
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від _________ 202_ р. № _____

ЗМІНИ,
що вносяться до Правил відтворення лісів

1. Пункт 1 доповнити абзацом такого змісту: 
«Правила є обов’язковими до виконання всіма власниками лісів та 

постійними лісокористувачами.».

2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Відтворення лісів здійснюється власниками лісів та постійними 

лісокористувачами на лісових ділянках, шляхом відновлення лісових ділянок, 
що були вкриті лісовою рослинністю, а на землях, що раніше не були зайняті 
лісом або виділених для створення лісових насаджень – лісорозведення.

Лісорозведення здійснюється шляхом створення лісових культур або 
шляхом сприяння природному відновленню на придатних для створення лісів 
землях, не вкритих лісовою рослинністю.».

3. Пункт 5 викласти в такій редакції: 
«5. Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються 

на підставі матеріалів лісовпорядкування, або спеціального обстеження, що 
здійснює власник лісів чи постійний лісокористувач, з урахуванням 
необхідності збереження природних екосистем.

Відновлення лісів та лісорозведення здійснюються у спосіб, що 
забезпечує створення стійких до кліматичних змін лісів з високими захисними 
властивостями, з урахуванням недопущення інвазій чужорідних видів у 
природні екосистеми.».

4. У пункті 8 після слів «лісорослинних умов» доповнити словами
«, природно-кліматичних умов з дотриманням вимог лісокультурного 
(лісонасіннєвого) районування.»

5. У пункті 9 після слова «Проектування» доповнити словом 
«лісокультурних».

6. Пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Відтворення лісів забезпечується природним способом 

(використання природного поновлення господарсько цінних порід), штучним 
способом (створення лісових культур методом садіння садивного матеріалу, 
висіванням насіння або поєднання методів садіння та висівання) і 
комбінованим способом, який поєднує природне поновлення та створення 
лісових культур.
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Вибір кожного із способів відтворення лісів здійснюють з урахуванням 
особливостей відповідної лісокультурної площі проводиться власником лісів 
або постійним лісокористувачем.».

7. Пункт 15 викласти в такій редакції:
«15. Площі ділянок із задовільним попереднім поновленням після рубки 

підлягають технічному прийманню та за його результатами зараховуються до 
загальної площі відтворення лісів.».

8. У пункті 16 після слів «під час» доповнити словами «технічного 
приймання та».

9. Пункт 17 викласти в такій редакції:
«17. На ділянках з недостатньою кількістю або нерівномірним 

розміщенням природного поновлення господарсько цінних порід лісових дерев 
і чагариників проводиться доповнення шляхом часткового висівання насіння і 
садіння садивного матеріалу головних та супутніх порід.».

10. Пункт 19 доповнити абзацами такого змісту:
«висівання насіння під наметом деревостану;
залишення насінників на суцільних зрубах.».

11. Пункт 20 виключити.

12. У реченні першому абзацу першого пункту 22 слова «очищені від 
деревини і порубкових залишків та» виключити.

13. Пункт 23 викласти в такій редакції: 
«23. На кожну ділянку після обстеження власниками лісів і постійними 

лісокористувачами складаються проєкт створення лісових культур або проєкт 
природнього поновлення.».

14. У пункті 29 після слів «шкідників і хвороб» доповнити словами 
«, пошкодження тваринами».

15. Пункт 32 викласти в такій редакції:
«32. Для відтворення лісів використовується:
садивний матеріал вирощений із відкритою кореневою системою;
садивний матеріал вирощений із закритою кореневою системою;
садивний матеріал вирощений із вегетативного матеріалу або з 

природного поновлення;
посівний матеріал – насіння деревних та чагарникових порід, яке 

підготовлене до висівання.
Насіння деревно-чагарникових порід (шишки, супліддя, плоди) 

заготовляється на об'єктах постійної лісонасіннєвої бази та у 
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високопродуктивних насадженнях відповідно до лісонасіннєвого 
(лісокультурного) районування.».

16. Пункт 33 викласти в такій редакції:
«33. Лісове насіння і садивний матеріал повинен відповідати державним 

стандартам, вирощений у ґрунтово-кліматичних умовах, що відповідають 
лісорослинним умовам лісокультурної площі.

Використання лісового насіння та садивного матеріалу деревних і 
чагариникових порід повинно відповідати вимогам лісонасіннєвого 
(лісокультурного) районування.».

17. Пункт 40 викласти в такій редакції:
«40. Лісорозведення провадиться на:
деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських землях, що 

підлягають консервації шляхом залісення; 
непридатних для використання в сільському господарстві землях (яри, 

балки, крутосхили, кам’янисті розсипи, піски);
рекультивованих землях, галявинах і пустирях; 
землях сільськогосподарського та іншого призначення, виділених для 

створення захисних лісових насаджень лінійного типу (полезахисних лісових 
смуг, смуг уздовж берегів річок, каналів, водоймищ, залізниць, автомобільних 
доріг тощо);

інших землях придатних для створення лісів.
Лісорозведення може здійснюватися на землях усіх категорій за умови 

дотримання усіх вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим 
призначенням.».

18. Пункт 49 викласти в такій редакції: 
«49. Технічне приймання робіт з відтворення лісів проводиться при 

створенні лісових культур методом садіння у десятиденний термін після їх 
виконання, а при створенні лісових культур методом висівання не пізніше 
одного місяця.

Якісні та кількісні показники робіт з відтворення лісів встановлюються 
щорічно в осінній період при проведенні:

інвентаризації лісових культур і природнього поновлення;
атестації лісових культур і природнього поновлення.
Якісні та кількісні показники при переведенні площ лісових культур і 

природного поновлення у вкриті лісовою рослинністю землі встановлюються 
при проведенні атестації лісових культур і природнього поновлення.».

_____________________________


