деревостанів] на території 

адміністративної одиниці (в 

зоні діяльності державного 

лісогосподарського 

підприємства). 

Розділ 2. Розподіл 

деревостанів [площа хвойних, 

твердолистяних, мяколистяних] 

 

 

Форма №3 – Загальні дані про 

лісовий фонд у розрізі 

адміністративно-

територіальних одиниць. 

 

 

 

Форма №4 – Розподіл вкритих 

лісовою рослинністю лісових 

ділянок [площа хвойних, 

твердолистяних, мяколистяних 
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Інструкція про порядок 
ведення державного обліку 
лісів (1982 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру (1985 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (1995 
р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (2010 
р.) 

Розділ 3. Характеристика 

протипожежного 

впорядкування; 

Розділ 4. Розподіл не вкритих 

лісом земель і нелісових 

земель за видами 

лісовідновлення; 

Розділ 5. Лісовідновлення за 

міжобліковий період [площа]; 

Розділ 6. Відомості про рубки 

догляду та санітарні рубки 

[площа]; 

Розділ 7. Розподіл насаджень 

[хвойні, твердолистяні, 

мяколистяні] за повнотами і 

класами бонітету [площа]; 

Розділ 8. Характеристика гідро 

лісомеліоративного фонду 

[площа]; 

Розділ 9. Характеристика 

шляхів транспорту 

[протяжність]; 

Розділ 10. Фонд підсочки і 

осмолопідсочки соснових 

насаджень [площа]; 

Розділ 11. Вивченість лісового 

фонду [площа]. 

 

 

Розділ 4. Розподіл лісів за 

класами бонітету [площа, запас 

в межах груп переважаючих 

порід] (зміни +- станом на 

початок року). 

Розділ 5. Розподіл лісів за 

групами повнот [площа в 

межах груп переважаючих 

порід] (зміни +- станом на 

початок року). 

 

за повнотами і класами 

бонітету [вікові групи]. 

Розділ 3. Зміна площі земель 

лісового фонду і запасу 

деревини [загальна площа за 

групами лісів, вкриті лісом, в 

т.ч. з переважання хвойних, 

твердолистяних та 

мяколистяних порід] за 

міжобліковий період. 

Розділ 4. Характеристика 

протипожежного 

впорядкування території. 

Розділ 5. Характеристика 

шляхів транспорту. 

Розділ 6. Підсочка соснових 

деревостанів [площа]. 

деревостанів] за повнотами і 

класами бонітетів [вікові групи] 

(адміністративна одиниця, 

орган виконавчої влади, 

лісокористувач). 

Форма №5 – Розподіл вкритих 

лісовою рослинністю лісових 

ділянок [категорія лісів, 

господарства, панівні деревні 

породи] за 10-річними віковими 

періодами  (орган виконавчої 

влади, лісокористувач). 
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Інструкція про порядок 
ведення державного обліку 
лісів (1982 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру (1985 р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (1995 
р.) 

Інструкція про порядок 
ведення державного 
лісового кадастру і 
первинного обліку лісів (2010 
р.) 

Форма №4 – Відомості про 

колгоспні ліси [площа, запас 

вкритих лісом за групами віку 

та господарствами (хвойне, 

твердолистяне, мяколистяне)].  
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При розробці Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру 1985 року [19], 
очевидним було намагання реалізувати доступними на той час засобами ідею отримання 
актуальної інформації про лісовий фонд, і, вірогідно, проведення на основі «актуального» 
лісового кадастру «щорічного» обліку лісів.  

Замість книг державного обліку лісів з 1986 року розпочинали вестися лісокадастрові книги 
лісів, що знаходилися у віданні підприємств; лісокадастрові книги лісів, що знаходилися у 
віданні державних органів лісового господарства, закріплених за міністерствами та 
відомствами; державні лісокадастрові книги області, республіки. У технічному плані 
державний лісовий кадастр представляв собою зведені на певну дату на рівень 
підприємства (відомства, адміністративної одиниці) відомості про таксаційні 
(переважаюча порода, клас бонітету, вік, повнота, запас деревостану) та організаційно-
господарські (площа, категорія земель (лісові, нелісові), група лісів та категорія захисності, 
вік рубки та група віку насадження) показники окремих ділянок лісового фонду, що були у 
його віданні (табл. 2).  

Лісокадастрова книга лісів, що знаходилися у віданні підприємства, велася за окремими 
розділами, що відповідали формам №1 та №2, та розділу №7 форми №3 державного 
обліку лісів. Щорічно в 1-й, 2-й і 3-й розділи книги вносилися сумарні дані про всі кількісні 
та якісні зміни, що відбулися в лісовому фонді за минулий рік. В 4-й і 5-й розділ відомості 
про зміни вносилися один раз в п’ять років, в рік проведення чергового державного обліку 
лісів.  

Завдання ведення державного лісового кадастру були сформовані на основі форм 
державного обліку лісів, та скориговані із завданнями ведення державного земельного 
кадастру4: проведення державної реєстрації лісофондодержателів; облік земель лісового 
фонду за народногосподарським значенням і категоріях земель; якісна характеристика 
деревостанів. Економічна оцінка лісів не передбачена, але була одним із перспективних 
завдань державного лісового кадастру за аналогією із економічною оцінкою земель в 
державному земельному кадастрі. Про це свідчить розробка в той період і пізніше 
значного числа методологій кадастрових оцінок лісових земель [2].  

Лісовий кодекс України 1994 року [4] визначив, що державний облік лісів і державний 
лісовий кадастр містять систему відомостей і документів про правовий режим лісового 
фонду, розподіл його між користувачами, якісний і кількісний стан лісового фонду, поділ 
лісів за групами та віднесення до категорій захисності, економічну оцінку та інші дані. 
Тобто, до інформації, що збиралася в державному лісовому кадастрі була додана 
економічна оцінка лісів. Вперше введене поняття первинного обліку лісів, матеріали якого 
серед інших є основою для ведення державного обліку лісів та державного лісового 
кадастру.  

Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.1995 №767 [9], визначав, що облікова 

																																																													

4

	Постановление	Совета	Министров	СССР	«О	порядке	ведения	государственного	земельного	кадастра»	от	10	июня	

1977	года	
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інформація державного лісового кадастру уточнюється щорічно, на основі змін, що внесені 
постійними користувачами у матеріали первинного обліку лісів. 

Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, 
затверджена наказом Міністерства лісового господарства України від 15.11.1995 №134 
[12], уточнила, що первинний облік лісів ведеться за формами державного лісового 
кадастру №1 і №2. Інструкція вимагала, щоб станом на початок наступного року всі 
постійні лісокористувачі складали документацію державного лісового кадастру за 
формами №1 і №2. Таким чином, збереглася, аналогічна попереднім інструкціям, вимога 
щорічної актуалізації інформації про розподіл земель лісового фонду кожного 
лісокористувача за категоріями в розрізі груп і категорій захисності та про розподіл вкритих 
лісовою рослинністю земель за переважаючими породами.  

Порядок ведення державного обліку лісів і державного лісового кадастру 1995 року [9] 
розділив термін оновлення документації державного лісового кадастру по країні (один раз 
на п’ять років) і термін проведення державного обліку лісів, який окремо встановлювався 
Кабінетом Міністрів України. Важливо, що порядком не встановлено нормативної різниці 
між обліковою документацією державного лісового кадастру і державного обліку лісів. 
Відмінність полягала лише в процедурі погодження: документація кадастру поновлюється 
щорічно, уточнюється один раз на п’ять років; в рік проведення державного обліку лісів 
документацію первинного обліку лісів (форми №1 та №2 державного лісового кадастру) 
лісогосподарські підприємства погоджують з органами землевпорядкування. Іншими 
словами, документація державного лісового кадастру, уточнена і погоджена у 
встановленому порядку в рік проведення державного обліку лісів (форми №1 та №2), при 
умові збору додаткової інформації (форма №3) ставала документацією державного обліку 
лісів.  

В Інструкції про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів 
1995 року [12], форми №1 та №2 зберегли свій вигляд, а форма №3 скоротилася порівняно 
з радянською версією документації державного обліку лісів з одинадцяти до шести 
розділів. Традиційно, зберігся розділ з розподілом деревостанів за повнотами та класами 
бонітету, та розділ щодо змін площі земель лісового фонду і запасу деревостанів за 
міжобліковий період (табл. 2).  

В першій українській інструкції також була оптимізована структура пояснювальної записки 
до матеріалів державного лісового кадастру, що складалася державними органами 
лісового господарства: додано таблицю щодо динаміки розподілу загальної площі 
земельних ділянок лісового фонду між постійними користувачами (в підпорядкуванні 
міністерств і відомств); вилучені відомості про лісорозведення, рубки догляду за лісом, 
про гідролісомеліоративний фонд, фонд підсочки та осмолопідсочки. Тобто, порівняно з 
попереднім державним обліком лісів, не проводився аналіз інформації, що відносилася до 
виключених розділів форми №3. Форма №4 про стан колгоспних лісів була виключена з 
документації обліку.  

Після 1996 року державний облік лісів тривалий час не проводився. Порядок ведення 
державного лісового кадастру та обліку лісів, затверджений Постановою Кабінету 
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Міністрів України від 20.06.2007 №848 [10], подібно до попередніх порядків, не розділяє 
документацію державного лісового кадастру та обліку лісів. В тексті Порядку вживаються 
терміни первинний та державний облік лісів. Поняття первинного обліку лісів уточнює 
Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку лісів, 
затверджена наказом Державного комітету лісового господарства України від 01.10.2010 
№298 [13]. Згідно Інструкції, первинний облік лісів ведеться за формами державного 
лісового кадастру №1 (без нормативної грошової оцінки) і №2 (без розрахунку загальної 
середньої зміни запасу та середнього віку). Натомість, термін «державний облік лісів» не 
регламентований жодним нормативно-правовим актом5.  

Нова редакція Лісового кодексу 2006 року [6] визначає, що «облік лісів включає збір та 
узагальнення відомостей, які характеризують кожну лісову ділянку за площею, кількісними 
та якісними показниками». Це якісно нове розуміння ведення обліку лісів шляхом 
забезпечення «постійного підтримання в актуалізованому стані характеристик кожної 
лісової ділянки». Згідно закону основою ведення обліку лісів є матеріали 
лісовпорядкування.  

Отже, поняття документації державного обліку лісів, як зведеної на певну дату групи 
звітних таблиць про вибрані характеристики лісів, в сучасному законодавстві відсутнє, а 
документація державного лісового кадастру за умовчанням приймається за документацію 
державного обліку лісів. Очевидно, що формальна відмова від вживання терміну 
«державний облік лісів» повинна бути виправлена при підготовці майбутніх законодавчих 
актів, і державний облік лісів, як періодична процедура повинен проводитися.  

На практиці, отримання зведених форм державного лісового кадастру України полягає у 
використанні спеціально розробленої програми узагальнення показників бази даних 
лісовпорядкування. Лісовпорядна база містить інформацію про кожну лісову ділянку і для 
підприємств Держлісагентства підтримується в актуальному стані на основі інформації 
безперервного лісовпорядкування та моделей актуалізації показників природного росту 
деревостанів. Для підприємств інших користувачів, підтримання в актуалізованому стані 
характеристики кожної лісової ділянки, може бути реалізоване лише у разі охоплення їх 
безперервним лісовпорядкуванням, яке забезпечує щорічний збір даних про зміни, що 
відбулися в лісовому фонді. На даний час, це найкращий спосіб отримання достовірних 
даних про поточний стан лісового фонду України.  

Загалом, аналіз розвитку нормативної бази свідчить, що в процесі розвитку нормативної 
бази відбулася взаємна заміна об’єктів державного лісового кадастру і обліку лісів. 
Державний лісовий кадастр оперує табличними формами, а облік базується на інформації 
про окрему лісову ділянку. Проте, за логікою має бути навпаки. За аналогією з державним 
земельним кадастром, об’єктом якого є окрема земельна ділянка, - об’єктом державного 
лісового кадастру повинна бути окрема лісова ділянка, а об’єктом (державного) обліку 
залишатися зведені форми. Відповідно у такому розумінні доцільна зміна порядку ведення 

																																																													

5

	Проведення	державного	обліку	лісів,	передбачене	серед	заходів	державної	цільової	програми	«Ліси	України»	на	

період	2010-2015	роки.	
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державного лісового кадастру як державної геоінформаційної системи відомостей про 
ліси.  

Порівняно з попередньою інструкцією, в Інструкції про порядок ведення державного 
лісового кадастру і первинного обліку лісів 2010 року [10] форма №3 державного лісового 
кадастру спростилася до однієї таблиці, аналогічної розділу 1 форми №3 колишньої 
документації; а форма №4 відповідає розділу 2 форми №3. Таким чином, форми №1-№4 
державного лісового кадастру зберігають зміст та форму представлення інформації від 
попередніх обліків. Форма №5 сучасного обліку є новою формою, яка наводить вікові 
розподіли за 10-річними віковими періодами панівних деревних порід. Зміст програми 
пояснювальної записки до матеріалів державного лісового кадастру не змінився. З 
документації державного лісового кадастру виключені розділи щодо характеристики 
протипожежного впорядкування території, характеристики шляхів транспорту, підсочки 
соснових деревостанів (табл. 2).  

Суттєвою відмінністю проведеного в 2011 році державного обліку лісів від попередніх є 
збір та представлення даних лише щодо лісових земель [1]. Інформація про нелісові землі 
та загальну площу земель постійних лісокористувачів не надавалася. Відсутність 
інформації про нелісові землі в даних обліку обумовлена зміною в новій редакції Лісового 
кодексу 2006 року поняття лісового фонду, яке наразі охоплює лише лісові землі. Тому, 
збір інформації про нелісові землі, які згідно земельного законодавства не відносяться до 
категорії земель лісогосподарського призначення, проводити дійсно не виправдано.  

Логічним виглядає також рішення щодо виключення з даних обліку загальної площі 
лісогосподарських підприємств, зважаючи на те, що проводиться облік лісів, а загальні 
площі земель у користуванні фігурують в даних статистичної звітності з кількісного обліку 
земель. Інструкція вимагає, що дані форми №1 не повинні суперечити даним державного 
земельного кадастру. Однак повного Державного земельного кадастру немає, а облік 
земель ведеться за формою 6-зем, яка містить загальні дані про площу земель в 
користуванні, з них лісових, з них вкритих лісою рослинністю земель, тому відсутність 
показника загальної площі приводила до тривалих процедур погодження даних 
державного лісового кадастру з управліннями (відділами) Держкомзему в районах. 
Територіальним органам лісового господарства доводилося пояснювати місцевим 
земельним органам, що площа лісових і вкритих лісом земель суть категорії динамічні, що 
за умови ведення лісогосподарської діяльності (зруби, незімкнуті лісові культури) чи під 
впливом природних факторів (згарища, загиблі насадження) вони можуть змінюватися 
щорічно. При цьому, якби вимога коригування звітності з обліку земель на основі форм 
первинного обліку лісів (№1 та №2) була обов’язкова для земельних органів, звірка даних 
і погодження відбувалися б в робочому порядку.  

Стосовно узгодження даних державного земельного кадастру та державного лісового 
кадастру, чинний Порядок ведення державного лісового кадастру 2010 року [10] 
передбачає, що територіальні органи Держкомлісгоспу щороку надають територіальним 
органам земельних ресурсів інформацію про показники кадастру з урахуванням поточних 
змін для ведення ними державного земельного кадастру. Тим не менше, як згадувалося 
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раніше, процедура внесення змін до державного земельного кадастру на основі даних 
державного лісового кадастру розроблена не була, тому дані кадастрів відрізняються.   
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Висновки та пропозиції 

1. Сучасна система державної статистичної звітності з кількісного та якісного обліку 
земель не надає оперативної інформації про стан земельних лісових ділянок, в силу 
відсутності механізмів взаємного обміну з формами документації державного 
лісового кадастру. В перспективі, кількісний та якісний облік земель буде 
проводитися на основі Державного земельного кадастру, тому слід розробляти 
механізми обміну інформацією між Державним земельним кадастром та Державним 
лісовим кадастром. 
Розроблений проект Регламенту інформаційної взаємодії Держземагентства 
України та Держлісагентства України з питань Державного земельного кадастру та 
Державного лісового кадастру пропонує процедуру обміну інформацію, за якою до 
Державного лісового кадастру вноситься інформація про кадастрові номери 
земельних ділянок, а до Державного земельного кадастру – інформація про 
розподіл групи угідь «ліси та інші лісовкриті площі» на категорії лісів. Мета 
взаємного заповнення кадастрів однаковою інформацією раціональна лише з точки 
зору проведення спільного обліку земель та лісів. Однак, до моменту повного 
наповнення Державного земельного кадастру така мета недосяжна. 
Пропонується проект Регламенту інформаційної взаємодії Держземагентства 
України та Держлісагентства України з питань Державного земельного кадастру та 
Державного лісового кадастру назвати проектом Регламенту інформаційної 
взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним лісовим кадастром. 
Та в порядку його удосконалення: встановити терміном проведення взаємного 
обміну інформацією між кадастрами рік проведення державного обліку лісів, а також 
визначити обов’язковим уточнення інформації кадастрів шляхом обміну у разі 
укладання цивільно-правових угод щодо земельних лісових ділянок.  

2. Порядок ведення державного земельного кадастру включає розділ ХІІ 
«Виправлення помилок, допущених при веденні Державного земельного кадастру». 
Очевидно, що в процесі інформаційної взаємодії будуть виявлені помилки, як 
допущені у відомостях Державного земельного кадастру через помилки у 
документації із землеустрою, так і помилки у відомостях Державного лісового 
кадастру. Порядок ведення Державного земельного кадастру передбачає 
виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку (допущених не з вини 
органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру) на підставі 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи 
рішення суду. Пропонується, спростити склад документації та процедуру 
погодження технічної документації у випадках виявлення помилок у документації 
кадастрів в процесі інформаційної взаємодії. 

3. Інструкція про порядок ведення державного лісового кадастру і первинного обліку 
лісів визначає склад документації державного лісового кадастру як набір табличних 
форм, які узагальнюють інформацію по адміністративно-територіальних одиницях 
або відомствах на основі форм наданих постійними користувачами і власниками 
лісів. Для обміну інформацією з Державним земельним кадастром Державний 
лісовий кадастр має бути створений як державна геоінформаційна система. 
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Пропозиції з розробки проекту Порядку ведення державного лісового кадастру 
наведені в додатку А.  
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Додаток А. Пропозиції з розробки проекту документа 
Порядок ведення Державного лісового кадастру 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає процедуру і вимоги до ведення Державного лісового 
кадастру – єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про земельні 
лісові ділянки та землі лісогосподарського призначення, розподіл їх між 
власниками і користувачами, кількісну та якісну характеристику лісів.  

1.2. В цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у значенні, наведеному в 
Лісовому кодексі України, Земельному кодексі України, законі України «Про 
Державний земельний кадастр», інших законах України та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актах.  

1.3. Державний лісовий кадастр ведеться на електронних та паперових носіях. 
Документи у паперовій формі - витяги з Державного лісового кадастру про об’єкти 
Державного лісового кадастру, довідки, що містять узагальнену інформацію про 
земельні лісові ділянки, викопіювання з картографічних матеріалів Державного 
лісового кадастру надаються органом, що здійснює ведення Державного лісового 
кадастру, або за його дорученням, - адміністратором Державного лісового кадастру.  
У разі виявлення розбіжностей між відомостями на електронних та паперових носіях 
пріоритет мають відомості на паперових носіях.  

1.4. Ведення Державного лісового кадастру здійснює центральний орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, та його 
територіальні органи за єдиною для України системою. 
Адміністрування Державного лісового кадастру здійснює організація, спеціально 
уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства.  
 

2. Відомості Державного лісового кадастру 

Види та статус відомостей Державного лісового кадастру, вимоги до них 

2.1. Відомостями Державного лісового кадастру є всі відомості, які підлягають 
внесенню до нього згідно з цим Порядком та у порядку інформаційної взаємодії з 
іншими кадастрами та інформаційними системами. 

2.2. Відомості Державного лісового кадастру поділяються на відомості про: 
1) геодезичну та картографічну основу Державного лісового кадастру; 
2) об’єкти Державного лісового кадастру. 

2.3. Відомості Державного лісового кадастру підлягають відображенню у документах 
Державного лісового кадастру. 

2.4. Відомості про об’єкти Державного лісового кадастру вносяться до нього у порядку 
та на підставах, зазначених у розділі 4 цього Порядку.  
 

Відомості про геодезичну та картографічну основу Державного лісового кадастру 
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2.5. Геодезичною основою Державного лісового кадастру є координати поворотних 
точок об’єктів Державного земельного кадастру, відомості топографо-геодезичних 
знімань.  

2.6. Картографічною основою Державного лісового кадастру є картографічна основа 
Державного земельного кадастру, надана в порядку інформаційної взаємодії між 
кадастрами, карти (плани), що складені у формі і масштабі відповідно до 
державних стандартів, норм та правил, технічних регламентів.  

2.7. Координати поворотних точок об’єктів Державного лісового кадастру, створених на 
геодезичній та картографічній основі Державного лісового кадастру, зберігаються 
в єдиній державній системі координат.  

Відомості про об’єкти Державного лісового кадастру 

2.8. Відомості про межі земельних лісових та нелісових ділянок вносяться до 
Державного лісового кадастру як інформація про внутрішньогосподарський поділ 
земель, наданих у власність чи постійне користування, на окремі лісогосподарські 
підрозділи (лісництва), для кожного з яких визначена власна зовнішня межа.  
До Державного лісового кадастру вносяться такі відомості про межі лісництв: 

1) повне найменування власника чи постійного лісокористувача згідно ЄДРПОУ;  
2) форма власності; 
3) найменування лісництва згідно з нормативно-довідковою інформацією 

лісовпорядкування; 
4) площа лісництва; 
5) графічне зображення меж лісництва з координатами їх поворотних точок; 
6) скорочене найменування суміжних власників чи постійних користувачів згідно 

ЄДРПОУ по окремих ділянках межі із землями не лісогосподарського 
призначення;  

2.9. До Державного лісового кадастру вносяться такі відомості про квартальну мережу 
лісництв: 

1) назва адміністративного району згідно з Державним реєстром географічних 
назв;  

2) повне найменування власника земель чи постійного користувача згідно 
ЄДРПОУ;  

3) найменування лісництва згідно з нормативно-довідковою інформацією 
лісовпорядкування; 

4) унікальний номер кварталу в межах лісництва; 
5) площа кварталу; 
6) графічне зображення меж кварталу з координатами їх поворотних точок, 

текстовим описом та довжиною в цілому і по окремих ділянках; 
7) інформація про розподіл площі кварталу за категоріями (лісових, нелісових) 

земель; 
8) інформація про розподіл площі кварталу за категоріями лісів; 
9) тип рельєфу. 

2.10. До Державного лісового кадастру вносяться такі відомості про земельні лісові 
ділянки вкриті лісовою рослинністю: 

1) унікальний номер, згідно з пунктом 2.13 цього Порядку; 
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2) кадастровий номер земельної ділянки, до складу якої входить лісова ділянка; 
3) категорія вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок; 
4) (під)категорія лісів, особливо захисна лісова ділянка;  
5) площа; 
6) графічне зображення меж ділянки з координатами їх поворотних точок; 
7) назва основного елементу лісу (видова назва породи); 
8) походження; 
9) клас бонітету деревостану; 
10) вік деревостану; 
11) вікова група деревостану; 
12) повнота деревостану; 
13) запас деревостану; 
14) протяжність та ширина для ділянок лінійного типу; 
15) грошова оцінка (у необхідних випадках).  

2.11. До Державного лісового кадастру вносяться такі відомості про земельні лісові 
ділянки не вкриті лісовою рослинністю: 

1) унікальний номер, згідно з пунктом 2.13 цього Порядку; 
2) кадастровий номер земельної ділянки, до складу якої входить лісова ділянка; 
3) категорія не вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок; 
4) (під)категорія лісів, особливо захисна лісова ділянка;  
5) площа; 
6) графічне зображення меж ділянки з координатами їх поворотних точок; 
7)  протяжність та ширина для ділянок лінійного типу.  

2.12. До Державного лісового кадастру вносяться такі відомості про нелісові 
земельні ділянки із складу земель лісогосподарського призначення: 

1) унікальний номер, згідно з пунктом 2.13 цього Порядку; 
2) площа; 
3) координати поворотних точок меж; 
4) категорія нелісових земель. 

2.13. Номер земельної лісової або нелісової ділянки в Державному лісовому 
кадастрі – це унікальна послідовність цифр, яка присвоюється ділянці при 
лісовпорядкуванні або внесенні змін до відомостей Державного лісового кадастру. 
У разі поділу чи об'єднання земельній лісовій (нелісовій) ділянці присвоюється 
новий номер.  
 

3. Документація Державного лісового кадастру 

3.1.  Документами Державного лісового кадастру, які створюються під час його ведення 
в електронній (цифровій) формі, є: 

1) оглядовий план земельних лісових ділянок та нелісових ділянок із складу 
земель лісогосподарського призначення;  

2) тематичні карти-схеми розподілу лісових ділянок. 
3.2. Документи Державного лісового кадастру є його складовими частинами, які 

створюються, відображаються та змінюються за допомогою програмного 
забезпечення Державного лісового кадастру.  
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3.3. Оглядовий план земельних лісових ділянок та нелісових ділянок із складу земель 
лісогосподарського призначення створюються шляхом відображення на обраній 
картографічній основі Державного лісового кадастру меж об’єктів Державного 
лісового кадастру.  

3.4. Оглядовий план земельних лісових та нелісових ділянок із складу земель 
лісогосподарського призначення включає наступні об’єкти Державного лісового 
кадастру: 
1) межі лісогосподарських підрозділів (лісництв); 
2) межі кварталів; 
3) межі земельних лісових ділянок;  
4) межі земельних нелісових ділянок із складу земель лісогосподарського 

призначення. 
3.5. Тематичні карти-схеми створюються шляхом відображення на оглядовому плані 

земельних лісових ділянок та нелісових ділянок із складу земель 
лісогосподарського призначення додаткового набору відомостей про об’єкти 
Державного лісового кадастру з метою їх візуалізації та/або аналізу.  

3.6.  Під час ведення Державного лісового кадастру створюються такі тематичні карти-
схеми: 

1) карта-схема розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок за 
панівними породами і групами віку; 

2) карта-схема розподілу лісових ділянок за категоріями; 
3) карта-схема розподілу лісових ділянок за категоріями лісів.  

3.7. Документи Державного лісового кадастру створюються для окремих 
адміністративно-територіальних одиниць; земель населених пунктів; земельних 
ділянок, наданих у власність або постійне користування фізичних чи юридичним 
особам.  

3.8. До документів Державного лісового кадастру, які використовуються для 
службового користування, відносяться також планово-картографічні матеріали 
лісовпорядкування - картографічні матеріали проектів організації та розвитку 
лісового господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування.  

 

4. Внесення до Державного лісового кадастру відомостей (змін до них) про 

об’єкти Державного лісового кадастру 

4.1. Відомості про об’єкти Державного лісового кадастру вносяться адміністратором 
Державного лісового кадастру на основі матеріалів лісовпорядкування в строк до 1 
червня наступного року після його проведення. 

4.2. Зміни до відомостей про об’єкти Державного лісового кадастру за попередній рік 
вносяться адміністратором Державного лісового кадастру в строк до 1 червня 
наступного року.  

4.3. Для внесення змін до відомостей про об’єкти Державного лісового кадастру, 
юридичні та фізичні особи, що мають у постійному користуванні або у приватній 
власності ліси, лісовпорядкування яких в передньому році не проводилося, 
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надсилають до 1 березня поточного року адміністратору Державного лісового 
кадастру засобами електронного зв’язку: 

1) електронну заяву про внесення змін до відомостей Державного лісового 
кадастру; 

2) електронний документ про зміни до відомостей Державного лісового кадастру, 
сформований на підставі: 
• матеріалів лісовпорядкування; 
• рішень про передачу у власність, надання в постійне користування 

земельних лісових ділянок, їх вилучення (викуп), зміну поділу лісів на 
категорії залежно від основних виконуваних ними функцій; 

• актів огляду місць заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання 
корисних властивостей лісів; 

• актів технічного приймання лісових культур; 
• актів переведення не вкритих лісовою рослинністю земель у вкриті лісовою 

рослинністю землі; 
• актів обстеження в разі зміни категорій земель у результаті господарської 

діяльності, стихійних явищ та інших факторів; 
3) документ про оплату послуг за внесення змін до відомостей Державного 

лісового кадастру. 
4.4. Вимоги до змісту, структури і технічних характеристики електронного документу 

визначає орган, що здійснює ведення Державного лісового кадастру.  
4.5. Адміністратор Державного лісового кадастру протягом однієї доби з моменту 

надходження до нього заяви та електронного документу, перевіряє: 
1)  повноваження особи щодо звернення за внесенням змін до відомостей 

Державного лісового кадастру; 
2) придатність електронного документу до його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного лісового кадастру. 
У разі звернення неналежної особи, невідповідності електронного документу 
вимогам сумісності з програмним забезпеченням Державного лісового кадастру, 
адміністратор Державного лісового кадастру відмовляє заявнику у прийомі заяви, 
та повідомляє його про обставини, що були підставою такої відмови. 
У разі відповідності заяви та доданого електронного документу, адміністратор 
Державного лісового кадастру приймає заяву для розгляду по суті та облікує її в 
порядку, зазначеному в пункті 4.6 цього Порядку. 

4.6.  Заяви про внесення змін до відомостей Державного лісового кадастру 
обліковуються шляхом їх реєстрації у Державному лісовому кадастрі з 
присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати їх реєстрації та створенням 
їх електронного (цифрового) зображення за допомогою програмного забезпечення 
Державного лісового кадастру. Заяви реєструються в порядку їх надходження. 
Дата реєстрації заяви у Державному лісовому кадастрі вважається моментом їх 
прийняття.  

4.7.  Адміністратор Державного лісового кадастру у строк, що не перевищує 
чотирнадцяти робочих днів з дня прийняття заяви про внесення відомостей до 
Державного лісового кадастру перевіряє електронний документ відповідно до 
пункту 4.8 цього Порядку та за результатами перевірки вносить відповідні зміни до 
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Державного лісового кадастру, або приймає рішення про відмову у здійсненні таких 
дій за формою з підстав, зазначених у пункті 4.10 цього Порядку.  

4.8.  Адміністратор Державного лісового кадастру перевіряє електронний документ на 
відповідність: 
- наявним даним Державного лісового кадастру (геодезичній та картографічній 

основам, документації Державного лісового кадастру); 
- встановленим вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого 

документа; 
- матеріалам лісовпорядкування. 

4.9.  У разі відповідності поданих документів вимогам, зазначеним у пункті 4.8 цього 
порядку, адміністратор Державного лісового кадастру за допомогою програмного 
забезпечення Державного лісового кадастру: 
-  вносить електронний документ з відомостями про зміни до відомостей 

Державного лісового кадастру; 
- у разі створення нових, поділу чи об'єднання існуючих, присвоює номери 

об’єктам Державного лісового кадастру, до яких вносяться зміни, та вносить 
відповідні записи про їх характеристики; 

- засобами програмного забезпечення Державного лісового кадастру проводить 
оновлення відомостей про об’єкти Державного лісового кадастру.  

4.10. У разі не відповідності електронного документу вимогам, зазначеним у пункті 
4.8 цього Порядку, адміністратор Державного лісового кадастру: 
-  складає за допомогою програмного забезпечення Державного лісового 

кадастру протокол проведення перевірки електронного документу згідно з 
пунктом 4.11 цього Порядку; 

- повертає заявнику електронний документ для виправлення зазначених у 
протоколі помилок та наступного подання на повторну перевірку.     

4.11. У протоколі проведення перевірки електронного документу зазначаються: 
-  дата та номер протоколу проведення перевірки; 
- реєстраційний номер заяви про внесення змін до відомостей Державного 

лісового кадастру; 
- відомості про не відповідність даних електронного документа вимогам, 

зазначеним у пункті 4.8 цього Порядку; 
- викопіювання з оглядового плану відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці із нанесенням на ньому контурів об’єктів перевірки;  
- прізвище, ініціали уповноваженої особи адміністратора Державного лісового 

кадастру, що провів перевірку електронного документу. 
4.12. У разі повернення електронного документу, юридичні та фізичні особи, що 

мають у постійному користуванні або у приватній власності ліси, зобов’язані 
повторно звернутися до адміністратора Державного лісового кадастру щодо 

внесення змін до відомостей Державного лісового кадастру не пізніше 1 травня 
поточного року.  
Адміністратор Державного лісового кадастру здійснює розгляд доопрацьованого 
електронного документа, що містить інформацію про внесення змін до відомостей 
Державного лісового кадастру, відповідно до пунктів 4.5-4.11 цього Порядку. 



30	

	

4.13. Юридичні та фізичні особи, що мають у постійному користуванні або у 
приватній власності ліси, несуть відповідальність за своєчасність надсилання та 
достовірність даних, що надаються в порядку внесення змін до об’єктів Державного 
лісового кадастру.  

4.14. Державний лісовий кадастр ведеться за кошти Державного бюджету. 
4.15. За внесення змін та надання відомостей Державного лісового кадастру 

справляється плата.  
У разі складання адміністратором Державного лісового кадастру протоколу 
перевірки електронного документу, кошти, сплачені за внесення змін до відомостей 
Державного лісового кадастру, поверненню не підлягають.  

 

5. Надання відомостей Державного лісового кадастру 
 
5.1. Відомості Державного лісового кадастру надаються адміністратором Державного 

лісового кадастру за погодженням з територіальними органами центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового 
господарства:  
- витягів про об’єкти Державного лісового кадастру;  
- довідок, що містять узагальнену інформацію про об’єкти Державного лісового 

кадастру; 
- викопіювань з документів Державного лісового кадастру. 

5.2. Користування відомостями Державного лісового кадастру може також 
здійснюватися у формі: 
- надання публічного доступу до (перегляду, пошуку, копіювання та 

роздрукування) документів Державного лісового кадастру; 
- надання доступу органам державної влади та місцевого самоврядування в 

режимі читання; 
- інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами.  

5.3. На отримання витягу з Державного лісового кадастру про об’єкт Державного 
лісового кадастру мають право: 

1) органи державної влади та органи місцевого самоврядування для реалізації їх 
повноважень, визначених законом; 

2) власники та користувачі земельних ділянок, або уповноважені ними особи.   
5.4. Надання відомостей Державного лісового кадастру у формах, зазначених у пункті 

5.1 цього Порядку, здійснюється на платній основі, крім випадків: 
- видачі витягів з Державного лісового кадастру власникам, користувачам 

земельних ділянок, або уповноваженим ними особам; 
- надання органам державної влади та органам місцевого самоврядування даних 

обліку лісів.  
5.5. У режимі публічного доступу на безоплатній основі здійснюється користування 

відомостями наступних документів Державного лісового кадастру: 
- оглядовими планами земельних лісових та нелісових ділянок із складу земель 

лісогосподарського призначення територіально-адміністративної одиниці.  
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5.6. У режимі публічного доступу на платній основі та у режимі читання на безоплатній 
основі здійснюється користування відомостями наступних документів Державного 
лісового кадастру:  
- картами-схемами розподілу вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок 

територіально-адміністративної одиниці, власника лісів, лісокористувача за 
панівними породами і групами віку.  

- картами-схемами розподілу лісових ділянок територіально-адміністративної 
одиниці, власника лісів, лісокористувача за категоріями земель; 

- картами-схемами розподілу лісових ділянок територіально-адміністративної 
одиниці, власника лісів, лісокористувача за категоріями лісів.  

5.7. У порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами 
користування відомостями документів Державного лісового кадастру здійснюється 
її учасниками на безоплатній основі. 

5.8. Право користування відомостями Державного лісового кадастру органами 
державної влади та місцевого самоврядування надається в межах їх повноважень, 
визначених законом. 

5.9. Відомості, надані адміністратором Державного лісового кадастру про об’єкти 
Державного лісового кадастру, у формах, зазначених у пункті 5.1 цього Порядку, є 
офіційними документами Державного лісового кадастру.  
Матеріали, отримані від користування відомостями Державного лісового кадастру, 
крім матеріалів інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними 
системами, не є офіційними документами Державного лісового кадастру.  

 

 

 


