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1. Мета
Проект постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи кПро внесення змiн до Про

ВНеСеННЯ ЗМiн До Правил вiдтворення лiсiв> (далi - проскт акта) розроблений з
МеТоЮ Врегулювання проведення BciMa лiсокористувачами i власниками лiсiв
вiдтворення лiсiв в лiсах УкраТни з метою забезпечення стабiльного
фУнкцiонування лiсогосподарськоi галузi, а також встановлення вимог до цикJIу
вiдтворення лiсiв.

2. Обrрунтування необхiдностi прийняття акта
Проскт акта розроблено вiдповiдно до пiдпункту третього пункту другоi

роздiлу II кПрикiнцевi положення) Закону Украiни uПро внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо збереження лiсiв>
вiд 20 червня 2022 року N9 2321-IX (далi - Закон). Законом BHeceHi змiни до
статтей 8l i 82 Лiсового кодексу Украiни в частинi викладення ix у новiй редакцii.

Пiдготовка проекту акта викликана необхiднiстю в установленнi €диних
вимог до Bcix лiсокористувачiв i власникiв лiсiв щодо вiдтворення лiсiв в лiсах
Украiни, а також встановлення вимог до циклу вiдтворення лiсiв у вiдповiдностi
до змiн внесених Законом.

3. OcHoBHi положення про€кту акта
Проектом акта передбачаеться внести змiни до Правил вiдтворення лiсiв,

затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 березня 2007 року
частини положень у вiдповiднiсть до вимогNs 303, в частинi приведення

Лiсового кодексу УкраТни.
4. Правовi аспекти
У цiй сферi правового регулювання дiють: Лiсовий кодекс Украiни,

Земельний Кодекс УкраТни, Закон УкраIни кПро внесення змiн до деяких
законодавчих aKTiB Украiни щодо збереження лiсiв> вiд 20 червня 2022 року
Ns 2321-IX, Указ Президента УкраIни вiд 7 червня 2021 року J\Ъ 228 кПро деякi
заходи щодо збереження та вiдтворення лiсiв>, постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 17 жовтня 2012 року Ns 1051 <Про затвердження Порядку ведення

!ержавного земельного кадастру).
5. Фiнансово-економiчне обrрунryвання
Реалiзацiя положень про€кту акта не потребуе видiлення додаткових коштiв

з Щержавного бюджету УкраТни.
6. Позицiя заiнтересованих cTopiH
Проскт акта не потребуе публiчних консультацiй iз заiнтересованими

сторонами.
Проект акта не стосу€ться питань функцiонування мiсцевого

самоврядування, прав та iHTepeciB територiальних громад, мiсцевого та



регiонального розвитку, соцi€lJIьно-трудовоТ сфери, прав осiб з iнвалiднiстю,
функцiонування i застосування украiнськот мови як державноi, не зазнача€ться
ПОЗИЦiЯ ВiДПОВiДНИХ ЗаiНТеРесованих cTopiH: уповноважених представникiв
всеукраiНськиХ асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування чи вiдповiднихорганiв мiсцевого самоврядування, уповноважених представникiв
всеукраiнських профспiлок, ix об'еднань та всеукраiнських об'еднань
органiзацiй роботодавцiв, Уповноваженого Президента Украiни з прав людей зiнвалiднiстю, Урядового уповноваженого з прав осiб з iнвалiднiстю тавсеукраiнських громадських органiзацiй осiб з iнвалiднiстю, ix спiлок,
Уповноваженого iз захисту державноi мови.

проскт акта не стосуеться Ъфери науковоi та науково-технiчноi дiяльностi.проскт акта з метою проведення громадських обговорень згiдно з
вимогамИ ЗаконУ УкраiнИ uПрО засадИ державнОТ регуляторноТ полiтики у сферi
господарськоi дiяльностi> опублiкований на офiцiйному Ъебсайтi !ерй"rо.о
агентства л iсових ресурс i в Укратни (ьцрrдьrэsцо_ч . ttzt"/, п iдроздiл <ре гуляторна
дiяльнiсть>, роздiл <Проекти регуляторних aKTiB>.

7. Оцiнка вiдповiдностi
У проектi акта вiдсутнi положення, що:
стосуються зобов'язань Украiни у сферi европейськот iнтеграцii;
стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцiею про захист прав

людини та основоположних свобод;
впливають на забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв;

мiстять ризики вчинення корупцiйних правопорушень та правопорушень,
пов'язаних з корупцiсю;

створюють пiдстави для дискримiнацiТ.
ПроекТ акта не потребуе гIроведення громадськоТ антикорупцiйноТ,

громадськоI антидискримiнацiйноi та громадськоТ гендерно-правовоi Бкспертиз.

8. Прогноз результатiв
прийняття про€кту акта забезпечить уреryлювати питання щодо единого

пiдходу до вiдтворення лiсiв, спрямованих на створення високопродуктивних таз високими захисними властивостями деревостанiв шляхом розроблення i
проведення комплексу лiсiвничих та агротехнiчних заходiв. за единою системою.

Очiкуваний вплив реалiзацii проекту акта:
забезпечення ефективноi органiзацii та науково обqрунтованого веденнrI

лiсового господарства, охорони, захисту, рацiоналrrьaо використання,
пiдвищення екологiчного та ресурсного потенцiа_rlу лiсiв;

отриманНя достовiрноТ та всебiчноi iнформацiТ про вiдтворення лiсiв;
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