




Непрозорий ринок деревини 













ПЕРШОЧЕРГОВІ  

ЗАВДАННЯ ТА КРОКИ  

Облік всіх лісів 
України 

Збільшення 
лісистості 

території України 

Електронний 
облік деревини та 
прозорий ринок 

Розвиток 
деревообробної 

галузі 

Фінансування 
лісової галузі 

Інституційна 
реформа 

Держлісагентства 



ОБЛІК ВСІХ ЛІСІВ УКРАЇНИ 

ОБЛІК ЛІСІВ 

Достовірна, повна, якісна та кількісна характеристика всіх лісів України 
забезпечить формування нової лісової політики та проведення реформ 

ЛІСОВИЙ КАДАСТР 

Інноваційний підхід ведення лісового кадастру на основі геоінформаційної 
системи, що дозволить як удосконалити картографічну складову, так і 
інтегрувати дані з загальноєвропейською лісовою інформаційною системою 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Держлісагентство звернулось до міжнародних донорів – Світовий банк та Східний 
комітет німецької економіки. 

Східний комітетом німецької економіки зголосився виділити фінансову підтримку 

За підтримки Федерального міністерства  продовольства Німеччини буде 
проведено предпроектне обґрунтування робіт із запровадження національної 
лісової інвентаризації в Україні 



ЗБІЛЬШЕННЯ ЛІСИСТОСТІ 

ТЕРИТОРІЇ 

Державна/Комунальна 

Передача самозалісених 
земель Державної/ 

комунальної власності 

Відділення та передача 
малопродуктивних та 

порушених земель, що 
відносяться до земель 
запасу для залісення 

Приватна 

Сприяння 
лісорозведенню на 
малопродуктивних 

землях 

Створення плантацій 
швидкоростучих 

порід 

Збільшення лісів на землях 

різних типів власності 
Підтримка стабільності земель лісового фонду 

Посилення правозастосування 
(обов’язковість залісення території після 

проведення суцільних рубок) 

Відшкодування втрат земель при передачі 
земель лісового фонду шляхом покриття  

витрат на залісення  рівнозначної території 
на півдні та сході 

Перехід на наближене до природи лісівництво  
(зменшення площі суцільних рубок) 

ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Внесок держави у виконання міжнародних домовленостей - Одне дерево виділяє кількість кисню достатню для 

дихання родини з чотирьох осіб, гектар лісу за рік може поглинути понад 5 тонн СО2, що дорівнює викидам одного 

автомобіля, якщо він проїде 18300 км. Процес приросту деревини та поглинання СО2 триває в лісі в середньому 

сто років, найбільше поглинання СО2 відбувається під час інтенсивного росту дерев. У стиглому віці здатність 

поглинання зменшується, зате старі насадження накопичують максимально можливий обсяг біомаси і є 

найбільшими утримувачами вуглецю. Чисте поглинання вуглецю лісами України в середньому 1,4 – 2,0 тонни на 

гектарі за рік, що в перерахунку на вуглекислий газ складає 5 – 7,3 тонн. 

ПЕРЕВАГИ: 



ЕЛЕКТРОННИЙ ОБЛІК ДЕРЕВИНИ 

ТА ПРОЗОРИЙ РИНОК 

Забезпечення продажу деревини та продукції її 

переробки виключно через застосування механізму 

відкритих електронних торгів. 



РОЗВИТОК ДЕРЕВООБРОБНОЇ 

ГАЛУЗІ 

ЛІСОУПРАВЛІННЯ  

ТА ЛІСОЗАГОТІВЛЯ 



ДЕРЖАВНИЙ ФОНД  

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 

близько 1 млрд. грн. 

Державний 
бюджет 



ІНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА 

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА 

ПЕРЕВАГИ: 

Оптимізація 

системи 

підприємств 

безпосереднього 

підпорядкування 






