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Стан та перспективи
розвитку лісового
господарства України
Доповідь заступника Голови Держлісагентства
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Темпи зростання обсягів реалізації продукції та
виконання зобов'язань перед бюджетом
державними лісогосподарськими підприємствами
(мільярди гривень)
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Динаміка продуктивності праці до росту
заробітної плати, грн

Галузь забезпечує роботою майже 50 тис. осіб,
переважно в сільській місцевості

277434

247471
223680
209629

149238
116706

середньомісячна заробітна плата
одного штатного працівника по
Держлісагентству
обсяг реалізації на 1 працюючого

3027

3479

4932

6778

8631

10629

2013

2014

2015

2016

2017

2018 (8 міс)
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В останні роки при відсутності фінансування з боку держави майже всі витрати на
ведення лісового господарства покривається за рахунок власних коштів підприємств
Держлісагентства

Характеристика поточного стану лісового
господарства України (SWOT - аналіз)
СИЛЬНІ СТОРОНИ

СЛАБКІ СТОРОНИ

1. Національні традиції ведення лісового господарства,
високий рівень лісотехнічної освіти і наукових
досліджень.
2. Наявність кваліфікованих лісових фахівців, що мають
високий рівень підготовки.
3. Збереження лісгоспів в якості самостійних,
вертикально-інтегрованих структур, високий рівень
керованості в галузі.
4. Консолідованість лісівничих професіоналів та лісівничої
громадськості.
5. Наявність відновлювального лісового ресурсу.

1.
Відсутність достатньої законодавчої бази для
забезпечення ефективного розвитку галузі.
2. Повільне зростання лісистості території, дефіцит
лісових ресурсів.
3. Неоднорідність географічних та природнокліматичних умов.
4. Недосконалість ринку деревини, однобокість та не
ефективність мораторію на експорт, низький рівень
переробки ресурсів.
5. Слабке технічне забезпечення, високий рівень
зношеності обладнання , відсутність інвестицій.

МОЖЛИВОСТІ

ЗАГРОЗИ

1. Розробка Національної лісової політики, яка би
базувалась на принципах, критеріях та індикаторах
сталого управління лісами. Побудова дієвої стратегії
розвитку.
2. Створення державного фонду розвитку лісового
господарства з визначенням джерел його наповнення.
3. Підвищення ролі місцевих громад у прийнятті рішень
щодо планування лісогосподарської діяльності та
лісокористування.
4. Використання сучасних інформаційних технологій для
лісового
впорядкування
та
ведення
лісового
господарства; підключення усіх лісокористувачів до
системи електронного обліку деревини.

1. Дисбаланс фінансового забезпечення та надмірний
податковий тиск на лісову галузь. Відсутність
фінансування лісівничих заходів в Степовій та
Лісостепові зонах країни, що призведе до деградації та
занепаду лісового господарства.
2. Відсутність стратегії адаптації до змін клімату .
3. Наміри щодо передачі лісів у концесію з подальшою
їх приватизацією.
4. Дисбаланс в підходах до заходів щодо поліпшення
санітарного
стану
лісів,
масове
всихання лісових насаджень.
5. Формування негативного ставлення до лісової галузі.

Характеристика поточного стану лісового
господарства України (SWOT - аналіз)
СИЛЬНІ СТОРОНИ
1. Національні традиції ведення лісового господарства, високий
рівень лісотехнічної освіти і наукових досліджень.
2. Наявність кваліфікованих лісових фахівців, що мають високий
рівень підготовки.
3. Збереження лісгоспів в якості самостійних, вертикальноінтегрованих структур, високий рівень керованості в галузі.
4. Консолідованість лісівничих професіоналів та лісівничої
громадськості.
5. Наявність відновлювального лісового ресурсу.

МОЖЛИВОСТІ
1. Розробка Національної лісової політики, яка би
базувалась
на
принципах,
критеріях
та
індикаторах сталого управління лісами. Побудова
дієвої стратегії розвитку.
2. Створення державного фонду розвитку
лісового господарства з визначенням джерел
його наповнення.
3. Підвищення ролі місцевих громад у прийнятті
рішень щодо планування лісогосподарської
діяльності та лісокористування.
4.
Використання
сучасних
інформаційних
технологій для лісового впорядкування та
ведення лісового господарства; підключення усіх
лісокористувачів до системи електронного обліку
деревини.

СЛАБКІ СТОРОНИ
1. Відсутність достатньої законодавчої бази для забезпечення ефективного розвитку галузі.
2. Повільне зростання лісистості території, дефіцит лісових ресурсів.
3. Неоднорідність географічних та природно-кліматичних умов.
4. Недосконалість ринку деревини, однобокість та не ефективність мораторію на експорт, низький рівень переробки ресурсів.
5. Слабке технічне забезпечення, високий рівень зношеності обладнання , відсутність інвестицій.

ЗАГРОЗИ
1. Дисбаланс фінансового забезпечення та надмірний
податковий тиск на лісову галузь. Відсутність
фінансування лісівничих заходів в Степовій та
Лісостепові зонах країни, що призведе до деградації
та занепаду лісового господарства
2. Відсутність стратегії адаптації до змін клімату
3. Наміри щодо передачі лісів у концесію з подальшою
їх приватизацією
4. Дисбаланс в підходах до заходів щодо поліпшення
санітарного стану лісів, масове всихання лісових
насаджень
5. Формування негативного ставлення до лісової галузі

Цілі міжнародної лісової політики

Мета 15. Захист, відновлення і
сприяння сталому використанню
наземних
екосистем,
стале
управління лісами, боротьба з
опустелюванням,
припинення
процесу деградації земель та
зупинка
процесу
втрати
біорізноманіття

1. Зупинити втрату лісового покриву в усьому світі завдяки
впровадженню збалансованого лісоуправління, в тому числі
захисту, відтворенню та реконструкції лісів, активізувати
зусилля щодо запобігання деградації лісів та боротьби зі
зміною клімату

15.2
До 2020 року сприяти
здійсненню стійкого управління
всіма видами лісів, зупинити
знелісення, відновити деградовані
ліси
і
істотно
збільшити
лісовідтворення на глобальному
рівні

3. Значно розширити площу охоронних лісів, а також частку
лісової продукції з лісів, що управляються збалансовано

2. Посилення економічної, соціальної та екологічної вигоди, в
тому числі шляхом поліпшення умов життя населення, яке
залежить від лісів

4. Мобілізувати значне збільшення фінансових ресурсів з усіх
джерел, а також залучення додаткових джерел для
здійснення збалансованого лісоуправління, зміцнення
науково-технічного співробітництва і партнерства
5. Реалізація збалансованого лісоуправління, в тому числі
через лісовий інструмент ООН, а також підвищення вкладу
лісів у програму розвитку до 2030 року

Чинники які необхідно враховувати
при напрацюванні підходів до
національної лісової політики:
 Стан економіки України та військові дії на нашій території
 Структура власності на ліси із переваженням державної форми. Необхідність
визначення державою ролі і місця державних підприємств у використанні та
управлінні лісовими ресурсами

 Неоднорідність країни за географічним поділом і лісоресурсним потенціалом
 Вразливість лісових, особливо хвойних монокультур, до змін клімату та
значне екологічне значення лісів на півдні держави

 Відсутність державної стратегії розвитку переробки деревини та розвиток її
за фрагментарним принципом

 Дефіцит робочих місць в лісових регіонах та масовий відтік робочої сили за
кордон

 Значна роль деревини як енергетичного ресурсу та необхідність збереження
насаджень від самовільних рубок

 Зростання ролі лісів, як об`єктів зеленого туризму, відпочинку та мисливства
 Підготовка та формування професійних кадрів для лісового господарства

Пріоритетні питання, без яких усі наші
наміри залишаться не реалізованими:
 Вирішення питання фінансового забезпечення ведення

лісового господарства в різних географічних зонах,
сприяння довгостроковим інвестиціям
у лісове
господарство

 Забезпечення стабільності лісового,
податкового і природоохоронного
законодавства на довгостроковий
період. Особливо це стосується
термінового
вирішення
питання
оподаткування земельним податком
лісових земель.
 Вдосконалення лісоуправління та зміна ставлення суспільства,
громадськості, можновладних, урядових структур до
представників лісівничих професій, до самого лісового
господарства, як до соціально важливого сектору економіки, що
робить надзвичайно важливу і корисну справу

Уже втрачено

Втрати можуть у сотні і тисячі разів
перевищувати мінімально необхідну
потребу на проведення лісогосподарських
заходів у Степу

Що далі?
Катастрофічні
наслідки?
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Прогноз невтішний: за
декілька десятків років
Україна може втратити
значну частку соснових
насаджень.

У Німеччині, Польщі, Швеції, Словенії лісівники не чекають поки сосна
всохне повністю та втратить технічні якості, а заготовлюють її, коли ще
можливо використати товарну якісну деревину
У Польщі, завдяки системі господарювання і досконалій нормативній
базі щодо захисту лісів, лісівники мають усі повноваження і встигають
запобігати поширенню усихання

В Білорусі влітку 2017 р. у зв’язку з масовим усиханням лісів на окремих
територіях було введено режим надзвичайної ситуації і виконано суцільні
санітарні рубки на площі понад 20 тис. га. З відома президента країни
скорочено терміни оформлення документів на проведення рубок і зняті
обмеження на вибір ділянки у всихаючих соснових насадженнях
Маючи гнучке законодавство, лісівники європейських країн не
перетворюють прийняття важливих рішень щодо захисту лісу від
шкідників на бюрократичну тяганину з дозволами. Є проблема - її
негайно вирішують

Середні щорічні показники заготівлі,
використання та накопичення на складах
дров’яної деревини, млн куб. м
щорічна заготівля
дров’яної
деревини 9
дров’яна деревина
для технологічних
потреб 3,5

дрова паливні 5,5

реалізовується
(населення, соц.
сфера, внутрішній
ринок) 4,2
щорічний
надлишок
дров’яної
деревини 2,9

надлишок дров
паливних 1,3

реалізовується на надлишок дров
аукціонах
технологічних 1,6
(техн. дрова) 1,6

власна переробка та
опалення 0,3

1. Польова перелікова відомість
2. План бусольної зйомки ділянки рубки
3. Матеріально-грошова оцінка
4. Відомість чергової лісосіки
5. Технологічна карта розробки лісосіки
6. Лісорубний квиток
7. Дані до книг рубок догляду та витрат лісу
8. Наряд-акт виконаних робіт
9. Акт огляду місця рубки
10. Зведений акт огляду місць рубок
11. Запис про здійснення рубки в таксаційному описі
12. Запис в проектувальній відомості
13. Картографічні зміни на планшеті
14. Ведення щоденника виконаних робіт на ділянці
15. Відповідні форми звітності за формами ЛГ

«Лісовпорядкування без лісоуправління
- мертве, а лісоуправління без
лісовпорядкування - сліпе»
професор М.М. Орлов

 Відсутність законодавчих та нормативно-правових актів
щодо продажу необробленої деревини, відсутність
механізмів стимулювання розвитку деревообробки
орієнтованої на кінцеві продукти споживання

 Конфлікт інтересів, як на територіальному, так і на
міжгалузевому рівні

 Відсутність можливостей сталого та довгострокового
сировинного забезпечення інвестицій в деревообробну
промисловість та лісове господарство

1. Кабінету Міністрів України:
1) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо:
а) удосконалення системи фінансування та розвитку лісового …господарства, зокрема,
шляхом створення державного фонду розвитку лісового господарства …, визначивши
джерела їх наповнення та напрями спрямування коштів…
2) ужити комплексних заходів щодо розвитку лісового господарства, підвищення
екологічного та економічного потенціалу лісів, а також охорони, захисту та відтворення
лісових насаджень, зокрема:
а) затвердити програму «Ліси України – 2030»;
б) забезпечити проведення … національної інвентаризації лісового фонду України;
в) активізувати роботу з відтворення лісів, …створення економічних стимулів щодо
розширеного відтворення лісів та підвищення ефективності лісогосподарської діяльності;
ґ) підвищити ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому
обмеження
управлінської
та
фінансово-економічної
самостійності
державних
лісогосподарських підприємств;
з) ужити вичерпних заходів щодо недопущення масового всихання хвойних лісових
насаджень від пошкодження шкідниками та хворобами, у тому числі вдосконалити систему
профілактики, оздоровлення та розширеного відтворення лісів, передбачати відповідне
щорічне фінансування таких заходів;
і) забезпечити збереження фахового потенціалу та матеріально-технічної бази державної
лісової охорони…

1. Кабінету Міністрів України:
5) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет
України на 2018 рік та під час розроблення проектів законів про Державний бюджет
України на наступні роки видатки на:
…

належне фінансування заходів із ведення лісового господарства,
охорони і захисту лісів

25

Джерела формування
Фонду

Використання коштів
Фонду

•30 % від рентної плати за
спеціальне використання
лісових ресурсів
•25 % від частини чистого
прибутку (доходу)
державних
лісогосподарських
підприємств
•добровільні внески
юридичних та фізичних
осіб
•міжнародна технічна
допомога
•інші надходження

• відтворення лісів
• охорона і захист лісів,
придбання протипожежної
та лісогосподарської
техніки і обладнання
• поліпшення якісного
складу лісів та збереження
біорізноманіття в лісах
• лісовпорядкування та інші
проектно-вишукувальні
роботи, ведення
державного лісового
кадастру, обліку та
моніторингу лісів

 Значна частина лісів державної власності буде втрачена
для держави
 Спрощення для приватизації
 Зупинка лісогосподарської діяльності після ліквідації
лісогосподарських підприємств щонайменше на 2-3 роки
 Скорочення штату підприємств, втрата кваліфікованих
фахівців
 Суперечить загальнодержавному курсу на
децентралізацію і створює монополіста

проект Закону України

1. «Про внесення змін до Лісового кодексу України (щодо удосконалення
механізму фінансового забезпечення лісової галузі)» № 8238 від 05.04.2018
2. «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо удосконалення
механізму
фінансового
забезпечення
лісової
галузі)
№ 8239 від 05.04.2018
3. «Про внесення змін до пункту 256.3 статті 256 Податкового кодексу України
(щодо
фінансового
забезпечення
лісової
галузі)
№ 8240 від 05.04.2018
4. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення
ефективного ведення лісового господарства та посилення охорони лісів» № 8241
від 05.04.2018
5. «Про внесення зміни до статті 39 Закону України «Про тваринний світ» №8242 від
05.04.2018
6. «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (щодо фінансового забезпечення
лісової галузі) №8246 від 05.04.2018
7. «Про ринок деревини»

«Якщо б природа мала стільки законів, як
держава, то й сам Господь не в змозі був би
керувати нею»
Людвіг Берне - німецький публіцист

 Розмежування функцій контролю за дотриманням
лісового законодавства від господарської діяльності та
користування лісовими ресурсами шляхом
реформування системи державної лісової охорони

 Самоокупність та самофінансування лісової галузі за умов
створення фонду розвитку лісового господарства,
вирішення проблеми подвійного оподаткування лісової
галузі

 Запровадження прозорого ринку деревини,
орієнтованого на стимулювання поглибленої переробки та
забезпечення ефективного використання лісових ресурсів

проведення національної інвентаризації лісів

