
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил відтворення лісів» 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 

1. Ці Правила регулюють відносини щодо відтворення 

лісів, спрямованих на створення високопродуктивних та з 

високими захисними властивостями деревостанів шляхом 

розроблення і проведення комплексу лісівничих та 

агротехнічних заходів. 

1. Ці Правила регулюють відносини щодо відтворення 

лісів, спрямованих на створення високопродуктивних та з 

високими захисними властивостями деревостанів шляхом 

розроблення і проведення комплексу лісівничих та 

агротехнічних заходів. 

Правила є обов’язковими до виконання всіма 

власниками лісів, постійними лісокористувачами. 

2. Відтворення лісів здійснюється постійними 

лісокористувачами і власниками лісів на лісових ділянках, 

що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, 

рідколісся, насадження, що загинули, тощо), шляхом 

відновлення, а на землях, що раніше не були зайняті лісом, 

насамперед непридатних для використання в сільському 

господарстві або виділених для створення захисних лісових 

насаджень лінійного типу - лісорозведення. 

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. 

5. Обсяги робіт з відтворення лісів і способи їх 

проведення визначаються на підставі матеріалів 

лісовпорядкування або спеціального обстеження з 

урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та 

залежно від стану земель, що підлягають залісенню. 

5. Обсяги робіт щодо відновлення лісів і 

лісорозведення визначаються на підставі матеріалів 

лісовпорядкування, або спеціального обстеження, що 

здійснює власник лісів чи постійний лісокористувач, з 
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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. 

8. Відтворення лісів у всіх природно-кліматичних зонах 

здійснюється на лісотипологічній основі відповідно до 

потенційних лісорослинних умов. 

8. Відтворення лісів у всіх природно-кліматичних зонах 

здійснюється на лісотипологічній основі відповідно до 

потенційних лісорослинних умов, природно-кліматичних 

умов з дотриманням вимог лісокультурного 

(лісонасіннєвого) районування. 

9. Проектування об'єктів, на яких передбачається 

відтворення лісів, проводиться на основі актів огляду місць 

рубок, передачі земель під захисне лісорозведення, 

матеріалів обстеження ділянок лісокультурного фонду з 

урахуванням наукових рекомендацій та передового 

досвіду. 

9. Проектування лісокультурних об'єктів, на яких 

передбачається відтворення лісів, проводиться на основі 

актів огляду місць рубок, передачі земель під захисне 

лісорозведення, матеріалів обстеження ділянок 

лісокультурного фонду з урахуванням наукових 

рекомендацій та передового досвіду. 

12. Відновлення лісів забезпечується природним, 

штучним і комбінованим способом. 

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. 

Вибір кожного із способів відтворення лісів 

здійснюють з урахуванням особливостей відповідної 
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лісокультурної площі, проводиться власником лісів або 

постійним лісокористувачем. 

15. Площі ділянок із задовільним попереднім поновленням 

після рубки підлягають технічному прийманню і 

зараховуються до загальної площі відновлення лісів навесні 

поточного року. 

15. Площі ділянок із задовільним попереднім 

поновленням після рубки підлягають технічному 

прийманню та за його результатами зараховуються до 

загальної площі відтворення лісів. 

16. Площі ділянок із задовільним наступним насіннєвим 

та порослевим поновленням зараховуються до загальної 

площі відновлення лісів під час інвентаризації 

лісокультурних об'єктів наприкінці вегетаційного періоду. 

16. Площі ділянок із задовільним наступним 

насіннєвим та порослевим поновленням зараховуються 

до загальної площі відтворення лісів під час технічного 

приймання та інвентаризації лісокультурних об'єктів. 

17. Ділянки з недостатньою кількістю або нерівномірним 

розміщенням природного поновлення господарсько цінних 

порід поповнюються шляхом висівання насіння або садіння 

сіянців чи саджанців головної та супутніх деревних порід. 

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. 

19. До заходів сприяння природному поновленню лісів 

належать: 

збереження під час лісозаготівлі життєздатного підросту 

і молодняку господарсько цінних порід; 

догляд за підростом та самосівом після закінчення 

лісосічних робіт; 

мінералізація поверхні ґрунту. 

19. До заходів сприяння природному поновленню лісів 

належать: 

збереження під час лісозаготівлі життєздатного 

підросту і молодняку господарсько цінних порід; 

догляд за підростом та самосівом після закінчення 

лісосічних робіт (лісівничі та агротехнічні заходи); 

мінералізація поверхні ґрунту;  

висівання насіння під наметом деревостану; 

залишення насінників на суцільних зрубах. 

20. У разі проведення рубки головного користування на 

ділянках з наявністю самосіву та підросту головних і 
Виключити  
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супутніх порід технологія лісозаготівель повинна бути  

спрямована на їх збереження. 

22. Зруби і згарища повинні бути очищені від деревини і 

порубкових залишків та залісені протягом одного - двох 

років. Лісові культури, що загинули, відновлюються в 

наступному році.  

Зазначені строки залісення можуть бути продовжені за 

погодженням з органом виконавчої влади з питань лісового 

господарства Автономної Республіки Крим і 

територіальними органами Держлісагентства у зв'язку з 

необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, 

посуха тощо). 

22. Зруби і згарища повинні бути залісені протягом 

одного - двох років. Лісові культури, що загинули, 

відновлюються в наступному році.  

Зазначені строки залісення можуть бути продовжені за 

погодженням з органом виконавчої влади з питань лісового 

господарства Автономної Республіки Крим і 

територіальними органами Держлісагентства у зв'язку з 

необхідністю ліквідації наслідків стихії (вітровал, пожежа, 

посуха тощо). 

23. На кожну ділянку після детального обстеження за рік 

або більше до періоду залісення залежно від способу 

обробітку ґрунту постійними лісокористувачами і 

власниками лісів складається проект створення лісових 

культур. 

23. На кожну ділянку після обстеження власниками 

лісів і постійними лісокористувачами складаються: 

проєкт створення лісових культур або проєкт 

природнього поновлення. 

29. Садивний і посівний матеріал перед садінням і 

висіванням у разі потреби обробляється речовинами для 

захисту від підсихання, шкідників і хвороб та підвищення 

приживлюваності і прискорення росту. 

29. Садивний і посівний матеріал перед садінням і 

висіванням у разі потреби обробляється речовинами для 

захисту від підсихання, шкідників і хвороб, пошкодження 

тваринами та підвищення приживлюваності і 

прискорення росту. 

32. Для відтворення лісів використовується садивний 

матеріал, вирощений у ґрунтово-кліматичних умовах, що 

відповідають умовам лісокультурної площі.  

Насіння деревно-чагарникових порід заготовляється на 

об'єктах лісонасіннєвої бази та у високопродуктивних 

насадженнях. 

32. Для відтворення лісів використовується: 

садивний матеріал вирощений із відкритою кореневою 

системою; 

садивний матеріал вирощений із закритою кореневою 

системою; 
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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 високопродуктивних насадженнях 

відповідно до лісонасіннєвого (лісокультурного) 

районування. 

33. Лісове насіння і садивний матеріал деревно-

чагарникових порід повинні відповідати вимогам 

лісонасіннєвого районування і державних стандартів. 

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. 

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 

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 
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берегів річок, каналів, водоймищ, залізниць, 

автомобільних доріг тощо). 

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. 

49. Технічне приймання робіт з відтворення лісів 

проводиться у десятиденний строк після їх завершення. 

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. 
 

 

Голова Державного агентства лісових ресурсів 

України 

Юрій БОЛОХОВЕЦЬ 
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