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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

 

Н А К А З  

 

від « 09 » 09 20 22 р.                 Київ № 675 
 

 

Щодо внесення змін до Плану діяльності 

Державного агентства лісових ресурсів 

України з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2022 рік 

 

 
 
 
Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності» 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Внести до Плану діяльності Державного агентства лісових ресурсів України 

з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, затвердженого наказом 
Держлісагентства від 29 листопада 2021 року № 774, (далі – План) такі зміни: 

1) доповнити розділ ІІ Плану позиціями 4, 5 та 6 такого змісту: 
 

4. Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Порядку 
ведення 
лісовпорядкування»  

Згідно з частинами 
першою та другою 
статті 47 Лісового 
кодексу України 
лісовпорядкування в 
лісах усіх форм 
власності здійснюється 
за єдиною системою в 
порядку, 
встановленому 
Кабінетом Міністрів 
України  

Управління лісового 
господарства та 
відтворення лісів 

IV квартал 
2022 року 

5. Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів 
України  «Про 
внесення змін до 
Правил відтворення 
лісів» 

Приведення у 
відповідність діючих 
Правил відтворення 
лісів відповідно до 
статті 81 Лісового 
кодексу України 

Управління лісового 
господарства та 
відтворення лісів 

IV квартал 
2022 року 

6. Проєкт постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Порядку 
вирубування дерев і 
чагарників та 
використання 
одержаної при цьому 

Згідно з частиною 
п’ятою статті 58 
Лісового кодексу 
України  порядок 
вирубування дерев і 
чагарників та 
використання 
одержаної при цьому 

Управління лісового 
господарства та 
відтворення лісів 

IV квартал 
2022 року 
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деревини у разі зміни 
цільового призначення 
земельних лісових 
ділянок, або 
встановлення сервітуту 
з метою їх 
використання в цілях, 
не пов’язаних з 
веденням лісового 
господарства, та 
переведення земельних 
лісових ділянок до 
нелісових земель» 

деревини у разі зміни 
цільового призначення 
земельних лісових 
ділянок або 
встановлення сервітуту 
з метою їх 
використання в цілях, 
не пов’язаних з 
веденням лісового 
господарства, та 
переведення земельних 
лісових ділянок до 
нелісових земель 
здійснюються в 
порядку, 
затвердженому 
Кабінетом Міністрів 
України 

 
2) У розділі ІІІ: 

 

позицію 10 викласти у такій редакції: 
 

« 10. «Про затвердження 
Інструкції з 
проєктування, 
технічного приймання, 
обліку та оцінки якості 
лісокультурних 
об’єктів»  

З метою виконання  
пункту 1.7 Плану 
організації підготовки 
проєктів актів та 
виконання інших 
завдань, необхідних 
для забезпечення 
реалізації Закону 
України від 20 червня 
2022 року № 2321-ІХ 
щодо приведення 
нормативно-правових 
актів у відповідність із 
Законом 

Управління лісового 
господарства та 
відтворення лісів 

IV квартал 
2022 року 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 

 
позицію 11 виключити. 
 
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

Голова Юрій БОЛОХОВЕЦЬ 

 

 

 

 

 


