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1. Про с іан  організації виконання указу  Президента України від
07.06.2021 № 228/2021 |«Про деякі заходи щодо збереження та відтворення 
лісів» ■ . ! ' '
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Президент України 07 червня 2021 року підписав указ Л*« 228/2021 
«Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», відповідно до 
якого, зокрема, передбачено розробити та затвердити Кабінетом Міністрів 
України державну цільову проіраму «Масштабне залісення України» (да.іц ~ 
Програма).

В рамках цієї Програми передбачено за 10 років створити нових 
і млн га лісів, підвищивши тим са.мим рівень лісистості України, для цього в 
перші три роки висадити І млрд дерев.

Так як Програмаїс державною, логічним є залучеіи-ія до її виконакия 
усі.ч лісокористувачів та власників лісів. Згідно з даішми останнього облік\ 
лісів (станом на 01 .Фі.20і-]) до сфери уиравліпня Держ.иісагентства 
відноситься 73 %  лісів держави або'?,6 млн га, Інші 27 % або 2,8 мли га лісів 
належать іншим лісокористувачам та власника.м лісів. ;

Тобто, Держлісагентство, як основниіі лісокористувач, готове взяїи на 
себе провідну роль у виконанні даної Проіра\ш створення 730 тис. га нових і, 
лісів за 10 років, при цьому в найближчі три роки висадити 730 мJти дерев. І;

Створення і млн га нових лісів частково можна вирішити шли,\ч>м і 
переведення самозалісених ділянок до категорії лісів. За різними оцінками в 
Україні таких ділянок нараховується 300-500 тис. га. Такий крок значно 
спростив би виконання поставленого завдання.

Держлісагентство у квітні-червні цього року відповідними листами /і-ИО
26.04.2021 Лр 02-1-8/з  179-21,.. від 25.05.2021 М' 02-18/3870-21, ви) и1.06.202і 
N0 02-18/4125,2и  в ід  11.06.2021 № 02-33/4494-21, віб 11.06.2021 ' 
N9 02-33/4495-21 та від 1^:06.2021 № 02-30/4658-21) надало доручення 
облуправлінням проаналізувати інформацію Держгеокадастру про наявність 
са.мо залісених ділянок т? надати ;проітозиції щодо включення їх до складу 
державних лісогооподарських підприємств. Не усі облуправління 
відповідально віднеслися до виконання наданого ■ доручення. Попередньо 
Держлісагентство повідомило Міндовкілля листом від 28.05.2021 
№ 02-18/4069-21 про доцільність набуття державними лісогосподарськими 
підприє.мствами права постійного користування таки.ми земе.и.іиіми 
ділянками загальною площею 45,4 тис. га (1054 ділянки), в тому чисмі 
3 1,2 тис. га д а і «Київоблагроліс».

Природно виникає^питання -  на яіСих землях створювати нові ліси та за 
які кошти? ^

Указом Президента України доручено Кабінету Міністрів УкраїіПі 
розробити та затвердити державну цільову програму «1\/]асиітабне залісення
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України», в ■■ якій і'|.пе^е|(^ачи?й перелік виконавців Ироі рамм і;і
джерела фінанс,ува^*ііЯм> г ''4*1' і

Для оператйвно'і'о .ррзі^рбл^ння Програми Держлісагептству нсобхілі:. 
у стислі терміни зібрати інформацію від усіх лІсокористувачів та власників 
лісів щодо переліку заходів та обсягів фінансуванші їх виконання.

Для цього Держлісагентство веде перемовини з Міндовкіллям про іс. 
щоб від мін'істерсі'ва; надійщов відповідний Ьапит до обласних державний 
адміністрацій, власників 'лісНв .^постійніїк  ̂ лісокрристч^вачів. З паїїіої 
сторони, як нач^іьників,.обласних іуправіінь, потрібна активна позиція щодо 
сприяння збор^' такої'інформації на реііональиому рівні.

У разі розроблення та затвердження регіопапьних програм розвигк\ 
лісового господарства або внесення змін* до уже діючих, нсобхілії' 
максимально врахувати завдання ГІрезиден'іа України щодо масіитабиои 
залісення України. ;!

Виконання завдання щодо висадження 1 млрд дерев в порівнянні з 
попередні.м є більш практичним і менш проблематичним, окрім, знову ж таки 
фінансування.

Держлісагенгсгвом ставить собі завдання висадити 730 млн дерев з:’ 
три роки або майже 245 млн дерев в рік. Проаналізувавши динамік} 
відтворення лісів за останні 5 років, наші підприємства щороку в середньому 
висаджували близько 180 млн сіянців. Основні резерви, де ми зможемо 
висадити зазначену кількість сіянців.

По перше, д ісо в ід и он л еи и я  -  за умови створення лісових культур н.. 
зрубах в наступні три роки в таких же обсягах, як заплановано на 2021 рік 
(22081 га), тої за- дей період (2022-2024 роки) та враховуючи осінню 
лісокультурну кампанію 2021 року отримуємо обсяі лісові;и-юилеи!і;: 
67611 га в перерахунку на . кількість висаджених сіянців (в середньому 
6 тис. шт. на 1 га площі) ми отримуємо біля 406 мли сіянців.

По друге, ж ііс в п ш і вт иких  згарищ  2020 р ок у  — відповідно до наказ\ 
Держлісагентства від 17.05.202] № 318 «Про затвердження Плану заходів з 
розроблення згарищ 2020 року та відтворення на них лісів» Жи гомирсько.м), 
Луганському та Харківському облуправлінням на наступні три роки доведено 
завдання із створегпіЯ; лісових культу-р на згаришах па загальіі:ґі {ькиц, 
8662 га в перерахунку на кількість висаджених сіянців (в середньомч 
б тис. шт. на 1 га площі) ми отримуємо біля 52 мли сіянців.

11о і'регє. л ісо р о зв ед еи и я  та зси їісеи и я  н а я вн о го  /іісокудьтуїуію го 
ф онду -  дозвольте нагадати, на колегії у  лютому 2021 року .ми детально 
розглядали питання використання лісокультурного фонду підприсмс'іна\!!і 
Держлісагенства, який сганом на З і. і 2.2020 складав 104,3 тис. га. >ікіпо гі 
наявного фонду відняти зруби поточного року та двохрічні зруби, які будуть 
залісені в рамках лісовідновлення, отримуємо 74661 »а лісок\льі)ріюіи 
фонду. У разі його з§лісення протягом трьох років нам иеобхідііо б)де 
висадити біля 448 м л» сіянців (в середньому' 6 тис. шт. на І га плоіііі).
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Отже, враховуючи наявні на даний час резерви лісокультурного фонду, 
підприємства Держлісагентства можуть] за три наступні роки висадити 
орієнтовно 906 млн; с,іяиців і це бе|'врахувані|ія доповнень лісових культур.

Для вні?онавр |перед: нашими пі)іпригмствомн
стоїть сер!1 ознс '̂|11ита1т я 1|що;д^?^ посадковим матеріалом усієї
кампанії. шіЦійиданої'Нр'езиде^гомІУкраши Для цього нам необхідно як 
мінімум вдвічі (Збі|іі>шити йс|Г© ізир0щування,'щ0 в свою чергу’ потребуватиме 
збільшення заготдоіі насіння*основних лісотвірнйх порід.

Щоб виконати поставлекі'’ Президентом України завдання звичайно 
необхідне фінансування. Особливо гостро це стосується хіідлриємсів Півдня 
та Сходу держави, яким необхідно виконати 56 % наведених вище обсягів. 
Попередні наші розрахунки на висадження І млрд дерев показали погребу ь 
коштах в сумі біля 2 млрд гри. Наведені розрахунки досить наближені і 
потреба в коштах може зрости.

Підсумовуючи вищенаведене, для успішного виконання :іавдаііь 
Президента України щодо масштабного зшисення України

І

Колегія вирішила: І
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1. Начальнику Київського та по м. Києву обласного управління 
лісовоі'о га мислив.ськоііо господарства, начальникам обласних управлінь 
лісового та мисішвськоі о господарства:

1.1. Виходячи із наведеної інформації, детально проаналізувати по 
кожно.му підприєм:сгву обсяг лісокультурного фонду, який необхідно 
залісити, заплановані площі зрубів на наступні три роки, на яких погрібно 
створити лісові кул!>турй.

1.2. На основі проведеного аналізу запланувати збільшення ь 
необхідній кі.чькості' збору шсового насіння та вирощування садивного 
матеріа.чу (в розрізі порід), передбачивши також будівництво заводів для 
вирощування сіянців .із закритою {сорсмевою системою иа основі иaдvli:ll.\ 
рекомендацій УкрН||.1-ПІ~А, та врахував}і!и можливі потреби і у садивному 
матеріа,'Н інших''Ііібетійнйх лісокорисіувачів, віпасників лісів, а гакож 
місцевих гро.мад, фізичних та юридичних осіб.

1.3. Надати■ Держлісапентству в термін до 12.07.2021 іиформуцію в 
розрізі підприємств щодо обсягів відтворення лісів, вирощування 
посадково(о матеріалу^, збору насіння та коштів (в розрізі джерел 
фінансування), необхідних для виіконания запланованих заходів.

1.4. Звернутись до відповідних оргалів місцевої влади з пропозицією 
шодо проведення ідентифікації деградованих і ерозійно иeбeзпeч^rиv 
земельних ділянок та надання їх у постійне користування державним 
лісогосподарським підприємствам з метою подальшого їх залісення.
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2. Директору Укрі-ГдіЛГА Т качуД.П. надати Ді,ержлісагентству:
2.1. До 01.08.2021 науково обгрултовані пропозиції щодо використання 

деревних порід цри лісорозведенні в іу.мовах глобальної зміни клімату и
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2.1. ^ ї{ ; ‘Ц,07.2@3<1]^п^Ъект Концепції державної; цільової програ.чьі 
«Масштабне, зал:ісЄ|Ння України», ( м'.[’4 •

1  ьі !і :■ ■'''•V ' '  к"'іі  ̂ ‘ ^
3. Улравління лїЬйвого^грсяодарстна тзідтворення л>сій,1]

Держлісагені^іва Будзінському І.Л. й^ г̂^рмін до 01.07.202! підготуваті! г-.: "
направити . ДО:  ̂.Міндовкілля  ̂ проект^ зйоиту . міміотерств.а до обласни -.
державних ■'адміністрацій,' : власників * лісів .т а  'д'ніиих иостій!і:і\
лісокорираЛ'В4и{.Ві.'.а.іодо.і надання іііформйціГ»'^Йержмі^агей'вств\' про ііерс.і..

. 'І.Л» ' ' • и / II И - ‘І' V  . ,г .заходів ІЗ î'.̂ (laeLiÎ щбнrtl'\> .,залісені^я,;^(ішик0навців та обсягів і джеро. ; 
фінансування цих заходів, для: оперативного розроблення державної цільіш-» 
програми «Масштабне залісення України»^

' ' ■ .... *■'

Голова колегії

Згідно:
Секретар КО.ПЄГІЇ
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Ю.В. Болоховсиь

А.В. Святецька
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