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Вступ 
Створення інформаційного посібника відбувалося у рамках 

програми FLEG II («Правозастосування й управління в лісовому 
секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства 
та партнерства»). Мета програми – сприяти забезпеченню стійкості у 
сфері управління, використання та збереження лісів і тим самим 
сприяти підвищенню їхньої ролі в адаптації та пом’якшенні змін 
клімату, збереженні екосистем та біорізноманіття, стійкому 
життєзабезпеченні та утворенні доходів для місцевого населення та 
економіки країн.  

Переконані, що це дослідження сприятиме активізації місцевих 
громад та органів місцевого самоврядування у реалізації своїх прав 
щодо володіння природними ресурсами для загального блага людей 
і лісу. 
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Резюме 
В Україні частка лісів, що перебувають у користуванні 

лісогосподарських підприємств комунальної форми власності, у 
загальній їх структурі становить 12,95%. Протягом останніх років 
спостерігається тенденція до збільшення зацікавленості 
громадськості до лісогосподарської галузі, зокрема і 
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності. Проте, 
не завжди представникам місцевих, часто лісозалежних, громад та 
активістам легко розібратися в особливостях роботи цих підприємств. 
Це спричиняє появу безпідставних взаємних звинувачень, або ж 
навіть конфліктів. Для мінімізації таких процесів, та переведення їх у 
русло взаємокорисної співпраці і взаємної поінформованості 
призначений цей довідник.  

Появі довідника передував комплекс дослідницької роботи 
щодо проблем розвитку лісів, підпорядкованих місцевим органам 
влади, аналіз типових конфліктних ситуацій, котрі пов’язані з лісами. 
У різних регіонах України проведено семінари-тренінги для 
представників місцевих органів влади та громад щодо їхніх прав у 
сфері управління лісами та наявних механізмів забезпечення цих 
прав. Зокрема: 

 26 травня 2016р. у приміщенні Миколаївської РДА Львівської 
області; 

 7 червня 2016р. у приміщенні Монастириської РДА 
Тернопільської області; 

 1 липня 2016р. у приміщенні Малинської РДА  Житомирської 
області. 

Зміст довідника сформовано на основі аналізу семінарів-
тренінгів. Особливу увагу зосереджено на питаннях, висловлених 
учасниками в анкетуванні, котре було проведено серед них на 
кінцевих етапах цих зустрічей. 

На основі попереднього дослідження було виявлено і 
проаналізовано проблеми, які виникають у діяльності 
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності. 
Частина проблем спричинена тим, що лісогосподарські підприємства 
комунальної форми власності було законодавчо легалізовано 
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недавно і ще потребують врегулювання. Тому мета цього довідника – 
надати органам місцевого самоврядування та громадам необхідну 
інформацію щодо основних аспектів діяльності лісогосподарських 
підприємств та найбільш розповсюджених конфліктних ситуацій, які 
при цьому виникають. Також запропоновані варіанти вирішення 
таких ситуацій. 

Весь комплекс заходів з ведення лісового господарства в Україні 
здійснюється на підставі матеріалів лісовпорядкування, яке для 
підприємств комунальної форми власності повинне оплачуватися з 
місцевого бюджету, а на практиці – самими підприємствами. 
Представники органів місцевої влади та самоврядування можуть 
вносити пропозиції щодо величини розрахункової лісосіки на 
заготівлю деревини при розробці та затвердженні матеріалів 
лісовпорядкування. 

Найчастіше конфліктні ситуації виникають при проведенні 
лісогосподарськими підприємствами рубок, особливо суцільних, у 
місцях традиційного збору грибів, ягід чи відпочинку жителів 
навколишніх населених пунктів. Вірогідна інформація про те, як 
призначаються, проводяться та контролюються різні види рубок 
значною мірою може згладити такі ситуації. Тільки взаємодія 
працівників лісового господарства і громади, повна відкритість одних 
і активна (але не безкомпромісно агресивна) позиція інших дозволять 
дотриматися «золотої середини»: отримати таку максимально 
можливу кількість деревини, заготівля якої не призведе до 
зменшення лісових площ чи деградації існуючих лісів, а сприятиме 
підвищенню їхньої стійкості. 

У сучасних тенденціях децентралізації влади ключове місце 
займає фінансова самодостатність територіальних громад. Аналіз 
структури податків комунальних лісогосподарських підприємств, 
головним з яких є рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів, та джерел формування місцевих бюджетів, дозволяє знайти 
резерви поліпшення добробуту громади. 

Органи місцевого самоврядування втрачають значні 
надходження до місцевих бюджетів через неофіційну промислову 
заготівлю грибів і ягід. У довіднику подано інформацію про порядок 
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використання недеревних лісових ресурсів, принципи і позитивний 
досвід отримання плати за них. Негативну інформацію, яка стосується 
усієї лісової галузі країни, часто переадресовують на комунальні 
підприємства. Однією з причин цього є відсутність електронного 
обліку деревини. Контроль з боку громад за кількістю деревини, що 
відведена у рубку, заготовлена, транспортується, має сприяти 
підвищенню авторитету лісівників комунальних підприємств.  

Один із розділів стосується відповідальності за лісопорушення. 
Якщо місцеві громади обґрунтовано вимагають беззаперечного 
виконання природоохоронного законодавства посадовими особами 
комунальних лісогосподарських підприємств, то у свою чергу вони 
повинні бути відповідальними і також не вчиняти лісопорушень. 
Зокрема, самовільні рубки та спалювання рослинних решток, що 
часто спричиняє лісові пожежі, вивезення сміття у ліс – 
загальновідомі порушення місцевих громад. 

Заключний розділ довідника акцентовано на правах місцевих 
органів влади та громад у сфері управління лісами та механізмах їх 
забезпечення. Зустрічні дії також повинні здійснювати посадові особи 
комунальних лісогосподарських підприємств, про що свідчать 
позитивні приклади. Загалом, конфліктів між комунальними 
лісогосподарськими підприємствами та місцевими громадами не 
повинно виникати взагалі, оскільки керівники підприємств – наймані 
особи, а територіальні громади – співвласники комунальних лісів. 
Додаткові можливості для місцевих громад та інших зацікавлених 
сторін у відстоюванні свої прав та інтересів у сфері лісового 
господарства дає лісова сертифікація.  Отже, володіючи інформацією 
про дії та плани лісогосподарських підприємств комунальної форми 
власності, місцеві громади та органи самоврядування можуть 
реалізовувати механізми забезпечення своїх прав у сфері управління 
лісами, незважаючи на недосконалість законодавства. У додатках 
довідника містяться витяги із законодавчих актів у сфері лісового 
господарства, інша корисна практична інформація для місцевих 
органів самоврядування, територіальних громад, а також для всіх тих, 
хто цікавиться розвитком лісового господарства в Україні та її 
довкіллям у цілому.  
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Summary 
In Ukraine, the share of forests, managed by forest enterprises of 

the communal form of property is 12.95% of the total forest area. 
Increase of public interest to the forestry sector especially to communal 
forestry enterprises is observed during recent years. However, activists 
and representatives of local communities, which very often are 
dependent to the forests, are not always familiar with how these 
enterprises work. It leads sometimes to unjustified convictions or even 
conflict situations. The aim of this informational handbook is to minimize 
such processes and convert them into collaboration between local 
communities and communal forestry enterprises by rising mutual 
awareness. 

A comprehensive research work on problems of communal forests 
development as well as analysis of typical conflict situations connected 
with the forests have been a basis for developing this informational 
handbook. Three training seminars for local authorities and communities 
about their rights in forest management and existing mechanisms to 
ensure these rights have been organized in several regions of Ukraine. 
Namely: 

 On May, 26, 2016 at the building of the state administration of 
Mykolaiv district, Lviv region; 

 On June, 7, at the building of the state administration of 
Monastyryska district, Ternopil region; 

 On July, 1, 2016 at the building of the state administration of 
Malyn district state, Zhytomyr region. 

The content of this informational handbook has been developed on 
the basis of analyzing these training seminars. A particular attention was 
focused on questions raised by the participants in the survey which was 
conducted among them at the final stage of these workshops. 

The most actual problems connected with the activity of the 
communal forestry enterprises were revealed and analyzed on the basis 
of field surveying. Some of the problems have been caused by the fact 
that these enterprises had been recently legalized in law and they are in a 
need of further their regulation. 
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Therefore, the purpose of the handbook is to provide the local 
authorities and communities with necessary information on key aspects 
of work of the communal forestry enterprises, and to show most frequent 
conflict situations which may arise. Some solutions for such situations are 
proposed too. 

All measures within the communal forestry management in Ukraine 
must be realized on the basis of forest inventory and planning materials. 
Development of the materials has to be paid from the local budget, but in 
practice it is paid by these enterprises themselves. Representatives of 
local authorities can make suggestion regarding the value of the timber 
annual allowable cut in the process of development and approval of the 
forest management materials. 

The most often conflict situations occur when logging operations are 
done by the forestry enterprises, in particular clear-cuts in the areas of 
traditional gathering of mushrooms and berries by the inhabitants of the 
surrounding settlements or their recreation. The trustworthy information 
about the fact how different types of cuts are defined, organized and 
controlled could significantly decrease these conflict situations. Only 
collaboration of the foresters and communities, a complete openness of 
the first and an active (but not uncompromisingly aggressive) position of 
the latter will give the possibility to obtain the "win-win" situation: to get 
that maximum quantity of wood, harvesting of which will not lead to the 
decrease in the forest cover or degradation of existing forests, but to the 
enhancement of their stability. 

Financial self-sufficiency of local communities has a key place in the 
current process of power decentralization. The analysis of taxes structure 
of the communal forestry enterprises most of which is the rent for the 
special use of forest resources, and sources of local budgets allows to find 
reserves for improving the welfare of the communities. 

The local authorities lose significant revenues to the local budgets 
because of inefficient management of commercial harvesting of 
mushrooms and berries. The handbook provides the information on 
mechanism regulating use of non-timber forest resources, principles and 
the positive experience of receiving payment for them. 
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The negative information concerning the entire forest industry in 
the country is often redirected to the communal enterprises. One of its 
reasons is the lack of the electronic system of timber tracking. Involving 
communities into the control of the quantity of wood allocated for 
harvesting, logged and transported, should improve reputation of the 
foresters of communal enterprises. One of the handbook chapters is 
devoted to the responsibility for the violation of the forest law. If the local 
communities reasonably require the unquestionable implementation of 
the relevant legislation by the officials of communal forestry enterprises, 
they must also be responsible for their actions and to commit  themselves 
to combat violations of the forest and environmental law. In particular, 
rather wide-spread violations of the forest law by the local communities 
are unauthorized logging, burning plant residues, which often causes the 
forest fires, and waste deposits thrown in the forests. 

The final chapter of the handbook is focused on the rights of the 
local authorities and communities in the forest management and the 
mechanisms for their implementation. Officials of both forestry 
enterprises and communities have also to implement their 
complementary actions, and the handbook provides with such positive 
examples. In general, the conflicts between the municipal forestry 
enterprises and the local communities should not arise at all because the 
managers of the communal forests are managers hired by the 
municipalities, which are the co-owners of these forests. Forest 
certification provides local communities and other stakeholders with 
additional opportunities in advocating their rights and interests in the 
forestry management. Therefore, being well informed about the plans 
and the actions of the communal forestry enterprises, the local 
authorities and communities can implement the mechanisms to ensure 
their rights in the forest management, despite of the imperfect 
legislation. 

Annexes to this informational handbook contain some extracts from 
the forest legislation as well as other useful practical information for local 
authorities, communities, as well as for those concerned in the 
development of the Ukrainian forestry and in environmental issues in 
general.  
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1. Основні аспекти діяльності лісогосподарських підприємств 
комунальної форми власності. 

1.1. Історія запровадження комунальної форми власності на 
ліси в Україні. 

Розвиток публічної комунальної форми власності на ліси в 
Україні узгоджується із загальносвітовою тенденцією до 
децентралізації та підвищення ролі територіальних громад у лісовому 
господарстві. Однак, правове регулювання відносин комунальної 
власності на ліси в Україні потребує вдосконалення, оскільки 
законодавчо такі відносини легалізовано недавно [28].  

Різними законодавчими документами визначаються форми 
власності на землю та розпорядження землею (Земельний кодекс 
України), форми власності на ліси та право користування ними 
(Лісовий кодекс України). Окрім того, на формування та розвиток 
комунальних лісогосподарських підприємств мають вплив інші 
законодавчі документи, що стосуються прав власності, здійснення 
самоврядування, управлінських і контрольних функцій. 

Відповідно до Земельного кодексу Української РСР [6], який діяв 
до 2001 року, не передбачалася комунальна власність на землю.  

За Лісовим кодексом Української РСР [15], який діяв до 1994 
року, ліси перебували винятково у власності держави і передавалися 
тільки у користування. Разом з тим, значна частина лісів 
розташовувалася на землях, наданих колгоспам у безстрокове 
користування та перебувала у користуванні радгоспів (закріплені 
ліси). Часто ці лісові масиви були створені селянами на деградованих 
чи непридатних для користування сільськогосподарських землях. 

Першою редакцією Лісового кодексу України [16] 
підтверджувалася винятково державна власність на ліси. У постійне 
користування ліси могли передаватися юридичним особам 
незалежно від форми власності, за умови створення спеціалізованих 
підрозділів (таких, наприклад, як міжколгоспні і колгоспні лісгоспи) та 
виготовлення державного акта на право постійного користування. 
Однак, остання вимога мала суто декларативний характер, оскільки 
на той час державних актів на право постійного користування не було 
і в значної частини державних лісогосподарських підприємств. Через, 
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тогочасне нечітке формулювання у Лісовому кодексі досі існує єдине 
на теперішній час крупне (близько 32 тис. га земель 
лісогосподарського призначення) приватне лісогосподарське 
підприємство, якому передані у постійне користування ліси 
державної форми власності. СЛАТ (спеціалізоване лісогосподарське 
акціонерне товариство) «Ковельський «ТУР» функціонує у Волинській 
області і в судах різних інстанцій поки що успішно відстоює свої 
права, оскільки має 100% державних актів на право постійного 
користування земельними ділянками лісового фонду, які виготовлені 
у 1996 році у повній відповідності з тогочасним законодавством, а 
теперішнє, як відомо, не має зворотної дії. 

Відправною точкою існування теперішніх комунальних 
лісогосподарських підприємств став 1999 рік, коли було видано 
революційний Указ президента Л.Кучми «Про невідкладні заходи 
щодо реформування аграрного сектора економіки» [46], за яким 
почалося розпаювання сільськогосподарських земель. Лісові землі 
розпаюванню не підлягали.  

У доповнення до цього закону було видано два накази 
Мінагрополітики: «Про ліси сільськогосподарських підприємств» [22] 
(спільно з Держкомлісгоспом) та «Про прискорення передачі земель 
лісового фонду, що перебували у користуванні реформованих КСП» 
[23]. 

У відповідності з цими документами протягом 2000-2001 років, 
залежно від позиції обласних і районних рад, створювалися 
комунальні чи державні підприємства, яким передавалися у постійне 
користування ліси державної (на той час) власності. 

Паралельно зі створенням комунальних лісогосподарських 
підприємств статтею 56 Земельного кодексу України 2001 року 
(перша редакція) [12] вперше було передбачено, що землі лісового 
фонду можуть перебувати у комунальній власності і передаватися у 
постійне користування комунальним лісогосподарським 
підприємствам. 

Таке положення суперечило чинному на той час Лісовому 
кодексу, за яким ліси були винятково державними.  
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Законом «Про розмежування земель державної та комунальної 
власності» [99] 2004 року було зроблено крок назад у розвитку 
комунальної власності на ліси: заборонено передавати у комунальну 
власність землі лісового фонду поза межами населених пунктів. 
Разом із тим, лісосмуги, розташовані на землях запасу, переходили у 
комунальну власність. 

Лісовим кодексом України у редакції 2006 [17] року узгоджено із 
Земельним кодексом право власності на ліси: державна, комунальна, 
приватна. Передбачено, що у комунальній власності можуть 
перебувати ліси і поза межами населених пунктів, але за умови 
розмежування земель державної і комунальної власності. У постійне 
користування комунальних лісогосподарських підприємств 
передаються тільки ліси на землях комунальної власності. Але ліси на 
землях державної форми власності, передані комунальним 
підприємствам за попереднім законодавством, залишалися у їхньому 
користуванні. (рис.1, табл.1 ). 

Рис. 1. Розподіл території лісів України за підпорядкуванням та 
правом власності станом на 1 січня 2011 року [30].  

УКРАЇНА 
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Таблиця 1 
Найбільші частки лісів, що використовують лісогосподарські 

підприємства комунальної форми власності у загальній їх структурі в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць та загалом по 

Україні станом на 1 січня 2011 року, % 
Область Частка лісів, % 

Сумська 34,2 
Чернігівська 32,6 
Вінницька 29,8 
Житомирська 27,2 
Хмельницька 25,9  
Львівська 21,0 
Тернопільська 13,5 
Івано-Франківська 13,4 
Черкаська 6,5 
Показник для всієї України 12,95 

Загалом, на момент проведення останнього державного обліку 
лісів залишалося неврегульованим питання розмежування земель 
державної і комунальної форм власності. Станом на 1 січня 2011 року 
12,4% земельних ділянок лісового фонду державної форми 
власності перебували у користуванні комунальних 
лісогосподарських підприємств. 

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності» [5] 
набув чинності лише з 1 січня 2013 року. З дня набрання чинності 
цього закону, землями комунальної власності відповідних 
територіальних громад вважаються земельні ділянки на яких 
розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна 
комунальної власності відповідної територіальної громади; які 
перебувають у постійному користуванні органів місцевого 
самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій, у 
тому числі і землі лісового фонду. Землі державної і комунальної 
форми власності вважаються розмежованими по факту закону. 

Такі положення закону з юридичної точки зору спростили 
врегулювання діяльності комунальних лісогосподарських 
підприємств. Однак, органам місцевого самоврядування протягом 
року з дня опублікування цього закону необхідно було забезпечити 
оформлення комунальними підприємствами права постійного 
користування земельними ділянками, які використовують земельні 
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ділянки комунальної власності без документів, що посвідчують право 
користування ними, тобто, знову ж таки до 1 січня 2014 року усі 
комунальні підприємства повинні були мати державні акти на 
право постійного користування.  

Законом «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (в редакції від 14.05.2013 року) [7] 
передбачено, що державна реєстрація права територіальної громади 
на земельні ділянки, які сформовані із земель комунальної власності, 
здійснюється після затвердження у порядку, встановленому 
Земельним кодексом, документації із землеустрою, за якою 
здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією 
похідного речового права на такі ділянки (постійне користування). 
При здійсненні цієї процедури органи місцевого самоврядування 
звільняються від плати за надання адміністративних послуг (за 
реєстрацію права власності територіальної громади на земельні 
ділянки), а комунальні лісогосподарські підприємства не 
звільняються від плати за виготовлення державних актів на право 
постійного користування цими ділянками. Для частини комунальних 
підприємств за відсутності бюджетного фінансування такі витрати 
виявилися непідйомними. Фактично діяльність цих підприємств 
перебуває поза правовим полем, не зважаючи на дотримання ними 
усіх інших законодавчих актів. Зміни земельного і лісового 
законодавства були враховані у законі «Про місцеве самоврядування 
в Україні» [10], але загалом цей закон не містить конкретних 
положень, що стосуються комунальних лісогосподарських 
підприємств. Деякий конфлікт інтересів громади і спеціалістів 
лісового господарства полягає у підпорядкованості керівника 
комунального підприємства колегіальному органу, представники 
якого не завжди розуміють специфіку галузі. Після прийняття нової 
редакції Лісового кодексу 2006р. було доповнено статтю 56 
Земельного кодексу [13], у якій передбачена можливість заліснення 
деградованих земель із передачею їх у власність залежно від форми 
власності юридичної особи. Але через важку і дорогу бюрократичну 
процедуру це положення залишається суто декларативним. 
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1.2. Загальний огляд законодавства з управління лісами 
комунальної форми власності. 

Згідно з Лісовим кодексом, усі ліси на території України, 
незалежно від того, на землях яких категорій за основним цільовим 
призначенням вони зростають, та незалежно від права власності на 
них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною 
держави. Фактично ж у державі відсутня стратегія розвитку 
лісогосподарських підприємств, зокрема і підприємств комунальної 
форми власності. 

У деяких площинах лісогосподарські підприємства мають спільні 
проблеми не залежно від форми власності, але у більшості випадків 
діяльність комунальних підприємств, порівняно із державними, 
врегульована значно менше.  

Розглянемо основні аспекти діяльності лісогосподарських 
підприємств. 

Фінансування. 
Якщо для державних лісогосподарських підприємств 

передбачено хоча б мінімальне державне фінансування, то 
комунальні підприємства весь комплекс робіт виконують за власні 
кошти. Формально територіальні громади мають повне право 
здійснювати фінансування усіх об’єктів комунальної власності, але на 
практиці кошти у першу чергу направляють в установи, які не 
здійснюють господарської діяльності.  

Правові основи охорони лісів від пожеж та лісопорушень, 
захисту від шкідників та хвороб. 

Забезпечення охорони і захисту лісів покладається на 
Держлісагентство та органи місцевого самоврядування, власників 
лісів і постійних лісокористувачів. Фактично відсутній підзаконний 
нормативний акт, який би визначав перелік посадових осіб, права та 
повноваження лісової охорони комунальних лісогосподарських 
підприємств. Для них не передбачені мінімальні соціальні гарантії. 
Кодексом України про адміністративні правопорушення [14] не 
передбачено право посадовців комунальних лісогосподарських 
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підприємств, на відміну від посадових осіб державної лісової 
охорони, притягати лісопорушників до адміністративної 
відповідальності.  

У свою чергу, питання Санітарних правил в лісах України, нова 
версія яких затверджена Постанова КМУ №756 від 26.10.2016 р, 
актуальне як для комунальних, так і для державних 
лісогосподарських підприємств. Цими правилами значно посилені 
вимоги до призначення санітарних рубок та проведення інших 
природоохоронних заходів. 

Правові основи лісокористування 
Наказом Державного агентства лісових ресурсів  України від 

21.01.2013 № 9 затверджені «Методичні вказівки з відведення і 
таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі 
деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів України» 
[20]. Для інших лісокористувачів залишається чинною «Настанова по 
відводу і таксації лісосік у лісах СРСР» [18], затверджена наказом 
Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР від 
27.12.1968 року. 

Облік і контроль руху лісопродукції 
Наказом Держлісагентства від 27.06.2012 № 202 затверджена  

«Тимчасова інструкція з електронного обліку продукції лісозаготівель, 
лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного агентства 
лісових ресурсів України» [27] з додатками первинних документів. 
Комунальні підприємства ніхто не зобов’язує здійснювати 
електронний облік деревини, стосовно доцільності та ефективності 
якого постійно точаться суперечки. До того ж впровадження цієї 
системи обліку вимагає значних фінансових затрат, які не 
відшкодовувалися з бюджету навіть державним лісогосподарським 
підприємствам.  

Вивезення лісопродукції для державних лісогосподарських 
підприємств здійснюється за спеціалізованою товарно-транспортною 
накладною ТТН-ліс (затверджена наказом Мінінфраструктури  та 
Мінагрополітики від 29.11.2013 р. № 961/707 [2424]. Інші постійні 
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лісокористувачі користуються типовою формою № 1-ТН (затверджена 
наказом Мінтрансу України від 29.12.1995 р. №488/346 [2626]).  

Таким чином, лісогосподарські підприємства комунальної 
форми власності, з точки зору законодавчого забезпечення 
діяльності, у деяких питаннях нерівноправні з державними 
підприємствами. Хоча місцеві громади повинні бути зацікавлені у 
функціонуванні саме комунальних підприємств, оскільки податок на 
прибуток від їхньої діяльності надходить до місцевого бюджету і сам 
чистий прибуток розподіляється за рішенням органу управління, 
тобто обласної чи районної ради.  

 
1.3. Проблеми у діяльності лісогосподарських підприємств 

комунальної форми власності 
 
У продовж липня-листопада 2014 р. проведено соціологічне 

дослідження щодо проблем розвитку лісів, підпорядкованих 
місцевим органам влади. Його результати висвітлюють ті проблеми, з 
якими стикаються у повсякденній виробничій роботі підприємства 
комунальної форми власності та ті умови, у яких їм доводиться 
працювати. Результати дискусій та обговорень на семінарах-тренінгах 
доповнили цей список.  

Із аналітичних досліджень та засобів масової інформації 
[2,8,10,43,45,47,48] відомо про загострення проблеми розмежування 
земель різного цільового призначення в Україні в останні роки. Про 
стан проблеми стосовно розмежування земель лісогосподарського 
призначення державної і комунальної форми власності свідчить те, 
що згідно з отриманими відповідями респондентів, тільки 56% 
земель лісогосподарського призначення на сьогодні є повністю 
розмежованими і 26% частково розмежовані.  

Ще однією з важливих проблем лісогосподарських підприємств 
є отримання прав на постійне користування земельними ділянками 
лісогосподарського призначення, оскільки вирішення цього питання 
потребує значних зусиль та фінансових витрат з їхнього боку. Зокрема 
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відповіді на питання щодо визначення частки площі земельних 
ділянок лісогосподарського призначення, що перебувають у 
постійному користуванні комунального підприємства, на яку 
отримане право на постійне користування свідчать, що не зважаючи 
на складну фінансову ситуацію, практично усі підприємства 
розпочали процес оформлення прав на постійне користування. Стадії 
цього процесу мають практично рівномірний розподіл (майже по 33% 
відповідей для заключної, проміжної та початкової стадії цього 
процесу). 

Основними факторами, що визначають розвиток будь-якого 
підприємства, є ступінь забезпеченості економічними ресурсами та 
їхня взаємна збалансованість. Тривалий дефіцит чи надлишок 
економічних ресурсів – засобів праці, трудових та фінансових ресурсів 
мають негативний вплив на тривалу економічну стійкість 
підприємства. Результати проведеного опитування засвідчують, що 
комунальні лісогосподарські підприємства мають значний дефіцит 
засобів праці та фінансових ресурсів. В обох випадках дефіцит цих 
ресурсів відзначили майже 90% респондентів. Щодо забезпеченості 
фінансовими ресурсами лісогосподарських комунальних 
підприємств, то насторожує те, що дуже велика частка підприємств 
визначають цей показник, як критично недостатній. Це є серйозним 
сигналом, оскільки свідчить про відсутність передумов для 
ефективного ведення господарської діяльності. Звичайно, ця ситуація 
потребує глибшого дослідження, але безпосереднє спілкування з 
респондентами показало, що основною причиною дефіциту 
фінансових ресурсів є низький рівень грошових надходжень від 
реалізації продукції через погану сортиментну структуру деревини, 
що заготовлюється у лісових насадженнях. Також підприємства мають 
великі витрати на ведення лісового господарства та лісозаготівлю 
через значну розосередженість лісових ділянок підприємства та їх 
малу площу. Дещо кращою є ситуація із забезпеченістю трудовими 
ресурсами, проте четверта частина підприємств все-таки відчуває 
дефіцит і у цьому ресурсі, хоча й не критичний.  
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Аналіз структури джерел фінансування діяльності комунальних 
л/г підприємств засвідчив, що переважна більшість з них перебуває 
на повному самофінансуванні. Лише 20% респондентів зазначили, що 
підпорядковані їм підприємства мають фінансування із сторонніх 
джерел.   

Важливим фактором, що визначає економічну стійкість 
лісогосподарських підприємств можна також вважати продуктивність 
лісових насаджень, яка проявляється у їхньому середньому прирості, 
середній зміні запасу, які у кінцевому випадку визначають розмір 
щорічної лісосіки, яку підприємство, дотримуючись принципу 
невичерпного користування, не має права перевищувати. Переважна 
більшість респондентів визначило ступінь продуктивності лісових 
насаджень як середній, третина – як низький, і жоден респондент не 
вважає їхню продуктивність високою. Також переважна більшість 
респондентів зазначає порядок використання функцій лісових угідь 
комунальної форми власності у такому порядку: 1. захисні; 2. 
рекреаційні; 3. ресурсні.   

Підставою для таких оцінок є те, що переважна частина лісових 
насаджень, що зараз належать до комунальної форми власності, 
створювалися, насамперед, як захисні насадження на 
малопродуктивних чи непридатних для сільськогосподарського 
використання землях (неугіддях) – ярах, балках. Також частина таких 
лісових насаджень створювалась як лісомеліоративні смуги вздовж 
сільськогосподарських полів. Щодо останніх, то варто зазначити, що 
тривалий час ці насадження не мали закріпленого на законних 
підставах лісокористувача і частина з них відносно нещодавно була 
передана лісогосподарським підприємствам комунальної форми 
власності з метою охорони, або ж охорони і господарських заходів.  

Опитування також показало, що вплив громади, найменше 
перешкоджає діяльності комунальних лісогосподарських 
підприємств. Це з одного боку є позитивним фактором, адже немає 
додаткових перешкод у діяльності підприємств, проте це свідчить про 
відсутність погодження з громадами тих чи інших аспектів їх 
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діяльності. Також це засвідчує про малий вплив місцевих громад на 
діяльність лісогосподарських підприємств комунальної форми 
власності.  

При безпосередньому спілкуванні із керівниками комунальних 
лісогосподарських підприємств з’ясувалося, що тривала 
невизначеність із правом користування на ліси, які перебувають у 
комунальній власності, призвела до значних зловживань з боку 
сільських рад та самовільних рубок з боку місцевого населення. На 
даний час із поліпшенням комунікації та поінформованості місцевого 
населення щодо встановленої комунальної власності на ліси та 
законодавчого регламентування порядку ведення у них лісового 
господарства, кількість лісопорушень та конфліктних ситуацій 
зменшується, або їх вдається уникнути чи ліквідувати на початкових 
стадіях. 

Варто також зазначити, що значна частина опитуваних, а саме 
39%, оцінили власний рівень знань законодавства, що стосується лісів 
комунальної форми власності, нижче середнього. Про актуальність 
проблеми свідчить і те, що навіть більшість представників влади 
оцінили власний рівень поінформованості як середній чи низький. 
Тільки двоє з них оцінили свій рівень поінформованості як високий.  
Це ще раз підкреслює актуальність видання цього довідника. 

Як засвідчили респонденти (як керівники відповідних 
підприємств, так і представники органів влади) важливим 
«недопрацюванням» з боку держави щодо лісогосподарських 
підприємств комунальної форми власності є відсутність єдиного 
централізованого органу управління лісами, та відсутність 
довготермінової стратегії (політики) щодо розвитку цих підприємств.  

Цікавою є позиція сільських громад, навколо яких розташовані 
землі лісогосподарських підприємств комунальної форми власності. 
Як правило, місцеве населення констатує, що їх думка не 
враховується у всіх аспектах роботи досліджуваних підприємств. 
Також, місцеві громади стверджують, що все вирішується не на 
місцевому, а на обласному чи загальнодержавному рівнях. Адже, у 
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більшості випадків власником лісогосподарських підприємств 
комунальної форми власності є обласні ради. Проте, у випадках, коли 
власником підприємств є районні ради, ситуація аналогічна. Отже 
звідси випливає те, що в основному все залежить безпосередньо від 
керівника підприємства і відповідно від його працівників. Останні, до 
речі, часто є депутатами сільських рад і можуть проводити відповідну 
роботу з місцевим населення. Описувана ситуація загалом по Україні 
не є однорідною. Є ряд  лісогосподарських підприємств комунальної 
форми власності які ефективно працюють, намагаються вийти на 
міжнародні ринки збуту чи вже це зробили, для полегшення і 
прискорення цього процесу планують провести сертифікацію лісів. 
Також триває процес поглиблення переробки деревини з метою 
зменшення продажу сировинної продукції. Зауважимо, що є 
тенденція при якій покращення економічних показників описуваних 
лісогосподарських підприємств, зменшує кількість непорозумінь та 
конфліктів. Основні причинами цього – управлінські якості керівників 
та характеристика і площі лісів підприємств (як правило це 2-6 тис. га, 
але є і такі що налічують 25 тис. га). 

Варто зазначити, що лісогосподарські підприємства комунальної 
форми власності виконують важливу соціальну функцію із 
забезпечення, шкіл, сільських амбулаторій, малозабезпечених сімей 
паливом. Далекоглядною перспективою в діяльності 
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності є 
варіант покласти на комунальні підприємства функцію 
лісорозведення, у тому числі і за рахунок передачі їм у користування 
земель із нелісової категорії, що залісилися природним шляхом.  Це  
було б логічним і органічним процесом. Також зауважимо, що в 
ідеалі, ліси комунальної форми власності можуть повноцінно 
виконувати свої функції лише за умов достатнього фінансування 
(Додаток А). 
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2. Лісовпорядкування та основи планування ведення 
лісогосподарської діяльності 

 
Лісовпорядкування включає комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого 
ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального 
використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу 
лісів, культури ведення лісового господарства, отримання достовірної 
і всебічної інформації про лісовий фонд України (ст. 45 ЛКУ) [17]. 

Лісовпорядкування є обов’язковим на всій території України та 
ведеться державними лісовпорядними організаціями за єдиною 
системою, в порядку, встановленому центральним органом 
виконавчої влади з питань лісового господарства. У лісах, що 
перебувають у державній власності, лісовпорядкування ведеться за 
рахунок коштів державного бюджету, у лісах комунальної власності – 
місцевого бюджету (ст. 47 ЛКУ). На практиці, комунальні 
лісогосподарські підприємства змушені самостійно оплачувати 
лісовпорядкування. 

У матеріалах лісовпорядкування дається якісна і кількісна 
характеристика кожної лісової ділянки, комплексна оцінка ведення 
лісового господарства, що є основою, для розроблення на засадах 
сталого розвитку, проекту організації та розвитку лісового 
господарства відповідного об’єкта лісовпорядкування. 

Проект організації та розвитку лісового господарства передбачає 
екологічно обґрунтоване ведення лісового господарства і 
розробляється відповідно до нормативно-правових актів, що 
регулюють організацію лісовпорядкування. 

У проекті організації та розвитку лісового господарства 
визначаються і обґрунтовуються основні напрями організації і 
розвитку лісового господарства об’єкта лісовпорядкування з 
урахуванням стану та перспектив економічного і соціального розвитку 
регіону. 

Матеріали лісовпорядкування затверджуються в установленому 
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порядку територіальними органами центрального органу виконавчої 
влади з питань охорони навколишнього природного середовища. 
Затверджені матеріали лісовпорядкування є обов’язковими для 
ведення лісового господарства, планування і прогнозування 
використання лісових ресурсів (ст. 48 ЛКУ).  

Лісовпорядкування проводиться згідно вимог «Інструкції з 
впорядкування лісового фонду України» 2006р. Нижче подано 
фрагменти цієї інструкції, для того щоб у читача виникло загальне 
бачення про лісовпорядкувальні заходи. які проводяться в лісі, та 
послідовність відведення деревостанів у рубку головного 
користування [4]. 

П. 1.2.3. Повний цикл лісовпорядних робіт в об'єкті 
продовжується, як правило, 3 роки і складається з трьох періодів – 
підготовчого, польового і камерального. Останній завершується 
розробкою проекту організації і розвитку лісового господарства на 
ревізійний період. 

П. 1.4.1 Лісовпорядкування за цільовим призначенням 
розділяється на первинне, періодичне повторне і безперервне. У 
лісовому фонді України здійснюються переважно періодичне 
повторне і безперервне лісовпорядкування. 

П. 1.6.1. Повторність лісовпорядкування визначається 
тривалістю ревізійного періоду і залежить від виду 
лісовпорядкування, і ступеня інтенсивності лісового господарства та 
лісоексплуатації. Тривалість ревізійного періоду приймається: 

 при повторному періодичному (первинному) 
лісовпорядкуванні - 10 років; 

 при безперервному лісовпорядкуванні 15- 20 років. 
П. 2.1.3 Для складанні перспективних і річних планів 

проведення лісовпорядних робіт лісокористувачі подають заявки на 
проведення лісовпорядних робіт у центральні органи виконавчої 
влади за два роки до закінчення термінів дії проектів організації які 
вирішують питання можливості їхнього фінансування. Після 
остаточного з’ясування доцільності проведення лісовпорядних робіт 
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у відповідні терміни і можливості їхнього фінансування, заявки 
направляються до ВО "Укрдержліспроект". Взаємовідносини 
лісовпорядних підрозділів з постійними лісокористувачами 
визначаються договорами на проведення лісовпорядних робіт та 
рішеннями лісовпорядних нарад. 

П. 2.4.2. Для регламентації лісовпорядних робіт і всебічного 
обговорення особливостей їхнього виконання проводяться 
лісовпорядні наради:  

 перша – не пізніше ніж за 2 тижні до початку польових робіт;  
 друга – після завершення розробки основних розділів 

проекту організації та розвитку лісового господарства 
(лісокористування, рубок, пов'язаних з веденням лісового 
господарства, відновлення лісів тощо). 

Конкретні дати проведення лісовпорядних нарад, 
персональний склад учасників, терміни подання необхідних 
матеріалів установлюються за погодженням між зацікавленими 
сторонами. 

П. 2.4.3. На першій лісовпорядній нараді визначаються 
особливості проведення польових робіт і розглядаються такі 
основні питання: 
 звіт про підготовчі роботи; 
 розподіл лісів об’єкта на категорії, на гірську і рівнинну 

частини; 
 юридичне оформлення меж, з суміжними 

землекористувачами, наявність рішень по спірних межах; 
 забезпеченість матеріалами аерофотозйомки або космічної 

зйомки, топографічними картами; 
 проект організації території ; 
 рекомендації щодо утворення господарських частин, 

господарств і господарських секцій, встановлення віку стиглості 
(рубки) лісу; 

 господарське значення окремих деревних і чагарникових 
порід; 
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 наявність об’єктів постійної лісонасінної бази; 
 особливості лісотаксаційних робіт, з урахуванням 

господарського призначення лісів, нормативно-довідкові матеріали, 
що рекомендуються для використання; 

 рекомендації щодо призначення господарських заходів при 
таксації лісового фонду; 

 наявність пробних площ, які збереглися від попередніх 
лісовпорядних і науково-дослідних робіт, необхідність закладання 
нових постійних пробних площ; 

 технічні особливості і ступінь деталізації оцінки 
лісопатологічного і санітарного стану насаджень при таксації лісу та 
виконання інших обстежувальних робіт, оцінки екологічного стану 
лісів; 

 необхідність виявлення сировинної бази побічних 
користувань, які мають перспективу розвитку; 

 наявність існуючої і запроектованої мережі туристичних, 
рекреаційних та науково- пізнавальних стежок; 

 наявність схеми транспортного освоєння лісів або схеми 
розміщення і черговості будівництва та реконструкції шляхів 
транспорту; 

 забезпечення лісовпорядних партій робочою силою, 
транспортними засобами, харчуванням і житлом; 

 участь у лісовпорядних роботах працівників лісових 
підприємств і лісництв; 

 інші технічні особливості лісовпорядних робіт, що уточнюють 
порядок їхнього виконання. 

П. 2.4.3.1 Рішення, прийняті з усіх питань, що розглядалися на 
першій лісовпорядній нараді, фіксуються в протоколі наради, який 
разом з кошторисом на проведення польових робіт є основою для 
складання остаточного варіанту наряд-завдання на 
лісовпорядкування конкретного об'єкта. 

П. 2.4.4 Друга лісовпорядна нарада скликається для розгляду і 
кінцевого уточнення цільових настанов та кількісних показників 
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лісовпорядного проекту. 
Друга лісовпорядна нарада розглядає такі питання: 
 основні показники лісового фонду, характер і причини змін, 

які відбулися за минулий ревізійний період; 
 висновки з аналізу ведення лісового господарства за цей час; 
 експлуатаційний фонд, його товарна структура; 
 обсяг рубок головного користування та обсяги рубок, 

формування і оздоровлення лісів, їх економічне і лісівниче 
обґрунтування; 

 способи головної рубки і розміщення місць рубок в розрізі 
господарських частин та господарських секцій; 

 обсяг лісовідновних заходів і реконструкції малоцінних 
насаджень; 

 ПЛНБ та зміни у ній, організація лісонасінного господарства, 
розсадників і плантацій; 

 проект заходів з захисту лісу від шкідників і хвороб; 
 проект заходів з протипожежного впорядкування лісів; 
 проект заходів з побічних користувань і підсочки лісу; 
 пропозиції та рекомендації з житлового, шляхового і 

виробничого будівництва; 
 проект мережі туристичних, рекреаційних та науково-

пізнавальних стежок. 
П. 2.4.4.1. По всіх основних розробках і показниках проекту, що 

виносяться на розгляд другої лісовпорядної наради, 
лісовпорядкуванням складається пояснювальна записка (у формі 
протоколу наради), яка не пізніше ніж за 10 днів до початку наради 
надсилається керівництву лісового підприємства і обласного органу 
лісового господарства разом з матеріалами обґрунтування 
розрахункових лісосік. 

П. 2.4.4.1 Результати розгляду, розбіжності (якщо вони є) щодо 
величини і обґрунтування розрахункових лісосік, запроектованих 
обсягів господарських заходів обговорюються на другій 
лісовпорядній нараді. Прийняті рішення відображаються в протоколі 
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наради. 
П. 2.4.4.3. При наявності особливих думок, останні разом з 

протоколом наради направляються Держкомлісгоспу України для 
прийняття рішення.  

П. 2.4.5. Якщо при розгляді пояснювальної записки і матеріалів 
до неї, не виявлено будь-яких помилок у розрахунках норм 
користування лісом і недоліків у їхньому обґрунтуванні, які можуть 
привести до змін розрахункової лісосіки та обсягів інших заходів у 
розмірі +10% від рекомендованих лісовпорядкуванням, друга 
лісовпорядна нарада за домовленістю між замовником та 
виконавцем робіт може не скликатися 

П. 3.2.2. На територію об'єкта лісовпорядкування в період 
підготовчих робіт, повинні бути одержані в тимчасове користування і 
зібрані геодезичні і картографічні матеріали. Зокрема, у районних і 
обласних органах землевпорядкування (п. 3.2.2.2): 

 копії меж інших землекористувачів, суміжних з територією 
об'єкта, який впорядковується; 

 копії міських (селищних) меж, міст обласного 
підпорядкування, розташованих в районі об'єкта лісовпорядкування; 

 копії меж земель державного водного фонду, зайнятих 
водосховищами в районі об'єкта лісовпорядкування; 

 копії з ґрунтових карт об'єкта лісовпорядкування; 
  перелік річок, озер і водосховищ, а також земельних ділянок 

віднесених до земель державного водного фонду, приналежність 
островів, розміщених серед водних угідь, які віднесені до 
державного водного фонду. 

П. 4.1.6 Усі випадки невідповідності геодезичних даних 
землевпорядкування даним натурних вимірів повідомляються 
місцевим органам землевпорядкування і за узгодженням з ними 
вносяться відповідні корективи. Всі уточнення, що вносяться в 
матеріали землевпорядкування оформляються актом, який 
підписується представниками місцевих органів землевпорядкування 
і лісовпорядної партії (експедиції).  
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Отже, як бачимо, про проведення лісовпорядкування добре 
проінформовані землевпорядники і тому вони володіють 
актуальною інформацією про періоди її проведення. 

П. 5.3.12. Під час описування пошкоджених насаджень 
вказуються рік і вид (тип) пошкодження, процент пошкоджених 
дерев, ступінь пошкодження, основні види шкідників, хвороб або 
тварин, які викликали пошкодження.  

П. 6.4.8. У насадженнях незадовільного санітарного стану 
планують  заходи з їх оздоровлення згідно наказу МінАПК України 
«Про затвердження Санітарних правил в лісах України» від 
21.03.2012 № 136. 

Одночасно із обліком деревостанів проводиться комплексний 
аналіз та облік другорядних лісових матеріалі, можливі побічні 
лісові користування; 

П. 5.3.19 Ґрунт і надґрунтовий трав’яний покрив, при наявності 
матеріалів ґрунтово- лісотипологічного обстеження або 
випробуваних типологічних схем, як правило, не описуються, за 
винятком ягідників, лікарських та інших цінних трав, наявність 
яких дозволяє організувати їхню промислову заготівлю. 

У картці таксації описуються найбільш поширені види ягідників,  
класифікаторів) облікової категорії (виду сировини), виду рослин, 
проективного покриття, характеру розміщення. 

П. 5.3.24. Сіножаті й пасовища описуються із зазначенням 
їхнього типу (заплавна, суходільна, заболочена), стану (чиста, 
заросла, вкрита купинами, поліпшена) і якості (добра, середня, 
низька), а також із зазначенням користувача, урожайності з 1 га 
(сухої маси), ступеня заростання деревною і чагарниковою 
рослинністю, видового складу травостою. 

Якість сіножатей і пасовищ визначається залежно від 
характеристики травостою, стану і врожайності. Нормативи для 
оцінки якості встановлюються, з урахуванням місцевих умов, 
обласними органами лісового господарства і зазначаються в 
протоколі першої лісовпорядної наради. 
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У тих випадках, коли в результаті надмірного випасання 
худоби або через інші причин спостерігається виникнення 
ерозійних процесів, робиться відмітка в картці таксації і 
призначаються необхідні господарські заходи. 

Для боліт указуються тип боліт (верхове, перехідне, низинне), 
тип рослинності (осокове, осоково-сфагнове, очеретяне тощо), 
прохідність, товщина торф’яного шару, наявність і характеристика 
деревно-чагарникової рослинності, наявність журавлини, її 
врожайність. 

Якщо дуже стисло підсумувати процес лісовпорядкування то, 
варто відзначити, що під час лісовпорядкування однорідні 
насадження об’єднують і утворюють із них господарські секції. 
Підставою для цього є: переважаюча деревна порода і 
продуктивність її росту, походження насадження (насіннєве чи 
порослеве), вік рубки і способи рубки, клас товарності та стан 
насадження. На основі господарських секцій, керуючись 
лісорослинними та економічним показниками, визначають режим 
ведення господарства (лісівничо-технічні форми господарства).  

Будь-яка сільськогосподарська культура має свій період 
стиглості, після якого настає період збору врожаю. Дещо подібною є 
ситуація і з лісами. Поняття та методи визначення стиглості лісу є 
складними і залежать від багатьох факторів. Стиглість визначається, 
виходячи з основного цільового призначення лісів, функцій, які вони 
виконують, продуктивності, біологічних особливостей деревних 
порід, лісорослинних умов, природних зон, а також способів 
відновлення лісу. Вік стиглості деревостанів обґрунтовується під час 
проведення лісовпорядкування за результатами спеціальних 
наукових досліджень (ст. 42 ЛКУ.) [17]. 

Інтенсивність приросту деревостанів протягом їх життя є 
нерівномірна. Тому для визначення кількісної стиглості 
використовують вік насадження у якому найбільший середній приріст 
деревин, а величина поточного приросту приблизно йому дорівнює. 
Практичне значення кількісної стиглості для лісогосподарських 
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підприємств полягає у тому, що вік рубки головного користування не 
має бути меншим віку стиглості .  

Ще однією важливою характеристикою стиглості деревостанів є 
їх технічна стиглість. Це період протягом якого середній приріст 
за запасом бажаного сортименту або їх групи досягає максимального 
значення. У лісах експлуатаційного призначення технічна стиглість є 
провідною і керівною, тому вона слугує головним обґрунтуванням 
для встановлення віку головної рубки деревостанів (Додаток Б).  

Під час здійснення лісовпорядкування лісовпорядними 
організаціями готуються пропозиції та відповідні обґрунтування щодо 
розрахункової лісосіки Розрахункова лісосіка – щорічна науково 
обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного 
користування, яка затверджується для кожного власника, постійного 
користувача лісів, окремо за групами порід, виходячи з принципів 
безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів (ст. 
43 ЛКУ). Заготівля деревини в порядку рубок головного користування 
в розмірах, що перевищують розрахункову лісосіку, забороняється 
(ст. 71 ЛКУ).  

Єдиний порядок погодження та затвердження розрахункових 
лісосік описаний у відповідному наказі Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України № 38 від 05.02.2007 
«Про затвердження інструкції про порядок погодження та 
затвердження розрахункових лісосік» [25]. Затвердження 
розрахункової лісосіки розпочинається з того, що державні 
лісовпорядні організації готують пропозиції та відповідні 
обґрунтування рекомендованих розрахункових лісосік для постійних 
лісокористувачів. Вони розглядаються на лісовпорядній нараді за 
участю представників органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування (за згодою), інших зацікавлених сторін. Результати 
розгляду та відповідні обґрунтування (причини збільшення 
(зменшення) обсягів розрахункових лісосік), причини, що спонукали 
до розгляду або перегляду розрахункової лісосіки) заносяться до 
відповідного протоколу. 
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Після лісовпорядної наради державні лісовпорядні організації  
подають відповідні матеріали уповноваженим органам 
Держлісагентства, які їх розглядають і за погодженням з 
уповноваженими органами Мінприроди та обласними державними 
адміністраціями подають їх в Держлісагентство. Останнє розглядає 
матеріали розрахункових лісосік та разом із своїми пропозиціями 
подає їх до Мінприроди, яке їх затверджує відповідним наказом. 

Розрахункова лісосіка регламентує щорічний граничний обсяг 
заготівлі деревини на найближчі 10 років та слугує основою для 
встановлення лісосічного фонду. До нього включають перестійні і 
стиглі деревостани, з яких до першочергової рубки призначають: 
пошкоджені та ті, що усихають; в яких дозволено проведення рубок 
головного користування і які за своїм станом визнані у встановленому 
порядку такими, що потребують термінової рубки, або ростуть на 
лісових ділянках, які підлягають розчищенню у зв’язку з 
будівництвом, зокрема, гідровузлів, трубопроводів, доріг, 
електромереж; які вийшли з підсочування. Заготівля деревини під час 
проведення рубок головного користування може здійснюватися 
додатково в межах не використаного за попередні роки обсягу діючої 
розрахункової лісосіки (з урахуванням обсягів деревини, на які 
надано у встановленому порядку відстрочення). Загальний обсяг 
заготівлі деревини під час проведення рубок головного користування 
не повинен перевищувати розмір розрахункової лісосіки за період її 
дії [34].  
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3. Як призначаються, проводяться та контролюються різні види 
рубок 
 Рубка лісу – синонім відновлення 

(Г.Ф. Морозов, класик лісівництва) 
 

Згідно Лісового кодексу України, ліси «виконують переважно 
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, 
естетичні, виховні, інші функції», проте вони також «є джерелом для 
задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах» (ст. 1 ЛКУ) [17].  

Ліси України за екологічним і соціально-економічним значенням 
та залежно від основних, виконуваних ними функцій, поділяються на 
такі категорії: 

1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, 
ґрунтозахисні та інші захисні функції); 

2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно 
рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції); 

3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення (виконують особливі природоохоронні, естетичні, 
наукові функції тощо); 

4) експлуатаційні ліси (ст. 39 ЛКУ). 
Детально особливості лісокористування у кожній із наведених 

категорій описано у постанові КМУ «Про затвердження Порядку 
поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових 
ділянок» від 16.05.2007 №733. 

Головним лісовим ресурсом поки що залишається деревина, для 
отримання якої дерева необхідно зрубати. Оскільки ліс – це цілісний 
живий організм, вилучення його головного компоненту – дерев 
призводить до фізичного пошкодження чи порушення 
життєдіяльності інших компонентів: підросту, підліску, живого 
надґрунтового покриву, лісової підстилки, ґрунтових мікроорганізмів, 
малих і великих тварин. Типовим є приклад, коли після суцільної 
рубки зникають чорничники і відновлюються тільки через певний 
період часу.  
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Проведення рубки з мінімальною шкодою потребує спеціальних 
знань практичного лісівництва, яке вивчає і рекомендує системи 
рубок, їх технологію та економічне обґрунтування, методи та способи 
природного відновлення лісів, сприяє вирішенню протиріч між 
лісоексплуатацією і лісівництвом, між механізацією процесів заготівлі 
та відновленням лісів, висвітлює методи догляду за лісом та 
виховання біологічно стійких і цінних лісових насаджень. Тому, за 
чинним законодавством, обов’язковою умовою постійного 
користування лісом (яке дає виключне право проводити будь-яку 
рубку) є створення спеціалізованого лісогосподарського 
підприємства, при цьому ліс, що росте («на пні») залишається 
власністю держави або територіальної громади. Тільки після рубки 
деревина стає власністю підприємства. Переважна більшість цих 
лісогосподарських підприємств, і державної, і комунальної форми 
власності, не отримують бюджетного фінансування на ведення 
лісового господарства (охорону лісів від пожеж, незаконних дій 
сторонніх осіб, захист від шкідників і хвороб, лісовідновлення). 
Єдиним джерелом фінансування цих заходів є кошти від реалізованої 
деревини. При цьому забезпечуються робочі місця і соціальний 
захист місцевого населення та сплачуються податки до державного і 
місцевих бюджетів (див. підрозділ 4), деревина слугує сировиною для 
переробки, що створює нову додаткову вартість, або є енергетичним 
ресурсом, особливо важливим у сучасних умовах. На жаль, знання не 
завжди є синонімом совісті і порядності, тому деякі спеціалісти, яким 
довірено господарювання у лісі, попри реальну необхідність, 
зловживають необґрунтованими рубками, чим підривають авторитет 
лісівників, показуючи їх чи не головними ворогами цього самого лісу. 
З іншого боку, активним громадянам, які не мають спеціальних 
лісівничих знань, будь-яка рубка може здаватися незаконною, 
особливо, якщо вона проводиться у рідному лісі, де знайоме кожне 
дерево і кущик. Тільки взаємодія працівників лісового господарства і 
громади, повна відкритість одних і активна (але не безкомпромісно 
агресивна) позиція інших дозволять дотриматися «золотої середини»: 
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отримати таку максимально можливу кількість деревини, заготівля 
якої не призведе до зменшення лісових площ чи деградації існуючих 
лісів, а сприятиме підвищенню їхньої стійкості. 

Ліси, що перебувають у користуванні комунальних 
лісогосподарських підприємств – переважно штучні насадження, 
створені на не придатних для сільськогосподарського використання 
землях, або малопродуктивні деревостани природного походження. 
Такі ліси нестійкі, схильні до захворювань і пошкоджень шкідниками, 
в повній мірі не виконують екологічні функції. Грамотно з лісівничої 
точки зору проведені рубки, окрім власне отримання деревини, 
можуть забезпечити наступний розвиток або поновлення лісу на 
якіснішому рівні. 

Щоб упевнитися у законності та доцільності конкретної рубки, 
необхідно розуміти, з якою метою вона здійснюється. Залежно від 
підстави, згідно з якою проводиться рубка, їх поділяють на чотири 
типи: 

1. У деревостанах, які досягли віку стиглості, проводять рубки 
головного користування. 

2. У велику групу об’єднані рубки формування і оздоровлення 
лісів (догляду, санітарні, лісовідновні, переформування, пов’язані з 
реконструкцією, ландшафтні) та інші заходи з формування і 
оздоровлення лісів (догляд за підростом, за підліском, за узліссям, за 
формою стовбура та крони дерев, прокладання квартальних просік і 
створення протипожежних розривів).  

3. Під час інших заходів, пов’язаних з веденням лісового 
господарства, проводяться рубки рідколісся, поодиноких дерев, 
модельних дерев, відведення лісосік, очищення від захаращеності, 
будівництво (ремонт) лісових шляхів, тощо. 

4. За необхідності здійснити заходи, що не пов’язані з веденням 
лісового господарства проводять розчищення лісових ділянок у 
зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів, 
розширення (розчищення) існуючих інженерних споруд, охоронних 
зон, смуг вздовж кордону тощо. 
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Як уже зазначалося вище, право на проведення будь-якої рубки 
(за невеликим винятком) має виключно постійний лісокористувач, 
тобто лісогосподарське підприємство. Це право має бути 
підтверджене спеціальним дозволом – лісорубним квитком (ст. 69 
ЛКУ), найменування цього документа також зазначене у додатку до 
Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у 
сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 року. Для різних типів 
рубок «шлях» до отримання лісорубного квитка різний, але, якщо 
дотримуватися чинного законодавства та інших галузевих і 
природоохоронних нормативних актів, спеціалісти лісогосподарських 
підприємств формально не можуть повністю самостійно 
призначити будь-яку рубку.  

Як саме здійснюється вибір ділянок під рубку та яку кількість 
деревини можна вирубувати, залежить від типу рубки, про що 
уточнимо далі. Кожній рубці передує процедура відведення лісосіки: 
відмежування її в натурі, перелік дерев за породами (обмір діаметрів, 
визначення категорій технічної придатності – ділові-напівділові-
дров’яні, визначення середніх висот) для здійснення матеріальної 
(визначення загальної кубатури) та, для частини рубок, і грошової 
оцінки (див. підрозділ 4). При відведенні деяких рубок замість 
переліку дерев закладаються пробні площі. Для комунальних 
лісогосподарських підприємств головним документом, який 
врегульовує порядок відведення, залишається Наказ Державного 
комітету лісового господарства Ради Міністрів СРСР «Настанова по 
відводу і таксації лісосік у лісах СРСР» від 27.12.1968 р. [18]. Але 
керівники підприємств можуть наказом затвердити використання 
сучасних «Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі 
лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах 
Державного агентства лісових ресурсів України», розроблених 
Держлісагентством [21].  

Нормативними документами, які регулюють проведення рубок 
головного користування є «Порядок спеціального використання 
лісових ресурсів», «Правила рубок головного користування в гірських 
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лісах Карпат» (Постанови КМУ) [38], та «Правила рубок головного 
користування» (Наказ Держкомлісгоспу для рівнинних лісів) [19]. 
Щорічний об’єм рубок головного користування визначається раз на 
10 років лісовпорядкуванням у вигляді річної розрахункової лісосіки 
за запасом (див. підрозділ 2). На семінарах-тренінгах було слушно 
зауважено, що громади мають право на бачення інтенсивності 
використання своїх лісових ресурсів, тому органи місцевого 
самоврядування можуть вносити свої пропозиції щодо величини цієї 
лісосіки на лісовпорядних нарадах, які проводяться перед початком 
лісовпорядкування та при затвердженні матеріалів. Участь органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування (за згодою) у розгляді 
цього питання передбачена і Наказом Мінприроди «Про 
затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження 
розрахункових лісосік» [25]. Міністерство екології та природних 
ресурсів України після усіх погоджень затверджує величину 
розрахункової лісосіки для кожного підприємства. У яких саме 
конкретних лісових ділянках (виділах) мають здійснюватися рубки за 
десятиріччя та якими способами також встановлюється 
лісовпорядкуванням, а вже набір ділянок на кожен рік здійснює 
підприємство. 

Однією із найбільш поширених конфліктних ситуацій між 
місцевими громадами та лісогосподарськими підприємствами є 
проведення суцільних рубок головного користування у місцях 
традиційного збору грибів, ягід чи відпочинку жителів навколишніх 
населених пунктів. Якщо у громади є пропозиції зберегти певні лісові 
масиви, це також доцільно вирішити під час проведення 
лісовпорядкування, погодивши з керівництвом підприємства. Як 
варіант, можна перевести частину лісових ділянок до природно-
заповідного фонду місцевого значення (у таких заказниках можна 
передбачити, яка саме діяльність людини там допускається) або 
погодити проведення не суцільних а вибіркових рубок, якщо 
дозволяють лісівничі умови. Відведення під рубки головного 
користування проводяться за рік до самої рубки, багато комунальних 
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підприємств уже оприлюднюють, де саме мають проводитися рубки, 
тому, у крайньому випадку, можна погодити заміну площі, доки не 
виписаний лісорубний квиток. На рубки головного користування 
лісорубні квитки усім лісокористувачам, зокрема і комунальним 
підприємствам, на території області через дозвільні центри видає 
обласне управління лісового і мисливського господарства після 
надання необхідного комплекту документів.  

На всі інші категорії рубок лісорубні квитки виписують самі 
лісокористувачі.  

Законодавчою основою рубок формування і оздоровлення лісів 
є «Правила поліпшення якісного складу лісів» (Постанова КМУ) [35]. 
Цей документ досить поверховий, але для важливих рубок догляду 
за лісом, що повинні найбільшою мірою формувати якісні і стійкі 
деревостани, інших офіційних нормативів немає. Інструкція для 
проведення таких рубок залишилася безнадійним проектом. Залежно 
від віку, проводять освітлення, прочищення, прорідження і прохідні 
рубки. Усі ці рубки тільки вибіркові. Як і у випадку головного 
користування, рубки догляду призначаються лісовпорядкуванням у 
конкретних лісових масивах (виділах), але розрахункова лісосіка 
встановлюється за площею, тобто підприємство може самостійно 
визначати, скільки деревини вибрати з одного гектара площі і які 
саме дерева необхідно залишати, а які вирубувати. Через специфіку 
проведення цих рубок, зловживання можливі хіба що при проведенні 
прохідних (у віці понад 40 років), інші рубки, в основному, для 
підприємств збиткові, але їхнє проведення – обов’язок лісівників, щоб 
сформувати до віку стиглості найбільш продуктивні і стійкі 
насадження. 

Найбільший резонанс має масове проведення санітарних 
рубок. Чинні «Санітарні правила в лісах України» (Постанова КМУ 
№756 від 26.10.2016 р.) відносять ці рубки до заходів з поліпшення 
санітарного стану лісів , які є «частиною комплексу профілактичних 
заходів, які здійснюються з метою збереження стійкості насаджень, 
запобігання розвитку патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, 
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що завдається шкідниками, хворобами, ліквідації наслідків аварій та 
стихійного лиха» [39]. Оскільки, усі негативні впливи на ліс 
заздалегідь передбачити важко, санітарні рубки можуть плануватися 
лісовпорядкуванням тільки на 1-2 найближчі роки. Згідно з 
правилами, усі лісогосподарські підприємства повинні складати 
перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів і погоджувати  їх 
з обласним управлінням лісового і мисливського господарства та 
державним спеціалізованим лісозахисним підприємством. Якщо 
рубки планують проводити на територіях природно-заповідного 
фонду (ПЗФ), то додатково необхідне погодження з 
природоохоронними органами. Окрім того, відповідно до ст. 9-1 
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» для 
проведення санітарно-оздоровчих заходів у межах територій та 
об’єктів ПЗФ місцевого значення необхідно отримати ліміти на 
використання природних ресурсів. Тривалий час отримання лімітів 
унеможливлювалося юридичною колізією, коли державні управління 
екології були ліквідовані, а новостворені департаменти екології і 
природних ресурсів обласних державних адміністрацій не наділені 
зазначеними повноваженнями [11]. Тепер це питання вирішується 
завдяки внесенням змін до Положень про відповідні департаменти.  

Нові Санітарні правила значно посилили вимоги до проведення 
санітарних рубок: 

Суцільні та вибіркові санітарні рубки заборонені, згідно зі ст. 39 
Закону України «Про тваринний світ», з 1 квітня по 15 червня. 

У природних заповідниках, заповідних зонах біосферних 
заповідників, національних парків, регіональних ландшафтних парків, 
а також в заповідних урочищах і пам'ятки природи заборонені 
суцільні і вибіркові рубки, в тому числі вирубка дупластих, 
сухостійних, фаутних дерев та ліквідація захаращеності (боротьба з 
мертвою деревиною). (Цей же пункт продубльований в Правилах 
поліпшення якісного складу лісів). 

У зонах регульованої та стаціонарної рекреації національних 
парків, буферних зонах біосферних заповідників, а також в заказниках 
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– загальнозоологічних, ботанічних, лісових орнітологічних і 
ландшафтних забороняються суцільні санітарні рубки. 

Будь-які види санітарних та інших рубок, а також боротьба з 
захаращеністю забороняється поблизу місць гніздування рідкісних 
видів хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіус 500 
м), чорного лелеки (радіус 1000 м) і токовищ глухарів і тетеруків 
(радіус 300 м). 

Відбір дерев для санітарних рубок в межах природно-
заповідного фонду тепер повинен проводитися за участю головного 
природознавця, а в тих ПЗФ, де немає спеціальної адміністрації – за 
участю особи, відповідальної за даний заповідний об'єкт, у веденні 
якого він знаходиться. 

Повнота деревного насадження, де після проведення 
вибіркових рубок можна проводити рубки суцільні, знижена з 0,4-0,5 
до 0,1. 

Обсяги суцільних санітарних рубок повинні входити в загальні 
обсяги розрахункової лісосіки рубок головного користування. 

Лісокористувачі повинні інформувати обласні держадміністрації, 
органи місцевого самоврядування, громадськість про плановану 
суцільну рубку. 

В межах об'єктів ПЗФ, для проведення суцільної рубки, в тому 
числі і на території без вилучення, має бути позитивне рішення 
науково-технічної ради національного парку або іншої установи ПЗФ. 

В об'єктах ПЗФ наявність мертвої деревини збільшено з 3 куб. м. 
до 30 куб. м. на один гектар. 

Підлягають збереженню окремі повалені сухостійні дерева, які 
служать місцем проживання об'єктів живої природи. 

Санітарні рубки повинні узгоджуватися з Департаментами 
екології облдержадміністрацій для всіх категорій об'єктів ПЗФ, в тому 
числі для заказників і господарських зон національних парків і 
регіональних ландшафтних парків. 

Вибіркові санітарні рубки можуть призначатися на основі 
санітарного та лісопатологічного (про наявність шкідників чи хвороб) 
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обстеження за поданням лісничого, призначення ж суцільних 
санітарних рубок потребує створення спеціальної комісії, до якої 
входять посадові особи лісової охорони підприємства, обласного 
управління лісового і мисливського господарства, лісопатолог 
спеціалізованої служби лісозахисту або міжрайонний інженер-
лісопатолог, для об’єктів ПЗФ – ще і представники 
облдержадміністрації. Санітарними правилами у новій редакції 
передбачено залучення до комісій представників органу місцевого 
самоврядування, на території якого зростають насадження, що 
потребують суцільної санітарної рубки. Остаточний дозвіл на 
проведення суцільної санітарної рубки дає обласне управління 
лісового і мисливського господарства на підставі акта комісії з 
комплектом необхідних документів.  

Як не можна заперечити певні зловживання суцільними 
санітарними рубками, так і необґрунтованою і шкідливою є повна 
заборона цих рубок, тому що справді спостерігається масове 
усихання дерев різних порід у всіх регіонах, однозначні причини 
якого виявити досить важко.  

У деяких випадках, як було зазначено на семінарах-тренінгах, 
зловживання посадових осіб полягають у злочинному недбальстві 
або навіть навмисному шкідництві, коли вчасно не попереджаються 
або не ліквідовуються лісові пожежі, щоб надалі пошкоджений 
лісовий масив відвести у суцільну санітарну рубку. Оскільки, згідно ст. 
86 ЛКУ, забезпечення охорони і захисту лісів окрім постійних 
лісокористувачів покладається і на органи місцевого самоврядування 
та власників лісів (якими для комунальних лісів фактично є 
територіальні громади), їхнім не тільки правом, а й обов’язком є 
реагування на такі порушення, включно зі зверненнями до 
правоохоронних органів. 

Інші рубки як пов’язані, так і не пов’язані з веденням лісового 
господарства проводяться за необхідністю і досить рідко. 

Комунальне лісогосподарське підприємство може розпочинати 
лісозаготівлі тільки після отримання від обласного управління (для 
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рубок головного користування) або самостійної виписки (для усіх 
інших рубок) лісорубного квитка. 

Власне, лісозаготівельні роботи можуть здійснюватися як 
силами штатних працівників самого підприємства, так і різними 
суб’єктами підприємницької діяльності (СПД) – фізичними особами 
підприємцям, іншими підприємствами, з укладанням договорів 
цивільно-правового характеру. Це не означає, що деревина стає 
власністю СПД. За виконану роботу вони повинні отримати 
винагороду, а деревину передати лісогосподарському підприємству.  

На стадії лісозаготівель найбільше конфліктів виникає під час 
вивезення деревини через населені пункти, зважаючи , і без цього 
на жалюгідний стан доріг. З правової точки зору, підприємства не 
чинять порушень проїздом вантажного транспорту дорогами міст і сіл 
та не мають права власним коштом ремонтувати пошкоджені дороги. 
Якщо ж послуги з вивезення надають місцеві приватні підприємці, 
вони у ціну послуги можуть закласти певну суму на відновлення 
дороги, якщо члени територіальної громади, зацікавлені у її розвитку. 
Інший варіант – погодити маршрут з керівництвом підприємства поза 
населеним пунктом. Іноді достатньо просто погодити зручний час для 
вивезення: як правило,  найбільше пошкоджуються дороги весняною 
і осінньою негодою, а десь проїзд транспорту вузькими вулицями 
влітку піднімає куряву і створює небезпечні ситуації для дітлахів на 
канікулах. У будь-якому випадку, не обійтися без взаємодії керівників 
органів місцевого самоврядування і комунального підприємства та 
інформації про намічені рубки. 

Після того, як рубка на визначеній ділянці закінчується, 
відповідальна посадова особа лісогосподарського підприємства 
повинна здійснити огляд місць рубання та скласти відповідний акт. 
Іншого відомчого контролю для комунальних лісогосподарських 
підприємств не передбачено. 

Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог 
природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів покладено на Державну екологічну 
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інспекцію України (ст. 29 ЛКУ), яка може здійснювати як планові, так і 
позапланові перевірки лісогосподарських підприємств, зокрема і з 
усіх питань, які стосуються призначення рубок. Звичайно, найкраще 
вирішення усіх спірних питань між громадою і керівництвом 
комунальних лісогосподарських підприємств – здоровий компроміс. 
Але, якщо трапляються серйозні порушення у проведенні рубок, то є 
сенс звернутися до територіальних органів Держекоінспекції. 
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4. Податки комунальних лісогосподарських підприємств як 
одне із суттєвих джерел наповнення місцевих бюджетів 

У переліку головних завдань децентралізації ключове місце 
займає фінансова самодостатність територіальних громад.  

Проаналізувавши структуру податків комунальних 
лісогосподарських підприємств, до бюджетів якого рівня у кінцевому 
підсумку надходять ці податки, а також джерела формування 
місцевих бюджетів, можна знайти резерви поліпшення добробуту 
громади. 

Оскільки, єдиний соціальний внесок не входить до системи 
оподаткування, він не включався до аналізу. Основні податки 
комунальних лісогосподарських підприємств наведені у таблиці 2.  

Таблиця 2 
Структура основних податків комунальних лісогосподарських 

підприємств 

№ 
з/п Податки 

Бюджет (від обласних комунальних підприємств 
/ від районних комунальних підприємств), % 

державний обласний 
районний 

(територіальної 
громади) 

сіл і 
селищ 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Рентна плата за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів (деревина з 
рубок головного 
користування) 

50/50 50/50   

2.  

Рентна плата за 
спеціальне 
використання лісових 
ресурсів (крім 
деревини з рубок 
головного 
користування) 

   100/100 

3. Податок на прибуток  100/- -/100  

4. Податок на додану 
вартість 100/100    

5. Податок на доходи 
фізичних осіб 25/25 15/15 60/60  
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

6. Військовий збір 100/100    
7. Плата за землю    100/100 
8. Податок на майно    100/100 

9. 

Єдиний податок 
(сплачують СПД, які 
надають послуги 
лісогосподарським 
підприємствам або малі 
комунальні 
підприємства, які 
обрали спрощену 
систему оподаткування) 

   100/100 

 
Державні лісогосподарські підприємства сплачують податки за 

тим самим принципом, що і обласні комунальні, за винятком податку 
на прибуток, який надходить до державного бюджету [1]. 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, 
передбачена статтею 256 Податкового кодексу України (Додаток В), 
займає найвагоміше місце у структурі податків лісогосподарських 
підприємств, зокрема і комунальних. Ставки рентної плати за 
заготівлю деревини встановлюються залежно від деревної породи, 
категорії технічної придатності (ділова деревина, яка поділяється на 
крупну середню та дрібну, і дрова) а також з урахуванням розподілу 
лісів за поясами і розрядами. Пояси враховують складність умов 
заготівлі деревини. Для першого поясу, куди входять рівнинні ліси, 
ставки вищі, а для другого (ліси Закарпатської, Івано-Франківської та 
Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської області) – нижчі. 
Розряди (1-5) враховують віддаль вивезення деревини, як фактор, що 
збільшує витрати підприємства на її заготівлю [33]. 

Стосовно головного ресурсу лісогосподарських підприємств, є 
суттєва різниця в оподаткуванні деревини, заготовленої під час 
проведення рубок головного користування та від решти рубок (див. 
підрозділ 3).  

Рентна плата за деревину від рубок головного користування 
розподіляється порівну між державним і обласним бюджетами, 
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знижки 20% надаються лише при проведенні цих рубок не суцільним 
а вибірковим способом. 

Від заготовленої деревини з усіх інших рубок рентна плата 
стовідсотково надходить до місцевих бюджетів за місцем 
розташування ділянки, на якій проводиться ця рубка. Знижки 50% 
надаються при проведенні у насадженнях віком понад 40 років для 
рубок догляду, вибіркових санітарних рубок, вибіркових 
лісовідновних рубок, рубок, пов’язаних з реконструкцією, 
ландшафтних рубок і рубок переформування. Деревина, з будь-яких 
вибіркових рубок у віці до 40 років не оподатковується. При 
проведенні суцільних санітарних і суцільних лісовідновних рубок, 
не залежно від віку жодні знижки не надаються. 

Оскільки частина таких рубок планується підприємствами на 
поточний рік, то органи місцевого самоврядування на початку року 
можуть спрогнозувати надходження рентної плати від їхнього 
проведення. Що ж стосується санітарних рубок, як вибіркових, так і 
суцільних, вони призначаються за необхідністю і, зазвичай, попередні 
річні плани можуть суттєво змінюватися. Для координації дій сільські 
голови можуть подати керівникам комунальних підприємств 
звернення з проханням повідомляти заздалегідь про проведення 
таких рубок та суми рентної плати. 

На усі види рубок, рентна плата за які надходить до бюджетів 
сільських і селищних рад, розрахунки здійснюють самі комунальні 
підприємства. Сума рентної плати вказується у дозвільному документі 
на рубку – лісорубному квитку.   

Необхідно зважати, що сума рентної плати повинна 
перераховуватися, якщо загальна кількість фактично заготовленої 
деревини під час проведення суцільних санітарних чи лісовідновних 
рубок перевищує, зазначену в лісорубному квитку більше ніж на 10 
відсотків (для вибіркових рубок перерахунок не здійснюється). Термін 
дії лісорубних квитків закінчується 31 грудня того року, коли цей 
лісорубний квиток був виписаний, а вивезення дозволяється до 31 
березня наступного року. Якщо ж заготівля вчасно не закінчена або 
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деревина вчасно не вивезена, лісогосподарське підприємство 
повинне офіційно продовжити дію лісорубного квитка і збільшити 
суму рентної плати. Донараховується рентна плата також, якщо із 
дров’яної деревини за матеріалами відводів фактично заготовлена 
техсировина (див. Додаток В).  

Нарахування і сплата рентної плати за заготівлю деревини 
підлягає суворому контролю з боку фіскальних органів, але і 
громадський контроль не буде зайвим, особливо за тим, чи не 
залишається недорубів або не вивезеної деревини після граничних 
термінів, зазначених у лісорубному квитку. 

Значно більшим резервом надходжень до місцевих бюджетів 
може стати спеціальне використання другорядних лісових матеріалів, 
корисних властивостей лісів, побічні лісові користування, ставки 
рентної плати за які встановлюються обласними радами (див. 
підпункт 5). 

Від того, який із органів місцевого самоврядування (обласна чи 
районна рада) є засновниками комунального лісогосподарського 
підприємства, залежить до якого рівня бюджету надходить податок 
на прибуток. Під час проведення семінарів-тренінгів 
обговорювалося питання оптимального рівня «дроблення» 
комунальних підприємств. Деякі активні новостворені територіальні 
громади, зокрема у Тернопільській області, мали бажання виділити 
свою частку земель лісогосподарського призначення і створити 
окреме підприємство. Зваживши всі аргументи, учасники тренінгів 
прийшли до однозначного висновку, що «дроблення» лісів та 
організація підприємств нижче районного рівня є недоцільним і несе 
більше загроз ніж переваг (проведення рішення через обласну 
адміністрацію, виготовлення заново державних актів на право 
постійного користування, проведення лісовпорядкування, утримання 
штату лісової охорони на невеликих площах та інше). Оптимальним 
для громад може бути: 

 районне комунальне лісогосподарське підприємство, яке 
входить до обласної асоціації – податок на прибуток надходить до 
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районного бюджету; 
 підприємство із частками статутного фонду обласної і 

районної рад – податок на прибуток надходить до обласної і районної 
рад пропорційно до їхніх часток у статутному фонді. 

Податок на прибуток обласних комунальних підприємств 
повністю надходить до обласного бюджету, навіть якщо в районах 
(або одне на кілька районів) функціонують дочірні підприємства. Такі 
підприємства практично дублюють державні, співпраця на рівні 
району і громад залежить значною мірою від позиції генерального 
директора і директора дочірнього підприємства. Але, з іншого боку, 
за рахунок централізації повноважень обласні підприємства можуть 
бути більш прибутковими від районних. У свою чергу, на рівні району 
органи місцевого самоврядування спільно з керівництвом 
лісогосподарського підприємства можуть розробити і профінансувати 
ефективні програми розвитку, виконання яких дозволить збільшити 
прибуток і надходження до районного бюджету. 

До районного (або бюджету новостворених територіальних 
громад) надходить 60% податку на доходи фізичних осіб. Цей 
податок однаково сплачується і районними комунальними 
підприємствами і дочірніми підприємствами облагролісів згідно 
Листа ДФС від 21.03.2016 № 6093.  

Згідно чинного законодавства податок за землі 
лісогосподарського призначення справляється як складова рентної 
плати, тому земельний податок комунальні лісогосподарські 
підприємства сплачують тільки за не лісові земельні ділянки, на яких 
розміщені будівлі і споруди. На загальних підставах комунальні 
підприємства сплачують податок на майно. Малі комунальні 
підприємства, які обрали спрощену систему оподаткування, та 
підприємці, які надають послуги лісогосподарським підприємствам, 
сплачують єдиний податок до місцевого бюджету. Зважаючи на це, 
необхідно максимально налагоджувати таку співпрацю. 
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5. Порядок використання не деревних лісових ресурсів, 
принципи отримання плати за них 

Згідно ст. 67 ЛКУ  розрізняють такі види використання лісових 
ресурсів: 

1) заготівля деревини в порядку рубок головного користування; 
2) заготівля другорядних лісових матеріалів; 
3) побічні лісові користування; 
4) використання корисних властивостей лісів для культурно-

оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-
виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення 
науково-дослідних робіт. 

Інформація про особливості проведення різних типів рубок 
подана у розділі 3. У цьому розділі ми коротко розглянемо решту 
видів спеціального лісокористування. 

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної 
власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності 
вільно перебувати, безоплатно, без видачі спеціального дозволу 
збирати для власного споживання дикорослі трав’яні рослини, квіти, 
ягоди, горіхи, гриби тощо. 

Максимальні норми безоплатного збору дикорослих трав’яних 
рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо встановлюються 
територіальними органами центрального органу виконавчої влади з 
питань охорони навколишнього природного середовища. 

Громадяни під час здійснення загального використання лісових 
ресурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах, 
користуватися лісовими ресурсами способами і в обсягах, що не 
завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, не погіршують 
санітарного стану лісів (ст. 66 ЛКУ) [17]. 

У лісах, без заподіяння їм шкоди, може здійснюватися заготівля 
другорядних лісових матеріалів: живиці, пнів, лубу та кори, 
деревної зелені, деревних соків (ст. 72 ЛКУ). 

До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, 
випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, 
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горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, 
заготівля очерету. Побічні лісові користування повинні здійснюватися 
без заподіяння шкоди лісу (ст. 73 ЛКУ). 

Обласні державні адміністрації у сфері лісових відносин у межах 
своїх повноважень встановлюють ліміти використання лісових 
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні 
побічних лісових користувань і встановлюють максимальні норми 
безоплатного збору дикорослих трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, 
грибів тощо (ст. 31 ЛКУ). 

Згідно п.2 постанови КМУ від 23 квітня 1996 р. N 449 «Порядок 
заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних 
лісових користувань в лісах України» заготівля другорядних лісових 
матеріалів та здійснення побічних лісових користувань (включаючи 
спеціально створені для цього насадження) для потреб виробничої 
та комерційної діяльності відносяться до спеціального 
використання, провадиться за плату на підставі спеціального 
дозволу - лісового квитка, і тільки у межах відведених земельних 
ділянок лісового фонду [37].  

Згідно п.9 постанови КМУ від 23 травня 2007 р. N 761 «Порядок 
видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів» 
лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання 
лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, 
здійснення побічних лісових користувань (у межах території та 
об’єктів природно-заповідного фонду – за погодженням з обласними 
держадміністраціями) [34].  

Для кращого висвітлення побічного лісокористування додаємо 
фрагменти постанови КМУ від 23 квітня 1996 р. N 449 «Порядок 
заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних 
лісових користувань в лісах України» 

П.3. Збір громадянами у лісах дикорослих трав’янистих рослин, 
квітів, грибів, ягід, горіхів та інших плодів для власного споживання 
належить до загального використання лісових ресурсів і провадиться 
безкоштовно. 
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П.4. Загальне використання лісових ресурсів місцевого значення 
може бути обмежене місцевими органами державної виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування згідно із 
законодавством. 

П. 6. Заготівля другорядних лісових матеріалів і побічні лісові 
користування повинні здійснюватися способами та у терміни, що 
виключають можливість заподіяння шкоди лісу.  

П.18. Основу ресурсної бази для заготівлі в лісах дикорослих 
плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин становлять: 

  ягідники, у разі проективного покриття ними понад 10 
відсотків площі земель лісового фонду і лікарські рослини – 5 
відсотків; 

  насадження, у складі яких нараховується понад 50 плодових 
і горіхоплідних кущів і дерев на гектарі. 

П.19. Обсяги щорічних заготівель продукції встановлюються 
постійними лісокористувачами на підставі матеріалів 
лісовпорядкування (див. підрозділ 2). 

П.20. Заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, 
лікарських рослин, технічної сировини провадиться способами, що 
виключають виснаження їх ресурсів. 

П.21. Збір рослин (їх частин) і грибів, занесених до Червоної 
книги України, забороняється. 

П.23. Оптимальні терміни заготівель дикорослих плодів і грибів 
визначаються постійними лісокористувачами, виходячи із 
календарних термінів їх достигання і зазначаються у лісовому квитку. 

П.24. Під час збирання лікарських рослин необхідно 
дотримуватись таких вимог: 

 заготовляти підземні частини рослин (коріння, кореневища, 
бульби, цибулини) тільки після достигання і осипання насіння, 
залишати частину рослин для відновлення заростей, а молоді 
рослини - для подальшого росту; 

 зрізати траву без грубих приземних частин, не виривати 
рослини з корінням, кореневищами, бульбами, цибулинами; 
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 заготовляти кору тільки на деревах, призначених для рубки у 
поточному році, бруньки - ранньою весною до їх набухання і 
розпускання; 

 залишати кращі екземпляри квіток і суцвіть для запилення і 
наступного відновлення рослин, не допускати зрізування та 
обламування гілок дерев і чагарників. 

П.25. Збір лікарської сировини допускається в таких межах (від 
загального біологічного запасу на ділянці): 

 підземних частин рослин (коріння, кореневища, бульби, 
цибулини) – до 10 відсотків; 

 трави, листя, квіток, суцвіть трав’янистих рослин, дерев і 
чагарників – до 40 відсотків. 

 27. Заготівля рослинної сировини на одній і тій же території 
проводиться періодично, зокрема: 

 суцвіть, плодів, інших надземних органів однорічних рослин  
– один раз на два роки; 

 надземних частин багаторічних рослин (листя, стебла, 
бруньки) – один раз на п’ять років; 

 підземних частин всіх рослин – один раз у десять років.  
П.28. Ресурсною базою для заготівлі соків є: 
 придатні для підсочки дерева, спеціально створених для цієї 

мети насаджень; 
 ділянки лісу, які виділяються за 10 років до рубки головного 

користування або інших видів рубок (у разі призначення насадження 
до рубки); 

 пні дерев, зрубаних напередодні соковиділення. 
 До ресурсної бази не включають деревостани III і нижчих 

класів бонітету, насадження з діаметром дерев до 20 сантиметрів та 
за наявності на одному гектарі менш як 50 дерев з діаметром понад 
20 сантиметрів. 

П.36. На ділянках для розміщення вуликів і пасік дозволяється 
спорудження тимчасових (не капітальних) будівель без права 
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вирубування дерев і чагарників, розчищення та розорювання 
земельних ділянок лісового фонду. 

П.37. Розміщення пасік у місцях масового відпочинку людей 
забороняється.  

П.40. Випасання худоби, за винятком кіз, дозволяється на 
вкритих і не вкритих лісовою рослинністю землях лісового фонду, 
якщо це не завдає їм шкоди. Місця та терміни випасання худоби 
зазначаються у лісовому квитку. 

П.43. Власники худоби зобов’язані, за вказівкою постійних 
лісокористувачів, зводити огорожі навколо прогонів для худоби та 
пасовищ, розташованих поблизу лісових культур, розсадників та 
інших ділянок лісу. 

Фрагменти з постанови КМУ від 23 травня 2007 р. N 761 
«Порядок видачі спеціальних дозволів на використання лісових 
ресурсів» 

П.22. У разі погіршення санітарного стану деревостанів 
заготівля соку припиняється достроково. 

П.24. Для сінокосіння можуть використовуватися незалісені 
зруби, галявини та інші не вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, 
на яких не очікується природне відновлення лісів. 

П.31. Використання корисних властивостей лісів для культурно-
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-
виховних цілей та проведення науково-дослідних робіт здійснюється 
з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища та 
природних ландшафтів, з дотриманням правил архітектурного 
планування приміських зон і санітарних вимог. 

П.32.Використання корисних властивостей лісів може бути 
тимчасово зупинене у разі високої пожежної небезпеки, 
незадовільного стану лісів внаслідок ущільнення ґрунту їх 
відвідувачами, виникнення вогнищ шкідників і хвороб лісу та інших 
факторів, що призводять до ослаблення природних функцій лісів. 

П.33. У разі погіршення стану насаджень лісокористувачами, 
з’ясовуються причини погіршення, вживаються заходи до зняття або 
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зниження рівня рекреаційного навантаження, а також до усунення 
причин такого погіршення та регулювання інтенсивності відвідування. 

Місце заготівлі, обсяги та розмір плати за заготівлю продукції 
побічного користування зазначені в лісовому квитку (постанова КМУ 
від 23.05.2007 року № 761).  

Наявне законодавство щодо регулювання використання 
недеревних ресурсів не завжди досконало працює на практиці. 
Зокрема, часто у селах розміщені заготівельні пункти, проте дуже 
рідко ці підприємці працюють офіційно. Об’єктом закупівель у 
населення, як правило є: білі гриби, ягоди чорниці і брусниця; дещо 
рідше – ожина і малина. Реальні об’єми таких заготівель встановити 
важко. Офіційному статистика про видачу лісових квитків часто 
подається у рамках наданих лімітів на 5-50% (це стосується лісів 
державної форми власності).  

Стосовно діяльності лісогосподарських підприємств комунальної 
форми власності варто відзначити, що у цьому напрямку часто жодні 
роботи не ведуться, або ж вони знаходяться на початковому етапі. 
Одна з причин цього – відсутність у даних лісовпорядних матеріалах 
інформації про можливості промислової заготівлі недеревних 
ресурсів. Ще однією причиною може бути небажання відповідних 
посадових осіб займатись врегулюванням цього питання, адже цей 
напрямок діяльності є не завжди дохідним. 

Проте, врегулювання заготівлі недеревних ресурсів у лісах 
комунальної форми власності сприятиме сталості та невиснажливості 
їх використання,  надасть можливість поповнити бюджети сільських 
громад. Суб’єкти підприємницької діяльності отримають прибуток в 
результаті здійснення підприємницької діяльністю на підставі 
спеціального дозволу на використання лісових ресурсів. Ще одним 
важливим фактором є збільшення зайнятості населення та його 
доходів.  

Наведемо такий приклад. Нехай, у селі є три заготівельні пункти, 
які приймають кожного дня в  середньому по 250 кг. чорниці. Сезон 
заготівлі триває біля 25 днів. Звідси випливає, що загалом може бути 
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заготовлено 250*3*25=18750 кг. чорниці. У кожної області є різні 
ставки рентної плати за заготівлю другорядних лісових матеріалів і 
здійснення побічних лісових користувань. Для розрахунків ми 
використаємо показники для Львівської області (Додаток Д). Отже 
18750*1=18750грн. За ці кошти у межах сільського населеного пункту 
можна організувати вивезення сміття, освітлити вулицю, 
облагородити сквер чи спортивний майданчик, тощо. А це – не мало. 
На практиці може бути значно більша кількість заготівельних пунктів, 
та й працюють вони не тільки з чорницею. 

Цікавим також є приклад роботи ОКСЛГП «Галсільліс». Львівська 
обласна рада  рішенням №186 від 07 червня 2016 року «Про 
погодження лімітів і затвердження ставок рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових 
матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань» спрямувала 
50% коштів рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійсненні 
побічних лісових користувань і використання корисних властивостей 
лісів на рахунки місцевих рад та 50% на рахунки постійних 
лісокористувачів для фінансування видатків на лісовирощування.  
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6. Контроль за кількістю деревини, що відведена у рубку, 
заготовлена, транспортується  

Негативну інформацію, яка стосується усієї лісової галузі країни, 
часто переадресовують на комунальні підприємства, оскільки у них 
ніби то немає електронного обліку деревини, тому більша 
можливість для зловживань. Насправді це не так, тому що 
електронний облік не впливає на «людський фактор» і не може бути 
однозначною панацеєю від нелегального обігу деревини. У свою 
чергу, активна позиція і контроль з боку громад, комунальні ліси яких 
є їхньою власністю, повинна сприяти підвищенню авторитету 
лісівників комунальних підприємств, зняти звинувачення, якщо вони 
не обґрунтовані.  

У громадян, які мають поверхневу інформацію про лісове 
господарство, все ж може виникнути запитання: «Якщо призначенню 
рубки передує така детальна бюрократична процедура (див. 
підрозділ 3), то звідки береться деревина, яку продають не офіційно? 
Як можна проконтролювати кількість заготовленої деревини?». 

Перед призначенням рубки на визначеній ділянці здійснюється 
перелік дерев – суцільний або вибірковий у відповідності до виду 
рубки. У кожного дерева, яке підлягатиме вирубуванню, вимірюється 
діаметр на висоті 1,3 м (або, як кажуть лісівники, «на висоті грудей») 
спеціальною мірною вилкою. Дерева розподіляють за технічною 
придатністю на: 

 ділові, в яких загальна довжина ділової частини (придатної 
для подальшої переробки) у нижній половині стовбура становить 6,5 
м і більше, а в дерев заввишки до 20 м – не менше однієї третини 
їхньої висоти; 

 напівділові, з протяжністю ділової частини у нижній половині 
стовбура від 2 до 6,5 м; 

 дров`яні, з протяжністю ділової частини у нижній половині 
стовбура менше 2 м. 

59



 

 

 

Категорії повинні бути позначені на деревах рисками – різцем 
або фарбою, ділові – однією (І); напівділові – двома (ІІ); дров’яні – 
трьома (ІІІ). 

Для визначення загального об’єму деревини вимірюються 
висоти у кількох дерев, які називають модельними за допомогою 
вимірювальних приладів або тієї ж мірної вилки. За результатами 
переліку здійснюють матеріальну оцінку з використанням 
спеціальних нормативів – сортиментних таблиць або комп’ютерних 
програм. 

На цьому етапі можливі зменшення реальної кількості дерев, що 
відводяться в рубку, заниження висот і діаметрів (якщо, наприклад, 
вилка підіймається вище по стовбуру або просто записується нижчий 
результат ніж на шкалі), невірне встановлення категорії технічної 
придатності. Заниження висоти навіть на один метр може при 
наступних обрахунках зменшити загальну кубатуру, яка буде вказана 
у лісорубному квитку, приблизно на 10%. Так, якщо відводиться у 
суцільну рубку соснове насадження площею три гектари, при 
середньому запасі на гектарі 300 м3 кількість «зайвої» деревини 
складатиме близько 100 м3. Оскільки зробити точні заміри дерев 
досить важко, а таблиці містять усереднені значення, відхилення в 
межах 10% від лісорубного квитка не вважаються порушенням, якщо 
уся заготовлена деревина обліковується, а не реалізовується без 
документального оформлення. При відхиленнях понад 10% 
підприємству необхідно додатково зробити перерахунок рентної 
плати (див. підрозділ 4) і також взяти усю деревину на облік.  

За домовленістю із керівниками комунальних підприємств 
представникам громади можна вибірково брати участь у відводах 
лісосік. Якщо приховувати нічого, то такої згоди досягнути не буде 
проблем. 

Стосовно подальшого обліку уже заготовленої деревини, 
нормативні документи для комунальних підприємств відсутні. За 
основу найчастіше ними використовується «Інструкція з обліку 
продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на 
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підприємствах Державного комітету лісового господарства України» 
2003 року, яка для державних підприємств уже втратила чинність із 
запровадженням електронного обліку, але посилається на чинний 
закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 
Отже, певна правова підстава для використання цієї інструкції (за 
винятком пунктів, що не відповідають діючим нормативним 
документам) є [27]. 

Заготовлена деревина поділяються на три категорії: ділові 
сортименти, дров’яну деревину для технологічних потреб і дрова 
паливні. Облік заготовлених ділових сортиментів здійснюється 
переважно поштучно: вимірюється діаметр без кори у верхньому 
(тоншому) відрізі (до 14 см з градацією 1 см, понад 14 см – через 2 
см) і довжина колоди (без врахування припуску, який повинен 
складати 1% від довжини, на практиці – 5-15 см). Одночасно за 
якісними характеристиками встановлюється ґатунок лісоматеріалів. 
Торці сортиментів у верхньому відрі маркуються – вказують останню 
цифру діаметра і ґатунок. Об’єм визначається за таблицями ГОСТ 
2708-75. «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов» (Додаток Е), 
які залишаються чинними. Як альтернативний варіант в Україні 
розроблений стандарт pr EN 1309-2:1998 «Лісоматеріали круглі та 
пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Круглі 
лісоматеріали», але він практично не використовується. 

Облік дров’яних сортиментів (дров паливних і сировини для 
технологічних потреб) та деяких дрібних ділових здійснюється у 
складових метрах кубічних з наступним переведенням у щільні за 
коефіцієнтами (рис. 6.1). 

Через недосконалість класифікації лісопродукції в нашій 
державі, багато порушень трапляється у випадку заниження сортності 
ділових лісоматеріалів або зарахування їх до дров. Не спеціалістам 
також важко встановити відмінності між дров’яною деревиною для 
технологічних потреб та дровами паливними. У випадку підозри 
зловживань краще звернутися до фахівців, бо тут дійсно потрібні 
спеціальні знання і досвід. 
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Рис. 6.1 Щільний (ліворуч) і складений (праворуч) кубічні метри 

Для однометрових дров застосовується коефіцієнт 0,7. 
Уся заготовлена лісопродукція повинна прийматися на підставі 

щоденників приймання робіт і нарядів-актів виконаних робіт, якщо 
роботи виконуються працівниками підприємства, або на підставі актів 
виконаних робіт суб’єктами підприємницької діяльності. Не прийняту 
та не марковану деревину забороняється відпускати споживачам.  

Транспортування деревини з лісових масивів на склади 
підприємства або споживачам, які придбали і вивозять лісопродукцію 
безпосередньо з лісу, повинне супроводжуватися товарно-
транспортною накладною із додатком – специфікацією, у якій 
наводиться детальна характеристика цієї продукції: сортимент, 
порода, сорт, довжина, кількість колод за діаметрами, загальна 
кубатура. Для комунальних підприємств діє форма 1-ТН, затверджена 
наказом Мінінфраструктури № 983 від 05.12.2013 року, а для 
державних при транспортуванні деревини – ТТН-ліс. У новій формі 1-
ТН передбачені ще і графи з часом навантажувально-
розвантажувальних операцій, що унеможливлює повторне 
використання для проїзду одного документа. Зауважимо, що 
перевезення деревини транспортом здійснюється тільки з 
використанням товарно-транспортних накладних із специфікаціями, 
інші документи не чинні [24].   

Інколи підозра про невідповідність кількості зрубаної деревини 
тій, що вказана у лісорубному квитку, може виникнути уже після того, 
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як на ділянці залишилися лише пні. Серйозні розбіжності можна 
виявити за допомогою таблиці відповідностей діаметрів на висоті 
грудей залежно від діаметра пня (Додаток Ж). Спочатку за цією 
таблицею необхідно визначити відповідні діаметри, зробити умовний 
повторний перелік, звірити його із польовою переліковою відомістю 
відводу і при виявленні невідповідностей здійснити за 
сортиментними таблицями нову матеріальну оцінку. На підставі цих 
розрахунків винних осіб можна притягувати до відповідальності. 

Чим точніший облік деревини на усіх етапах її заготівель і 
транспортування, тим менша ймовірність її незаконного обігу. 
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7. Відповідальність за лісопорушення  
Порушення лісового законодавства прийнято називати 

лісопорушенням. Перелік лісопорушень наведено у статті 105 ЛКУ 
(Додаток И). Залежно від обставин та серйозності порушення лісового 
законодавства встановлюється адміністративна (за Кодексом України 
про адміністративні правопорушення), або кримінальна (за 
Кримінальним кодексом) відповідальність. Окрім того здійснюється 
матеріальне відшкодування в рамках цивільно-правової 
відповідальності. 

Чинне законодавство, що встановлює відповідальність за 
лісопорушення, не розмежовує порушення, вчинені 
лісокористувачами і сторонніми особами, до відповідальності можуть 
притягуватися як посадові особи лісогосподарського підприємства, 
так і громадяни чи інші юридичні особи. Правом проводити перевірки 
і притягувати до відповідальності усіх без винятку лісопорушників в 
лісах усіх форм власності та підпорядкування наділена Державна 
екологічна інспекція України (ст. 292 ЛКУ), яка діє у відповідності до 
Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища». Отже, якщо уповноваженим особам органів місцевого 
самоврядування або представникам місцевих громад не вдається 
вияснити спірні питання, які вони вважають лісопорушеннями, у 
керівництва лісогосподарських підприємств, необхідно звертатися до 
Державної екологічної інспекції у своїй області. У виняткових 
випадках явних кримінальних злочинів потрібно терміново 
повідомити правоохоронні органи. 

Усе ж таки більшість порушень у лісах здійснюють не самі 
лісокористувачі, а сторонні особи. Одним із головних завдань 
лісогосподарських підприємств є саме охорона лісів від 
лісопорушень. Посадові особи, які мають безпосередній стосунок до 
цих обов’язків, іменуються лісовою охороною. Через критичну 
недосконалість чинного лісового законодавства розділяють 
державну лісову охорону (на підприємствах, підпорядкованих 
Державному агентству лісових ресурсів) та лісову охорону інших 
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лісокористувачів (до категорії якої належать і працівники 
комунальних лісогосподарських підприємств). Формально досить 
широкими повноваженнями, але тільки у межах своїх лісових 
масивів, наділена державна лісова охорона підприємств, 
підпорядкованих Держлісагентству: складати адміністративні 
протоколи про лісопорушеня, виносити постанови про притягнення 
до відповідальності, вилучати знаряддя незаконних дій (наприклад, 
бензопилу при здійсненні самовільної рубки), зупиняти і оглядати 
транспортні засоби на території лісових масивів та інше. Хоча деякі з 
прав значною мірою декларативні, але все ж закріплені 
«Положенням про державну лісову охорону», у той час, як лісова 
охорона комунальних підприємств має тільки назву і фактично 
жодних повноважень. У випадку виявлення лісопорушення, посадові 
особи комунального підприємства можуть лише зафіксувати це 
порушення і звернутися до правоохоронних органів. Питання надання 
рівних прав у межах своїх лісових масивів лісовій охороні усіх 
лісокористувачів неодноразово піднімалося в ході дискусій на різних 
заходах, зокрема, така пропозиція є у резолюції Круглого столу з 
питань пошуку шляхів налагодження законодавства щодо діяльності 
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності 1 
грудня 2014 року [36]. 

Головні лісопорушення, безумовно, пов’язані із незаконним 
добуванням деревини. Чинні нормативні акти не містять чіткого 
офіційного визначення незаконної і самовільної рубки. Під 
незаконною рубкою загалом розуміють рубку без спеціального на те 
дозволу, або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих 
площах, ділянках, не в тій кількості (понад ліміт), не в ті терміни, що 
передбачені дозволом. Самовільна рубка – це дещо вужче поняття, 
яке визначає рубку взагалі без лісорубного квитка. За незаконні 
(зокрема і самовільні) рубки передбачені: 

 кримінальна відповідальність згідно статті 246 Кримінального 
кодексу України – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або 
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обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той 
самий строк, із конфіскацією незаконно добутого; 

 або адміністративна відповідальність згідно статті 65 КУпАП – 
накладення штрафу на громадян від п’яти до десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – 
від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Стосовно вибору варіанта покарання, не встановлена межа між 
кримінальною і адміністративною відповідальністю, часто це питання 
вирішується лише судом. Однозначно дії кваліфікуються як злочин, а 
не адміністративне правопорушення, якщо незаконна рубка вчинена 
на територіях або об’єктах природно-заповідного фонду. 

Загалом самі штрафи за лісопорушення відносно невеликі, 
значно більша сума відшкодування шкоди, яка передбачена 
Постановою КМУ від 23.07.2008 р. № 665 «Про затвердження такс 
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» (Додаток К). Після 
2008 року розмір шкоди перераховується з врахуванням величини 
індексу інфляції, який за 2009-2016 роки становить 1,937, тобто такси 
збільшуються майже вдвічі. Для об’єктів природно-заповідного фонду 
розрахунок відшкодування шкоди здійснюється згідно Постанови 
КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення 
розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про 
природно-заповідний фонд». За незаконне знищення або 
пошкодження деревних рослин, занесених до червоної книги, 
передбачені величезні штрафи (майже до 70 000 гривень за одне 
дерево, наприклад, береки) відповідно до Постанови КМУ від 
07.11.2012 р. № 1030 «Про розмір компенсації за незаконне 
добування, знищення або пошкодження видів тваринного і 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за 
знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» 
[40-42].  

Друге за поширеністю та серйозністю наслідків лісопорушення 
полягає у «знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або 
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недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної 
безпеки в лісах» (ст. 105 ЛКУ). Працівники лісового господарства 
щороку з острахом чекають весняного тепла, коли масово 
проводяться «сільгосппали» – спалювання торішньої сухої 
рослинності на полях, прилеглих до лісових масивів. У більшості 
випадків такі дії призводять до лісових пожеж. За це лісопорушення 
також залежно від наслідків, передбачена кримінальна або 
адміністративна відповідальність. 

Типовий приклад: лісова пожежа, яка виникла 10 серпня 2015р. 
на території Язлівчицької сільської ради Бродівського району в 
лісовому масиві Бродівської майстерської дільниці Бродівського 
ДЛГП «Галсільліс» загальною площею 12,1 га, була спричинена 
спалюванням соломи на городі, що примикає до лісового масиву. 
Вітром вогонь перекинуло у лісові культури, що спричинило спочатку 
низову пожежу, яка при пориві вітру перейшла у верхову. 

Прибувши о 9.35 на місце пожежі, працівники лісової охорони 
ще застали палія, яким виявився житель с. Конюшків Бродівського 
району Іванич І.І. (прізвище з етичних міркувань змінене), який 
визнав свою провину. 

На ліквідації пожежі були задіяні шість працівників лісової 
охорони  Бродівського  ДЛГП «Галсільліс»; два розрахунки  
Бродівського РВ ГУМНС і пожежний автомобіль ЛПС ДП «Бродівський 
лісгосп». Пожежу було локалізовано лише о 16.50. Прямі збитки, 
нанесені пожежею, склали 288856,99 грн., а загальні, з врахуванням 
витрат на гасіння пожежі – 301859,59 грн. Повне відшкодування цих 
збитків за законодавством покладається на винну особу. 

Матеріали про порушення Іваничем І.І. пожежної безпеки 
Бродівським  ДЛГП було скеровано в поліцію. Після проведення 
слідчих дій справа була передана до суду. Судові засідання тривають 
дотепер (станом на серпень 2016 року).  

Подібних випадків дуже багато. Якщо місцеві громади 
обґрунтовано вимагають беззаперечного виконання 
природоохоронного законодавства посадовими особами 
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комунальних лісогосподарських підприємств, то у свою чергу вони 
повинні бути відповідальними і також не вчиняти лісопорушень. 
Відповідно до положень Закону України «Про пожежну безпеку», 
«Правила пожежної безпеки в лісах України», затверджені наказом 
Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 р., 
є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими 
органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами, 
організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності) і 
громадянами, що з будь-яких причин перебувають у лісі. Щороку 
перед настанням пожежонебезпечного періоду сільським головам 
варто організувати загальне зібрання громади і попередити про 
серйозні наслідки сільгосппалів, які в першу чергу є порушенням 
природоохоронного законодавства, навіть якщо не призводять до 
лісових пожеж. Також потрібно відповідально дотримуватися усіх 
інших правил пожежної безпеки, перебуваючи в лісі.  

Серед інших розповсюджених лісопорушень – самовільне 
випасання худоби на лісових ділянках. Щоб мати можливість 
випасати худобу, необхідно отримати в лісогосподарському 
підприємстві лісовий квиток (див. підрозділ 5), тому що є певні 
обмеження категорій земель лісогосподарського призначення, де 
випасання худоби заборонене (Додаток Л). Потрібно відзначити, що 
випасання кіз у лісі не дозволяється. 

Ще одна нагальна проблема – наше суцільне засмічення, і не 
тільки лісів, як показник загальної культури при мінімальних штрафах. 

Загалом усе чинне законодавство, що стосується лісопорушень є 
недосконалим і потребує комплексного перегляду. Експертом 
програми FLEG II Олегом Сторчоусом підготовлено та подано на 
обговорення пропозиції «Удосконалення юридичної відповідальності 
за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно 
добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у 
законодавство», де деталізовано недоліки і невідповідності 
законодавства та подано рекомендації вдосконалення законодавчих 
актів [44].   
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8. Права місцевих органів влади та громад у сфері управління 
лісами, механізми забезпечення  

Від імені Українського народу здійснювати права власника на 
ліси органам місцевого самоврядування гарантується Конституцією 
України (ст. 13), Лісовим кодексом (ст. 7), Законом України «Про 
охорону навколишнього природного середовища України» (ст. 4). 
Статтею 56 Земельного кодексу підтверджена комунальна власність 
на землі лісогосподарського призначення.  
Природоохоронне законодавство нашої держави дає громадянам 
право доступу до екологічної інформації, участі в розробці та 
здійсненні заходів щодо охорони довкілля, раціонального і 
комплексного використання природних ресурсів. 

Права громадян та місцевих громад у володінні, користуванні та 
розпорядженні лісовими ресурсами гарантуються низкою 
міжнародних конвенцій і угод, дотримуватися яких зобов’язалася 
Україна, зокрема це: Орхуська конвенція «Про доступ до інформації, 
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (1998), «Лісові 
принципи» Конференції ООН з навколишнього середовища та 
розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992), Всеєвропейська стратегія 
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття (1995), 
декларації та резолюції Міністерських конференцій по захисту лісів 
Європи (2003, 2007), Санкт-Петербурзька декларація з проблем 
правозастосування та управління в лісовому господарстві (2005). 

На жаль, більшість цих прав, гарантованих найвищим чинним 
законодавством, носить декларативний характер і на практиці 
нівелюється численними підзаконними актами або протиріччями 
самих законів. Так, у Лісовому кодексі жодними чином не закріплені 
права місцевих громад у сфері лісових відносин а повноваження 
сільських і селищних рад практично обмежені лісовими ділянками, 
що перебувають у комунальній власності в межах населених пунктів. 

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делеговані 

69



 

 

 

повноваження здійснення контролю за додержанням земельного та 
природоохоронного законодавства, використанням і охороною 
земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого 
значення, відтворенням лісів. Також передбачено різноманітні форми 
участі громад в управлінні (місцевий референдум, загальні збори за 
місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо). 
Повноваження ж сільських та селищних рад щодо управління та 
контролю ведення лісового господарства в комунальних лісах не 
визначені. Оскільки землі лісогосподарського призначення, передані 
у постійне користування комунальним лісогосподарським 
підприємствам, перебувають у спільній частковій власності усіх 
територіальних громад району чи області, громади можуть ініціювати 
перед районною чи обласною радою укладання «Договору стосовно 
володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, 
що перебувають у спільній частковій власності», як передбачено 
статтею 88 Земельного кодексу [10].  

Великим недоліком діяльності багатьох лісогосподарських 
підприємств, зокрема і комунальних, є їхня закритість від 
громадськості. Така закритість тільки шкодить репутації і спричиняє 
до спротиву громадян. Безліч публікацій у пресі про те, як громадяни 
протестують проти «незаконних рубок», не маючи попередньо 
інформації про місця їхнього проведення. У переважній більшості 
випадків ті рубки все-таки законні, але замість позитиву від 
оприлюднення плану рубок підприємство отримує негатив, який 
повинне спростовувати. У свою чергу, громадянам перед 
звинуваченнями варто скористатися правами на інформацію, які 
гарантуються Законами України «Про доступ до публічної інформації» 
і «Про звернення громадян»: громадяни України мають право 
звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 
об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від 
форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб 
відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, 
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, 
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заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-
економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 
скаргою про їх порушення. Тільки отримавши відповідь, яка не 
задовольняє запит, доцільно звертатися до контролюючих чи 
правоохоронних органів. 

З точки зору співпраці,  механізм участі місцевих громад в 
управлінні лісами комунальної форми власності забезпечується 
шляхами: 

1. Безпосереднього впливу на діяльність комунальних 
підприємств через затвердження їхніх статутів, програм розвитку, 
призначення керівників на сесіях відповідних місцевих рад (обласних 
чи районних). 

2. Отримання інформації про діяльність комунальних 
підприємств із їхніх інтернет-сайтів, засобів масової інформації, звітів, 
поданих органам місцевого самоврядування. 

3.  Звернень громадських організацій та громадян до 
адміністрації комунальних підприємств із запитами, пропозиціями, 
зауваженнями, заявами, скаргами. 

4. Врахування пропозицій органів самоврядування та 
представників місцевих громад при складанні 10-річних планів 
розвитку лісового господарства. 

5. Публічного громадського обговорення конфліктних ситуацій. 
У свою чергу для вдосконалення механізмів участі місцевих 

громад в управлінні лісами, комунальним підприємствам необхідно: 
1. Призначити відповідальних осіб для зв’язків із місцевими 

радами (від обласної до сільських), громадськими організаціями та 
активістами, до обов’язків яких належатиме також надання 
інформації за запитами і зверненнями громадян. 

2. Регулярно, не рідше одного разу в квартал, висвітлювати 
інформацію про свою діяльність (проведення лісовпорядкування, 
лісокультурну кампанію, протипожежні заходи, обсяги рубок, 
працевлаштоване місцеве населення, сплачені податки та інше) у 
місцевих ЗМІ. 
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3. Періодично, принаймні один раз на рік, надавати 
повідомлення у вигляді звітів на сесіях місцевих рад, зокрема і 
сільських та селищних, до населених пунктів яких прилеглі лісові 
масиви комунальних підприємств.  

4. Виступати з ініціативою розробки та реалізації регіональних 
програм розвитку лісового господарства спільно з органами 
місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськими 
організаціями та активістами місцевих громад. 

5. Розробити інтернет-сайти та розміщувати на них актуальну 
інформацію (загальну характеристику підприємства; заплановані 
заходи та звіти про їхнє виконання; керівництво комунальних 
підприємств; посадові особи, відповідальні за зв’язки з 
громадськістю; контактні дані; доступні форми співпраці з 
громадянами через їхні запити, пропозиції, зауваження, заяви, 
скарги; відповіді на звернення та інше). 

6. Запрошувати представників органів самоврядування та 
місцевих громад на лісовпорядні наради, з метою врахування їхніх 
інтересів при складанні 10-річних планів розвитку лісового 
господарства. 

7. Проводити публічне громадське обговорення конфліктних 
ситуацій на зборах місцевих громад. 

На сьогодні ОКС ЛГП «Галсільліс» в інформаційній роботі з 
населенням є одним із найбільш прогресивних в Україні серед 
лісогосподарських підприємств комунальної форми власності. Тільки 
у цього підприємства є сайт, який постійно оновлюється. 
Підприємство ставить собі завдання бути оперативнішим у пошуках 
ефективних форм донесення до громадськості правдивої інформації 
про свою діяльність, формуванні громадської думки [31]. 

Важливо те, що тут подано не тільки загальну інформацію про 
підприємство, а й інформацію, що сприяє роботі механізмів 
громадського контролю. Зокрема: орієнтовний план проведення 
рубок 2016 р.; план проведення відводів та громадських слухань по 
місяцях на 2016 рік; стан проведення лісовідновлення у 2016 році, 
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тощо. Актуальними є роботи з впровадження системи електронного 
обліку деревини, системи моніторингу і контролю автотранспорту, а 
також перспектива висвітлення на сайті карти лісів підприємства із 
нанесення на неї квартальної сітки та плану проведення рубок. 

Хорошим позитивним прикладом є робота через органи 
місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради) із 
місцевими громадами. Вона проводиться через працівників ОКС ЛГП 
«Галсільліс»,  які є депутатами районних рад (10 чол.) та депутатами 
міських, сільських, селищних рад (47чол.). Сприяти виконанню 
вищевказаних завдань покликана створена при ОКС ЛГП «Галсільліс» 
Громадська рада. 

Роботу з інформування через Інтернет ресурси розпочало ОКАП 
«Сумиоблагролiс», але є ще над чим працювати. Варто відзначити 
про інформування громадськості про незаконні та самовільні рубки, а 
також особливості протидії пожежам в природних екосистемах у 
літній пожежонебезпечний період 2016 року [32]. 

Цікавим є досвід роботи із громадськістю 
ОКАП "Житомироблагроліс". Вона ефективно проводиться через 
органи місцевого самоврядування, проте ресурси ЗМІ та мережі 
Інтернет задіяні дуже мало, а офіційного сайту немає.  

Загалом, конфліктів між комунальними лісогосподарськими 
підприємствами та місцевими громадами не повинно виникати 
взагалі, оскільки керівники підприємств – наймані особи, а 
територіальні громади – співвласники комунальних лісів.  

Додаткові можливості для місцевих громад та інших 
зацікавлених сторін у лобіюванні свої прав та інтересів у сфері 
лісового господарства дає лісова сертифікація, основними 
завданнями якої є: 

 організація ведення лісового господарства у відповідності до 
визначених міжнародних стандартів на засадах сталого розвитку; 

 попередження скорочення та виснаження лісових ресурсів та 
пов’язаних з ними корисних властивостей лісів; 
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 удосконалення технологічних, технічних, організаційних та 
управлінських рішень, спрямованих на підвищення продукційної та 
відтворювальної здатності лісів, збереження біотичного різноманіття, 
постійного та безперервного користування лісовими ресурсами, 
посилення захисних функцій лісів; 

 врахування інтересів місцевих громад та підвищення їх 
ролі при підготовці управлінських рішень; 

 підвищення конкурентоспроможності продукції, сприяння її 
просуванню на зовнішньому та внутрішньому ринку через 
документальне підтвердження її походження з лісів управління, 
якими здійснюється на засадах сталого розвитку; 

 інформування широкого кола зацікавлених осіб про рівень 
забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого 
ведення лісового господарства; 

 попередження проникнення на ринок незаконно добутої 
деревини та інших ресурсів; 

 усунення торгівельних бар’єрів у торгівлі лісовими продуктами 
та запобігання виникнення нових; 

 виконання міжнародних зобов’язань України, які торкаються 
ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку. 

Лісова сертифікація здійснюється шляхом проведення оцінки 
відповідності ведення лісового господарства низці вимог (принципів і 
критеріїв) незалежною компанією, що засвідчується видачею 
відповідного сертифіката. В Україні лісова сертифікація здійснюється 
на основі міжнародних стандартів FSC (Лісової Опікунської ради).  

Принцип 4 Стосунки з місцевим населенням і права 
працівників передбачає модель співпраці лісогосподарських 
підприємств з місцевими громадами (Додаток М). Вимоги 
налагодження тісної співпраці з громадськістю присутні й у інших 
принципах і критеріях. Так, на виконання Принципу 8 Моніторинг і 
оцінка претенденти на сертифікат зобов’язані надавати 
громадськості короткий звіт про результати моніторингових робіт, що 
проводяться на підприємстві, зокрема, оприлюднювати такі 
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показники:  
а) обсяг вилучення усіх видів лісових ресурсів;  
б) темпи приросту, лісовідтворення, стан лісів;  
в) склад і зміни, що спостерігаються у флорі та фауні;  
г) екологічні й соціальні наслідки лісозаготівель та інших 

лісогосподарських заходів;  
д) витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового 

господарства. 
Виконання Принципу 9 Збереження особливо цінних лісів 

передбачає проведення разом із зацікавленими сторонами 
консультацій щодо виявлення ознак особливо цінних для збереження 
лісів та визначення заходів стосовно їх збереження.  

В Україні діє офіс Національного представництва FSC, на сторінці 
якого за адресою https://www.facebook.com/FSC.Ukraine можна 
знайти інформацію про плани проведення аудитів лісогосподарських 
підприємств, взяти активну участь у консультаціях підприємств з 
громадськістю або висловити свої зауваження щодо їхньої діяльності. 
На час написання довідника сертифікат FSC серед комунальних 
підприємств має лише Вінницьке обласне спеціалізоване 
лісогосподарське підприємство «Віноблагроліс». 

Активні громадяни можуть здійснювати громадський контроль 
за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів як 
громадські інспектори охорони навколишнього природного 
середовища. Повноваження громадських інспекторів визначаються 
«Положенням про громадських інспекторів з охорони довкілля», що 
затверджене Наказом Мінприроди України (Додаток Н). Громадянин, 
який бажає бути громадським інспектором, повинен подати до 
Державної екологічної інспекції у своїй області письмову заяву та 
подання організації, що його рекомендує, або письмове клопотання 
державного інспектора з охорони навколишнього природного 
середовища. 
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Всесвітнім фондом природи WWF в Україні разом з партнерами 
у червні 2016 року започатковано проект «Лісова варта», який 
діятиме до кінця 2017 року. Цілі проекту: 

 створити систему громадського моніторингу за веденням 
лісового господарства в Україні; 

 зміцнити потенціал активістів і місцевих громад для 
моніторингу змін у лісах і суттєвих лісопорушень; 

 забезпечити доступ громадськості до інформаційних баз 
даних про порушення у сфері лісового господарства та інших аспектів 
питань лісового господарства; 

 каталізувати грамотне висвітлення в ЗМІ питання незаконних 
рубок та інших видів лісових злочинів чи найкращих прикладів 
ведення лісового господарства. 

Бажаючим долучитися до громадського контролю в лісах 
необхідно зайти на сайт 
http://wwf.panda.org/uk/wwf_ukraine_ukr/other_regions/forest_watch/ 
і заповнити анкету. 

Отже, попри недосконалість законодавства, володіючи 
інформацією, місцевим громадам та органам самоврядування при 
бажанні можна реалізувати механізми забезпечення своїх прав у 
сфері управління лісами. 
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Висновок 
Розвиток комунальної форми власності узгоджується із 

тенденцією децентралізації влади та підвищення ролі територіальних 
громад у лісовому господарстві.  

За існуючим законодавством у місцевих громад достатньо 
механізмів та повноважень для вирішення широкого кола питань у 
сфері діяльності лісогосподарських підприємств комунальної форми 
власності. Проте, місцеве населення у своїх повноваженнях не 
обізнане, не має знань і навичок, щоб їх реалізовувати, тому 
ініціатива щодо залучення громадян до участі в управлінні 
комунальними лісами повинна виходити від адміністративного 
персоналу лісогосподарських підприємств. Йому необхідно тісніше 
співпрацювати з громадами, доводити до їхнього відома інформацію 
про заходи, що будуть проводитись, за можливістю, враховувати 
побажання місцевих мешканців та залучати їх до виконання 
лісогосподарських робіт.  

Необхідними також є прозорість діяльності підприємств та 
публічність інформації про діяльність у вигляді звітів на сесіях 
місцевих рад, публікацій у місцевих ЗМІ та мережі Інтернет, розробка 
та реалізація регіональних програм розвитку лісового господарства 
спільно з органами місцевого самоврядування. 
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Додатки 
Додаток А 

Інтегровані пропозиції та рекомендації круглого столу 
1. Державне стратегічне планування 
Визначити єдину стратегію розвитку державних і комунальних 

лісогосподарських підприємств, як постійних лісокористувачів, поставивши їх у 
рівноправне становище. Підготувати Закон про основні засади Національної 
Лісової Політики 

2. Контроль і управління 

 Враховуючи процес децентралізації влади, доцільно підготувати нову 
редакцію Лісового кодексу, концепція якого базуватиметься на засадах 
Національної Лісової Політики. 

 У новій редакції Лісового кодексу України необхідно чітко розмежувати 
на рівні держави функції формування і реалізації лісової політики, контролю, 
господарської діяльності. При цьому суб’єкт, що здійснює державний контроль 
у сфері ведення лісового господарства, повинен бути відстороненим від 
здійснення господарських функцій. 

3. Оподаткування і фінансування л/г 

 Внести зміни в систему оподаткування, які б забезпечили: 
- цільове використання коштів, отриманих від збору за спеціальне 
використання лісових ресурсів, на ведення лісового господарства, 
мінімізувавши зустрічні фінансові потоки, оскільки плата за спеціальне 
лісокористування є не податком, а рентою власника лісу і повинна цілком 
спрямовуватися на охорону та відтворення лісових ресурсів;  
- можливості застосування спрощеної системи оподаткування і 
спеціального режиму сплати ПДВ для лісогосподарських підприємств всіх 
форм власності. 

 Розробити механізми забезпечення фінансування лісовідновлення, 
лісорозведення і лісовпорядкування за рахунок державного і обласного 
бюджетів та інших коштів. 

 Вдосконалити механізми використання коштів фондів охорони 
навколишнього природного середовища різних рівнів для можливості 
фінансування заходів з лісовідновлення, лісорозведення і лісовпорядкування.  

4. Земельний кодекс 

 Запровадити спрощений порядок зміни цільового призначення 
земельних ділянок із земель запасу та приватних земель, що непридатні для 
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сільськогосподарських потреб і які залісилися природним шляхом або можуть 
бути залісеними. 

 Спростити порядок передачі таких самозалісених і придатних до 
залісення земельних ділянок у постійне користування лісогосподарських 
підприємств усіх форм власності. 

 Чітко визначити статус земель під усіма полезахисними лісосмугами та 
іншими полезахисними насадженнями як «несільськогосподарські угіддя 
земель сільськогосподарського призначення» та рекомендувати їхню передачу 
землекористувачам сільгоспугідь із зобов’язанням належного утримання як 
інфраструктурного об’єкта. 

 Провести визначення статусу придорожніх лісосмуг з подальшою їх 
передачею залежно від основного призначення або користувачам / власникам 
відповідних суміжних земель, або організаціям чи установам, на балансі яких 
перебувають відповідні дороги. 

5. Лісове законодавство 

 Рекомендувати Кабінету Міністрів, відповідно до Лісового кодексу, внести 
відповідні зміни до чинного законодавства та затвердити єдине загальне 
положення про лісову охорону усіх постійних лісокористувачів, наділивши їх 
однаковими повноваженнями. Під час дискусії обговорювалося також питання 
можливості формування лісової охорони як незалежної структури у процесі 
розмежування законодавчих, регулятивних, контрольних і господарських 
функцій у лісовому секторі, але учасники круглого столу не дійшли спільної 
думки щодо цього.  

 Пункт 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу викласти в редакції: «До 
одержання в установленому порядку державних актів на право постійного 
користування земельними лісовими ділянками лісогосподарськими 
підприємствами документами, що підтверджують це право на раніше надані 
землі, є планово-картографічні матеріали лісовпорядкування». 

 Рекомендувати Кабінету Міністрів (через відповідні органи виконавчої 
влади) розробляти та затверджувати нормативно-правові документи в галузі 
лісового господарства з єдиним підходом для всіх постійних лісокористувачів, 
не розділяючи їх за відомствами чи формою власності.  

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення 
Внести зміни, якими надати лісовій охороні комунальних 

лісогосподарських підприємств право складати протоколи про здійснення 
адміністративних правопорушень (протоколи про лісопорушення) та виносити  
постанови про притягнення лісопорушників до відповідальності. 

7. Інші нормативно-правові акти 
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 Внести зміни до «Правил пожежної безпеки в лісах України» щодо 
посилення відповідальності сільгоспкористувачів за шкоду, заподіяну лісовому 
господарству внаслідок сільгосппалів. 

 Враховуючи те, що в діючій постанові Кабінету Міністрів від 23 липня 2008 
р. №655 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної 
лісу» розмір шкоди, завданої лісовому господарству, завищений, доцільно 
внести зміни до цієї постанови,  привівши розмір нарахованої шкоди до 
ринкової вартості деревини, збільшеної у 3 рази. Якщо неможливо встановити 
сортність пошкодженої або знищеної деревини, її ринкова вартість 
розраховується як для деревини 1-го сорту. (деякі учасники круглого столу не 
вважали за необхідне вносити зміни у постанову Кабінету Міністрів від 23 
липня 2008 р. №655). 

8. Інституційний розвиток 
Сформувати представницький орган, який би відстоював інтереси 

комунальних лісогосподарських підприємств. 
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Додаток Б 
Таблиця Б 1 

Вік стиглості деревостанів для основних лісоутворювальних порід в 
експлуатаційних лісах України [3] 

Назва породи Бонітет 
Оптимальний вік 

рубки, років 

Сосна 
Іі> 
II і < 

81-90 
81-90 

Модрина європейська Всі бон. 81-90 

Ялина європейська в горах 
Карпат 

IА
 І > 

І і< 
81-90 
81-90 та 101-110 

Ялина європейська на рівнині Всі бон. 71-80 

Похідні ялинники на рівнині Всі бон. 51-60* 

 І і> 101-110 
Дуб насіннєвий II 101-110 
 III і < 101-110 та 61-70 
Бук в горах Карпат Всі бон. 101-110 

Бук на рівнині  101-110 

Граб Всі бон. 51-60 
Береза Всі бон. 61-70 

Вільха чорна Всі бон. 61-70 
Осика Всі бон. 41-50 

Примітка:зміни згідно наказу державного комітету лісового 
господарства України №269 від 15.10.2009 «Про затвердження віків 
стиглості похідних ялинових деревостанів. 
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Додаток В 
Податковий кодекс України, стаття 256 (витяг) 

Стаття 256. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
256.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші 
відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні 
представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх 
походження з України або виконують агентські (представницькі) функції 
стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім 
фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального 
дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового 
законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють 
спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального 
дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов 
договору довгострокового тимчасового користування лісами. 

256.2. Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне 
використання лісових ресурсів є: 

256.2.1. деревина, заготовлена в порядку рубок головного 
користування; 

256.2.2. деревина, заготовлена під час проведення заходів: 
щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення 

захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки 
догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, 
рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки 
переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та 
суцільні лісовідновні рубки); 

з розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку 
з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо; 

256.2.3. другорядні лісові матеріали (заготівля живиці, пнів, лубу та 
кори, деревної зелені, деревних соків та інших другорядних лісових 
матеріалів, передбачених нормативно-правовими актами з ведення 
лісового господарства); 

256.2.4. побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби, 
заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, 
збирання лісової підстилки, заготівля очерету та інших побічних лісових 
користувань, передбачених нормативно-правовими актами з ведення 
лісового господарства); 
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256.2.5. використання корисних властивостей лісів для культурно-
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних 
цілей та проведення науково-дослідних робіт. 

256.3. Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових 
ресурсів встановлюються у таких розмірах: 

256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід: 
 

Найменування 
лісової породи Розряд 

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, 
гривень 

ділової (без кори) дров’яної (з 
корою) великої середньої дрібної 

Перший пояс лісів 
Сосна 
 1 239,79 153,36 58,97 6,08 
 2 170,41 109,54 42,59 4,65 
 3 137,54 88,59 34,16 3,72 
 4 103,43 65,74 25,28 2,80 
 5 68,15 43,79 16,86 1,88 
Модрина 
 1 107,72 91,28 35,56 7,92 
 2 77,59 65,74 25,28 6,08 
 3 61,21 52,92 20,13 4,65 
 4 45,64 39,28 14,98 3,28 
 5 31,02 26,49 10,30 2,35 
Ялина, ялиця 
 1 212,60 181,28 69,52 8,04 
 2 157,80 134,36 52,16 5,32 
 3 126,56 108,28 41,44 4,68 
 4 95,24 80,88 30,76 3,36 
 5 63,92 53,48 20,76 2,68 
Дуб (крім дуба коркового) 
 1 629,13 302,32 100,66 10,30 
 2 451,28 216,97 72,07 7,50 
 3 361,40 172,70 58,04 6,08 
 4 271,49 130,62 43,54 4,23 
 5 177,88 86,35 29,01 3,28 
Ясен, клен (крім явора) 
 1 235,93 201,52 100,66 10,30 
 2 169,20 144,65 72,07 7,50 
 3 135,52 115,16 58,04 6,08 
 4 101,78 87,08 43,54 4,23 
 5 66,72 57,60 29,01 3,28 
Бук 
 1 453,57 291,76 97,38 8,88 
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 2 323,01 207,54 69,30 6,08 
 3 259,78 166,43 55,72 5,15 
 4 195,19 124,26 41,66 3,72 
 5 130,62 83,22 27,64 2,35 
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 
 1 35,11 30,21 22,46 7,92 
 2 24,56 21,08 16,18 6,08 
 3 19,66 17,56 13,33 4,65 
 4 14,73 12,66 9,83 3,28 
 5 9,83 8,43 6,30 2,35 
Осика, вільха сіра, тополя 
 1 20,33 17,56 13,33 5,63 
 2 14,73 12,66 9,13 3,72 
 3 11,96 9,83 7,76 3,28 
 4 9,13 7,76 5,63 2,35 
 5 5,63 4,90 3,53 0,92 
Другий пояс лісів 
Сосна 
 1 204,46 130,56 50,09 5,15 
 2 144,82 93,13 36,04 3,72 
 3 115,61 74,84 29,01 3,28 
 4 87,61 55,72 21,53 2,35 
 5 58,44 37,44 14,53 1,40 
Модрина 
 1 92,23 79,44 30,41 7,50 
 2 66,67 56,62 21,53 5,15 
 3 52,92 44,74 17,30 4,23 
 4 39,28 33,80 13,08 3,28 
 5 26,49 22,85 8,88 1,88 
Ялина, ялиця 
 1 187,76 160,44 61,52 6,64 
 2 134,36 114,72 44,12 4,68 
 3 106,92 91,28 35,44 4,00 
 4 80,88 69,16 26,72 3,36 
 5 53,40 45,68 17,36 2,00 
Дуб (крім дуба коркового) 
 1 535,50 258,05 86,10 8,43 
 2 383,85 184,35 61,32 6,08 
 3 305,23 147,48 48,66 4,65 
 4 228,42 109,54 37,02 3,72 
 5 153,52 73,70 24,81 2,35 
Ясен, клен (крім явора) 
 1 200,82 172,03 86,10 8,43 
 2 143,95 122,86 61,32 6,08 
 3 114,44 98,31 48,66 4,65 
 4 85,68 73,02 37,02 3,72 
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 5 57,60 49,17 24,81 2,35 
Бук 
 1 386,18 247,52 82,38 7,50 
 2 275,24 175,92 58,97 5,15 
 3 220,50 141,15 47,29 4,23 
 4 165,68 105,31 35,56 3,28 
 5 110,94 70,59 23,44 2,35 
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа 
 1 28,76 24,56 18,96 7,03 
 2 21,08 18,23 13,33 5,15 
 3 16,86 14,06 11,23 3,72 
 4 12,66 11,23 7,76 3,28 
 5 8,43 7,03 5,63 1,88 
Осика, вільха сіра, тополя 
 1 17,56 15,43 11,23 4,65 
 2 12,66 11,23 7,76 3,28 
 3 9,83 9,13 7,03 2,80 
 4 7,76 6,30 4,90 2,35 
 5 4,90 4,90 3,53 1,40; 

256.3.2. за заготівлю деревини неосновних лісових порід: 

Найменування 
лісової породи 

Розряд 

Ставка за 1 щільний куб. метр деревини, 
гривень 

ділової (без кори) дров’яної (з 
корою) великої середньої дрібної 

Перший пояс лісів 

Самшит 

 1 1106,62 945,78 472,78 10,30 

 2 790,61 675,47 337,96 7,50 

 3 632,63 540,65 270,09 6,08 

 4 474,66 405,13 202,69 4,23 

 5 315,98 270,34 135,27 3,28 

Бархат, горіх 

 1 689,50 589,82 294,90 10,30 

 2 492,94 421,29 210,64 7,50 

 3 393,93 337,04 168,53 6,08 

 4 295,60 252,78 126,84 4,23 

 5 197,29 168,53 84,25 3,28 

Груша, кизил, явір 

 1 553,31 473,26 236,40 10,30 

 2 395,30 337,71 169,01 7,50 
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 3 315,98 270,34 135,27 6,08 

 4 237,33 202,94 101,58 4,23 

 5 158,00 135,52 67,87 3,28 

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, 
шовковиця, яблуня 

 1 413,56 353,19 176,48 10,30 

 2 295,60 252,11 125,89 7,50 

 3 235,93 201,52 100,66 6,08 

 4 177,66 150,95 75,38 4,23 

 5 117,96 101,11 50,57 3,28 

Каштан, дуб корковий 

 1 344,76 294,90 147,48 10,30 

 2 246,46 210,64 105,31 7,50 

 3 197,29 168,53 84,25 6,08 

 4 148,18 126,39 63,22 4,23 

 5 98,31 84,25 42,59 3,28 

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 

 1 276,64 235,93 118,44 10,30 

 2 197,29 168,53 84,25 7,50 

 3 157,28 134,82 67,40 6,08 

 4 117,96 101,11 50,57 4,23 

 5 79,32 68,12 34,16 3,28 

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, 
крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 

 1 207,17 176,93 88,45 10,30 

 2 148,18 126,39 63,22 7,50 

 3 117,96 101,11 50,57 6,08 

 4 89,21 75,82 38,39 4,23 

 5 59,70 50,57 25,28 3,28 

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 

 1 68,80 58,97 29,51 5,63 

 2 49,17 42,14 21,08 3,72 

 3 39,31 33,71 16,86 3,28 

 4 29,51 25,28 12,66 2,35 

 5 19,66 16,86 8,43 1,88 

Другий пояс лісів 

Самшит 
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 1 937,36 801,14 400,71 8,43 

 2 669,14 572,26 286,02 6,08 

 3 535,75 457,80 229,38 4,65 

 4 401,60 343,36 171,78 3,72 

 5 268,21 228,90 114,69 2,35 

Бархат, горіх 

 1 586,99 502,04 250,91 8,43 

 2 419,16 358,79 179,28 6,08 

 3 335,61 286,50 143,25 4,65 

 4 251,36 216,27 107,18 3,72 

 5 167,80 143,95 71,62 2,35 

Груша, кизил, явір 

 1 468,33 400,23 200,34 8,43 

 2 334,94 285,77 143,25 6,08 

 3 268,21 228,90 114,69 4,65 

 4 200,82 172,03 86,10 3,72 

 5 134,15 114,44 57,09 2,35 

Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, 
шовковиця, яблуня 

 1 352,49 300,52 150,75 8,43 

 2 251,36 214,84 107,18 6,08 

 3 200,82 172,03 86,10 4,65 

 4 150,95 129,16 64,60 3,72 

 5 100,41 85,68 43,06 2,35 

Каштан, дуб корковий 

 1 293,52 251,36 125,89 8,43 

 2 209,94 179,76 89,88 6,08 

 3 167,80 143,95 71,62 4,65 

 4 125,72 107,44 53,82 3,72 

 5 83,55 71,62 36,04 2,35 

Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина 

 1 234,53 200,12 100,16 8,43 

 2 167,13 143,25 71,15 6,08 

 3 134,15 114,44 57,09 4,65 

 4 100,41 85,68 43,06 3,72 

 5 66,72 57,60 28,59 2,35 

Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, 
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крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха 

 1 176,23 150,25 75,38 8,43 

 2 125,72 107,44 53,82 6,08 

 3 100,41 85,68 43,06 4,65 

 4 75,15 64,60 32,28 3,72 

 5 50,57 42,81 21,53 2,35 

Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях) 

 1 58,27 49,84 24,81 4,65 

 2 42,14 35,81 17,81 3,28 

 3 33,71 28,76 14,53 2,80 

 4 25,28 21,76 10,78 2,35 

 5 16,86 14,06 7,50 1,40. 

256.4. Ставки рентної плати, встановлені підпунктами 
256.3.1 і 256.3.2 пункту 256.3 цієї статті, застосовуються при заготівлі 
деревини в порядку рубок головного користування та під час проведення 
заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, 
посилення захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - 
рубки догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні 
рубки, рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки 
переформування; незалежно від віку деревостанів - суцільні санітарні та 
суцільні лісовідновні рубки) та заходів з розчищення лісових ділянок, 
вкритих лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом гідровузлів, 
трубопроводів, шляхів тощо. 

256.5. Ставки рентної плати за заготівлю деревини застосовуються з 
урахуванням розподілу лісів за поясами і розрядами. 

256.6. Розподіл лісів за поясами: 
256.6.1. до першого поясу належать усі ліси, за винятком лісів 

Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей і лісів гірської 
зони Львівської області; 

256.6.2. до другого поясу належать ліси Закарпатської, Івано-
Франківської та Чернівецької областей і ліси гірської зони Львівської 
області. 

256.7. Розряди встановлюються для кожного кварталу (урочища) 
виходячи з нижчезазначеної відстані між центром кварталу і найближчим 
нижнім складом лісозаготівельника, до якого деревина вивозиться 
безпосередньо з лісосіки, або пунктом відвантаження деревини 
залізницею: 
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Розряди 1 2 3 4 5 

Відстань, кілометрів до 10 10,1-25 25,1-40 40,1-60 60,1 і більше 

Відстань (пряма) від центру кварталу (урочища) до нижнього складу 
або пункту відвантаження деревини залізницею визначається за 
картографічними матеріалами і коригується залежно від 
геоморфологічних умов місцевості за такими коефіцієнтами: 

у лісах з рівнинним рельєфом - 1,1; 
у лісах з горбистим рельєфом або у лісах, понад 30 відсотків площі 

яких зайнято болотами, - 1,25; 
у лісах з гірським рельєфом - 1,5. 
Пунктом відвантаження деревини залізницею вважається пункт 

(залізнична станція, роз’їзд), у якому дозволено здійснення такої операції, 
незалежно від наявності на ньому відповідних складів. 

256.8. Зміна розподілу лісів за розрядами здійснюється у разі: 
256.8.1. закриття діючих або відкриття нових пунктів (залізничних 

станцій чи роз’їздів) відвантаження деревини; 
256.8.2. виявлення порушення установленого порядку розподілу лісів 

за розрядами. 
256.9. До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки 

стовбура (у верхньому перетині без кори) діаметром від 25 сантиметрів і 
більше, до середньої - діаметром від 13 до 24 сантиметрів, до дрібної - 
діаметром від 3 до 12 сантиметрів. 

До дров’яної деревини належать сортименти, які можна 
використовувати для технологічних потреб, а також не придатні для 
промислової переробки (дрова паливні). 

На дров’яну деревину, використану для технологічних потреб, 
донараховується рентна плата за результатами фактичної заготівлі у 
розмірі 70 відсотків установлених підпунктами 256.3.1 і 256.3.2 пункту 
256.3 цієї статті ставок рентної плати за ділову дрібну деревину 
відповідної лісової породи. 

Ставки рентної плати за ділову і дров’яну деревину липи 
встановлені підпунктами 256.3.1 і256.3.2 пункту 256.3 цієї статті без 
урахування кори, а за дров’яну деревину решти лісових порід - з корою. 

За ліквід з крони встановлюється рентна плата у розмірі 40 відсотків, а 
за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків ставок 
рентної плати за дров’яну деревину відповідної лісової породи. 

На деревину, заготовлену під час вибіркових рубок головного 
користування ставки рентної плати знижуються на 20 відсотків, а заходів 
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щодо поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення 
захисних властивостей (у деревостанах віком понад 40 років - рубки 
догляду за лісом, вибіркові санітарні рубки, вибіркові лісовідновні рубки, 
рубки, пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки і рубки 
переформування) - на 50 відсотків. Знижки у відсотках обчислюються за 
кожною ставкою рентної плати окремо. 

256.10. За заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення 
побічних лісових користувань та використання корисних властивостей 
лісів ставки рентної плати встановлюються Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 
радами. 

256.11. Порядок нарахування податкових зобов’язань з рентної плати 
за спеціальне використання лісових ресурсів 

256.11.1. Сума рентної плати обчислюється суб’єктами лісових 
відносин, які видають спеціальні дозволи, і зазначається у таких дозволах. 

256.11.2. Сума рентної плати, зазначена в лісорубному та в лісовому 
квитках, підлягає перерахунку суб’єктом лісових відносин, який видає 
спеціальні дозволи, у разі коли: 

загальна кількість фактично заготовленої деревини під час її відпуску з 
обліком за площею перевищує зазначену в лісорубному квитку та 
кількість більше ніж на 10 відсотків; 

фактичний обсяг використання лісових ресурсів перевищує 
зазначений у лісовому квитку на весь обсяг такого перевищення. 

Підставою для перерахунку є спеціальні дозволи та акти огляду місць 
використання лісових ресурсів. 

256.11.3. Суб’єктом лісових відносин, який видає спеціальні дозволи, 
перерахунок рентної плати за заготівлю деревини і заготівлю 
другорядних лісових матеріалів, побічні лісові користування та 
використання корисних властивостей лісів здійснюється також у разі: 

а) виправлення технічних помилок, які можуть бути допущені під час 
проведення матеріальної і грошової оцінки лісосік, другорядних лісових 
матеріалів, побічних лісових користувань та використання корисних 
властивостей лісів, відпущених за лісорубними квитками або лісовими 
квитками, неправильного застосування сортиментних таблиць, поясів, 
розрядів та ставок рентної плати, а також виправлення арифметичних 
помилок, допущених під час підрахунків; 

б) анулювання лісорубного та/або лісового квитка у зв’язку з 
вилученням земель для інших потреб. В інших випадках анулювання або 
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видачі дубліката лісорубного квитка та/або лісового квитка перерахунок 
рентної плати не здійснюється і вся нарахована за такими квитками сума 
рентної плати повністю сплачується до відповідних бюджетів; 

в) надання лісокористувачеві відстрочки: 
на заготівлю деревини - сума рентної плати за заготівлю залишеної на 

пні деревини збільшується на 1,5 відсотка незалежно від строку, на який 
надано відстрочку; 

на вивезення деревини - сума рентної плати за невивезену вчасно 
деревину збільшується на 1,5 відсотка за кожний місяць відстрочки; 

г) додаткового продовження строку вивезення, але не більш як на три 
місяці. При цьому лісокористувачем сума рентної плати за обсяг 
невивезеної вчасно деревини збільшується на 5 відсотків за кожний 
місяць відстрочки. 

256.11.4. Незалежно від способу обліку деревини, що відпускається 
на пні (за площею, пеньками, приблизною кількістю), лісокористувачі, які 
допустили неповну заготівлю деревини, що дозволена для вирубки за 
виписаними лісорубними квитками, або взагалі її не проводили, рентну 
плату обчислюють і сплачують повністю за всю дозволену для заготівлі 
кількість деревини, що зазначена в дозволі. 

256.11.5. Лісокористувачі, у яких за результатами діяльності 
здійснюється перерахунок рентної плати, відображають донараховані 
суми рентної плати в податковій декларації. 

256.11.6. Лісокористувачі щокварталу складають податкову 
декларацію з рентної плати наростаючим підсумком з початку року, за 
винятком: 

а) лісокористувачів, якими до отримання лісорубних та лісових квитків 
рентна плата вноситься в каси суб’єктів лісових відносин, які їх видають: 

фізичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців, яким видано 
лісорубні та лісові квитки; 

лісокористувачів (крім фізичних осіб, а також фізичних осіб - 
підприємців, яким видано лісові квитки), у яких сума рентної плати в 
лісорубному чи лісовому квитках не перевищує 50 відсотків однієї 
мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в 
якому сплачується рентна плата; 

б) лісокористувачів з іншої області, які сплачують рентну плату 
повністю до видачі їм спеціального дозволу за місцезнаходженням 
лісової ділянки, на якій здійснюється заготівля деревини. 
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256.11.7. Про надходження суми рентної плати в касу суб’єкта лісових 
відносин, що видає спеціальні дозволи, у спеціально заведеній книзі 
робиться запис і лісокористувачеві видається квитанція. Одночасно в 
лісорубних та лісових квитках робиться позначка про сплату рентної плати 
в касу (зазначаються номер і дата квитанції про сплату). 

256.11.8. При отриманні дозволу в поточному році (або донарахуванні 
суми рентної плати) після чергового строку сплати рентної плати 
лісокористувачі сплачують усі суми рентної плати за строками, що 
минули. 

256.12. Порядок подання декларації, строки сплати, відповідальність 
платників рентної плати та контроль за її справлянням визначено статтями 
257 і 258 цього Кодексу. 
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Додаток Д 
Таблиця Д 1 

Ставки рентної плати 
за заготівлю другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних 

лісових користувань на 2016 та наступні роки у лісах Львівської області 
Додаток 4 

до рішення обласної ради 
від 07 червня 2016 № 186 

 

№ 
пор. 

Назва продукції Одиниця 
виміру 

Норми збору в грн. 
за 1 кг 

1. Дикорослі плоди і ягоди:   
1.1 Брусниця 1 кг 1,00 
1.2 Горобина звичайна 1 кг 0,30 
1.3 Горобина чорноплідна 1 кг 0,30 
1.4 Чорниця 1 кг 1,00 

1.5 Шипшина 1 кг 0,35 

1.6 Суниця 1 кг 2,30 
1.7 Обліпиха 1 кг 0,70 
1.8 Калина 1 кг 0,50 

1.9 Малина 1 кг 1,10 

1.10 Ожина 1 кг 0,50 

1.11 Бузина 1 кг 0,50 
1.12 Інші 1 кг 0,50 

2. Гриби:   
2.1 Білі 1 кг 2,50 

2.2 Лисички 1 кг 1,40 
2.3 Опеньки 1 кг 0,70 

2.4 Інші 1 кг 0,70 

3. Березовий сік 1 кг 0,30 

4. Лікарсько-технічна сировина 
(у сухому вигляді) 

1 кг 
0,50 

5. Новорічні ялинки 1 шт. 0,50 

* Розмір плати за кожен наступний рік визначається шляхом коригування 
визначеної суми за попередній рік на річний індекс інфляції. 
Керуючий справами обласної ради    Валентин ХАРЛОВ  
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Додаток Е 
Таблиця Е 1 

Витяг з ГОСТ 2708-75. «Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов», 
об’єми лісоматеріалів (м3) залежно від діаметрів у верхньому відрізі без 

кори і довжин 
d,см/ 

L,м 
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

10 0,026 0,031 0,037 0,044 0,051 0,058 0,065 0,075 0,082 0,09 0,1 

11 0,032 0,037 0,045 0,053 0,062 0,07 0,08 0,09 0,098 0,108 0,12 

12 0,038 0,046 0,053 0,063 0,073 0,083 0,093 0,103 0,114 0,125 0,138 

13 0,045 0,053 0,062 0,074 0,085 0,097 0,108 0,12 0,132 0,144 0,158 

14 0,052 0,061 0,073 0,084 0,097 0,11 0,123 0,135 0,15 0,164 0,179 

16 0,069 0,082 0,095 0,11 0,124 0,14 0,155 0,172 0,189 0,2 0,22 

18 0,086 0,103 0,12 0,138 0,156 0,175 0,194 0,21 0,23 0,25 0,28 

20 0,107 0,126 0,147 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,28 0,3 0,33 

22 0,13 0,154 0,178 0,2 0,23 0,25 0,28 0,31 0,34 0,37 0,4 

24 0,157 0,184 0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,36 0,4 0,43 0,47 

26 0,185 0,21 0,25 0,28 0,32 0,35 0,39 0,43 0,46 0,5 0,54 

28 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,58 0,63 

30 0,25 0,29 0,33 0,38 0,42 0,47 0,52 0,56 0,61 0,66 0,72 

32 0,28 0,33 0,38 0,43 0,48 0,53 0,59 0,64 0,7 0,76 0,82 

34 0,32 0,37 0,43 0,49 0,54 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 

36 0,36 0,42 0,48 0,54 0,6 0,67 0,74 0,8 0,88 0,95 1,02 

38 0,39 0,46 0,53 0,6 0,67 0,74 0,82 0,9 0,97 1,05 1,13 

40 0,43 0,5 0,58 0,66 0,74 0,82 0,9 0,99 1,07 1,16 1,25 

42 0,47 0,56 0,64 0,73 0,81 0,9 1 1,08 1,18 1,28 1,38 

44 0,515 0,61 0,7 0,8 0,89 0,99 1,09 1,2 1,3 1,4 1,51 

46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,98 1,08 1,19 1,3 1,41 1,53 1,65 

48 0,62 0,73 0,84 0,95 1,06 1,18 1,3 1,41 1,54 1,67 1,8 

50 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,28 1,41 1,54 1,67 1,81 1,95 

52 0,73 0,86 0,99 1,12 1,25 1,39 1,53 1,67 1,81 1,97 2,12 

54 0,8 0,93 1,07 1,21 1,35 1,5 1,65 1,8 1,96 2,12 2,29 

56 0,86 1,01 1,16 1,31 1,46 1,62 1,78 1,95 2,11 2,28 2,46 

58 0,92 1,08 1,25 1,41 1,57 1,74 1,91 2,08 2,27 2,45 2,63 

60 0,99 1,16 1,33 1,51 1,68 1,86 2,05 2,23 2,42 2,62 2,81 

62 1,06 1,24 1,43 1,62 1,8 1,99 2,18 2,37 2,57 2,78 2,99 

64 1,13 1,33 1,52 1,72 1,91 2,11 2,32 2,52 2,73 2,95 3,17 

66 1,2 1,4 1,61 1,82 2,02 2,23 2,44 2,66 2,88 3,11 3,38 
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Додаток Ж 
Таблиця Ж 1 

Діаметри дерев на висоті грудей в корі залежно від діаметра пня в корі, 
см 

Діаметр 
пня в 

корі, см С
о

сн
а 

Я
л

и
н

а 

Я
л

и
ц

я 

Д
уб

 

Я
се

н
 

Б
ук

 

Гр
аб

 

О
си

ка
 

Б
е

р
е

за
 

В
іл

ьх
а 

8 6 7 7 5 6 6 6 7 5 6 

12 9 9 10 8 9 9 8 9 7 9 

16 12 12 13 11 12 12 10 12 10 12 
20 15 15 16 15 15 14 13 15 13 15 

24 19 18 19 18 18 17 16 17 16 18 
28 22 21 22 22 21 20 18 20 19 21 

32 25 24 25 25 24 24 21 23 23 24 

36 29 27 28 28 27 27 24 26 26 27 
40 33 30 32 31 30 30 28 29 28 30 

44 36 34 36 34 33 34 31 33 32 34 
48 40 37 40 37 36 38 35 37 36 37 

52 43 41 44 41 39 41 38 42 39 41 
56 47 44 48 44 42 45 42 46 43 44 

60 50 48 52 47 46 48 46 50 46 47 

64 54 51 56 51 49 52 51 55 49 51 
68 57 55 59 54 53 55 56 60 53 54 

72 61 58 63 57 57 59 61  56 57 
76 64 62 67 61 61 63   60 61 

80 67 66 71 64 65 67     

84 71 70 75 67 69 70     
88 74 74 79 71 73 74     

92 77 78  74 76 78     
96 81 82  77 80 82     

100 84   81       
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Додаток И 
Лісовий кодекс України (витяг) 

Глава 22  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства 
Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність 
відповідно до закону. 

Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні 
у: 

1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; 
2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або недбалого 

поводження з вогнем, порушенні інших вимог пожежної безпеки в лісах; 
3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його забруднення хімічними та 

радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними 
водами, іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших 
видів шкідливого впливу; 

4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами; 
5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог щодо ведення 

лісового господарства, встановлених законодавством у сфері охорони, захисту, 
використання та відтворення лісів; 

6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у 
лісових розсадниках і на плантаціях, а також природного підросту та самосіву 
на землях, призначених для відновлення лісу; 

7) порушенні правил зберігання, транспортування та застосування засобів 
захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та інших препаратів; 

8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за призначенням, у 
тому числі для спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і 
споруд без належного дозволу; 

9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на лісових ділянках; 
10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, лікарських рослин, 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 
11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і 

відтворення лісів; 
12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі живиці і 

використання інших лісових ресурсів; 
13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у встановлені строки; 
14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у лісах; 
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15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших 
об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному впливу на 
стан і відтворення лісів; 

16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що перебувають у 
тимчасовому користуванні, або невиконанні обов'язків щодо приведення їх у 
стан, придатний для використання за призначенням; 

17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського 
призначення; 

18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних систем 
і доріг на лісових ділянках; 

19) невиконанні приписів державної лісової охорони та органів виконавчої 
влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства у 
сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів. 

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення 
лісового законодавства. 
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Додаток К 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для 

обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» (витяг) 
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України  

 від 23 липня 2008 р. N 665  
ТАКСА  

 для обчислення розміру шкоди,  заподіяної лісу підприємствами, установами,  
організаціями та громадянами незаконним вирубуванням  та пошкодженням 

дерев і чагарників  до ступеня припинення росту 
Діаметр дере в у корі біля шийки кореня, сантиметрів Розмір шкоди 
За кожне дерево, вирубане або пошкоджене до ступеня 
припинення росту: 

 

10 і менш як 42 
10,1-14 74 
14,1-18 190 
18,1-22 390 
22,1-26 685 
26,1-30 1080 
30,1-34 1449 
34,1-38 1845 
38,1-42 2266 
42,1-46 2688 
46,1-50 3109 
За кожне 1-сантиметрове перевищення 50-сантиметрового 
діаметра 

105 

За кожний куш чагарнику 105 

Примітки: 
1. За незаконне вирубування або пошкодження до ступеня припинення 

росту плодових дерев, самшиту, дерев і чагарників родини кипарисових, 
бархату амурського, айланта, платана, горіхів усіх видів, дерев еталонних 
насаджень та дерев на лісонасіннєвих плантаціях і ділянках, насіннєвих і 
хвойних дерев віком до 41 року в грудні - січні розмір шкоди обчислюється за 
цією таксою, збільшеною у 3 рази.  

2. За незаконне вирубування сухостійних дерев розмір шкоди 
обчислюється за цією таксою, зменшеною у 2 рази.  

3. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з 
переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків його периметра 
(незалежно від довжини за висотою стовбура), обшморганою кроною понад 
половину її довжини, обідраними та зламаними скелетними коренями понад 
половину периметра стовбура, а також повалені дерева та з нахилом, 
спричиненим дією лісокористувача, понад 30 градусів від вертикальної осі.   
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Додаток Л 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заготівлі 
другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в 

лісах України» (витяг) 
 

Заготівля сіна і випасання худоби 
40. Випасання худоби, за винятком кіз, дозволяється на вкритих і не 

вкритих лісовою рослинністю землях лісового фонду, якщо це не завдає їм 
шкоди. Місця та терміни випасання худоби зазначаються у лісовому квитку. 

41. На територіях об'єктів природно-заповідного фонду випасання худоби 
може здійснюватися лише за умови, що воно не суперечить їх цільовому 
призначенню. 

42. Випасання худоби забороняється: 
 у державних захисних і полезахисних лісових смугах, протиерозійних 

лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах першого та другого поясів зон 
санітарної охорони джерел водопостачання, лісах першої і другої зон округів 
санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій та інших категорій 
захисності лісів, де це передбачено законодавчими актами; 

 на площах лісових культур, природних молодняків і у насадженнях з 
наявністю життєздатного підросту - до досягнення ними висоти, коли вершини 
не пошкоджуються тваринами, на лісонасіннєвих та інших плантаціях, а також 
ділянках, де проводяться заходи сприяння природному поновленню лісів; 

 на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях, 
призначених для природного відновлення лісів; 

 на площах з легкорозмивними та легкорозвіюваними ґрунтами та у 
місцях масового зростання ягідників і грибів; 

 без пастуха, за винятком випасання на огороджених ділянках або на 
прив'язі; 

 з використанням собак. 
За рішенням місцевих органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, в межах їх компетенції, можуть передбачатись 
також інші обмеження випасання худоби в лісах. 

43. Власники худоби зобов'язані за вказівкою постійних лісокористувачів 
зводити огорожі навколо прогонів для худоби та пасовищ, розташованих 
поблизу лісових культур, розсадників та інших ділянок лісу.  
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Додаток М 
Витяг з принципів і критеріїв FSC 

Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників 
Лісогосподарська діяльність має підтримувати або поліпшувати у 

довгостроковій перспективі соціально-економічний добробут працівників 
лісового господарства і місцевих громад. 

Критерій 4.1. Місцевому населенню, що мешкає в зоні діяльності 
лісогосподарського підприємства, має бути надана можливість першочергового 
працевлаштування, навчання та отримання інших послуг. 

Критерій 4.4. Планування та проведення лісогосподарських заходів 
мають включати результати оцінювання їх можливих соціальних наслідків. З 
населенням і окремими групами, на інтереси яких безпосередньо впливають 
лісогосподарські заходи, повинні проводитися консультації. 

Критерій 4.5. Для розгляду скарг і забезпечення справедливої 
компенсації місцевим жителям у випадку втрат чи збитків, які наносяться їх 
юридичним і традиційним правам, власності, ресурсам і умовам життя, має 
бути задіяний відповідний механізм. Для запобігання подібних втрат і збитків 
повинні здійснюватися відповідні заходи. 
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Додаток Н 
Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля (витяг) 

5. Права громадських інспекторів 
Громадські інспектори мають право: 
 спільно з працівниками органів Мінприроди, інших державних 

органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним використанням та 
відтворенням природних ресурсів, органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування,  брати участь у проведенні перевірок додержання 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та 
громадянами вимог природоохоронного законодавства, норм екологічної 
безпеки, охорони, раціонального використання та відтворення природних 
ресурсів; 

 за направленням органу Мінприроди, який призначив громадського 
інспектора, проводити рейди та перевірки і складати акти перевірок; 

 складати протоколи про адміністративні правопорушення при 
виявленні порушень природоохоронного законодавства, відповідальність за які 
передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення, і 
подавати їх відповідному органу Мінприроди для притягнення винних до 
відповідальності; 

 доставляти осіб, які вчинили порушення природоохоронного 
законодавства, до органів місцевого самоврядування, органів внутрішніх справ 
та штабів громадських формувань з охорони громадського порядку і 
державного кордону, якщо особу порушника не може бути встановлено на 
місці порушення; 

 перевіряти документи на право використання об'єктів тваринного 
світу, зупиняти транспортні (у тому числі плавучі) засоби та проводити огляд 
речей, транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь полювання і 
рибальства, добутої продукції та інших предметів; 

 проводити у випадках, установлених законом, фотографування, 
звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для попередження і 
розкриття порушень законодавства в галузі охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання і відтворення природних 
ресурсів; 

 брати участь у підготовці для передачі до судових органів матеріалів 
про відшкодування збитків, заподіяних унаслідок порушення законодавства 
про охорону навколишнього природного середовища, та виступати в ролі 
свідків; 
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 роз'яснювати громадянам вимоги природоохоронного законодавства 
та їх екологічні права; 

 брати участь у проведенні громадської екологічної експертизи 
відповідно до Закону України «Про екологічну експертизу»; 

 одержувати в установленому порядку інформацію про стан 
навколишнього природного середовища, джерела негативного впливу на нього 

та заходи, що вживаються для поліпшення екологічної ситуації. 
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Про Програму FLEG II (ENPI East)  
Програма FLEG II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону 

дії Європейського інструменту сусідства та партнерства-2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні систем 
управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма спрямована на поступ у 
реалізації Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма здійснює аналіз або 
перегляд лісової політики, правової бази й адмінстративної структури лісового сектору; сприяє підвищенню 
рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню систем управління в лісовому 
секторі, зокрема з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС. На суб-національному (місцевому) 
рівні Програма приділяє багато уваги розробці, тестуванню й оцінці пілотних проектів сталого лісокористування 
з метою тиражування та обміну успішним досвідом. Країни-учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, 
Молдова, Росія й Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. http://www.enpi-fleg.org  

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ  

 
 

 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  

–
–

http://ec.europa.eu/index_en.htm 
 

 

СВІТОВИЙ БАНК  
–

-
-

 
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

 

 

 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  

–

http://www.iucn.org 
 

 

ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ  
–

–

www.panda.org 
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