
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до про€кту постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

<I1po затверлження Порядку вирубуванlIя дерев i чагарникiв та
викор}lс,l"ання олержаноi при llboMy деревини у разi :змiни цiльовОГО

ttризнаllеннrI земеjrьних ,lriсових дiлянсlко або встановJtення cepBiTyTy з

ме1,сlю Тх викорис,I,аl,|ня в tti;lях, lle ltOtl'tl,зaH}lx } веденнrlм .lricoBoгo

госпOдарства, та перевелеlltlя }еп{ельltих лiсових ДiлянОК Д0 НеЛiСOВИХ
земеJlь)>

1. Мета
Мlетою проекту постанови Кабiнету IVIiHicTpiB Украiни <Про ЗаТВеРДЖеННЯ

порялку вирубування дерев i чагарникiв та використання одержанот при цьому

деревини у разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок, або

встановлення cepBiTyTy з метою ik використання в цiлях, не пов'язаних з

веденням лiсового господарства, та переведення земельних пiсових дiлянок до

нелiсових земель) (далi Проскт постанови) с встановлення процедурИ

вирубування дерев i чагарникiв у разi змiни цiльового призначення земельних

лiсових дiлянок чи встановлення cepBiTyTy з метою Тх використання в цiлях, не

пов'язаних з веденням лiсового господарства.

2, Обrрунтування необхiдностi прийняття акта
Проект постанови розроблено на виконання cTaTTi 58 Лiсового кодексу

укратни, вiдповiдно до доручення Прем'ср-мiнiстра Укратни fiениса Шмигаля

вiд 18.07.2022JYq 17486lill|-22 до Закону Украiни вiд 20.06.2022Ns2З21-IХ "Про

внесення змiн до деяких законодавчих akTiB Украiни щодо збереження лiсiв".

3. OcHoBHi положенпя Проскту постанови
проектом постанови пропонуеться затвердити Порядок вирубування дерев

i чагарникiв та використання одержаноi при цьому деревини у разi змiни

цiльовогО призначення земельних лiсових дiлянок, або встановлення cepBiTyTy з

метою iх використання в цiлях, не пов'язаних з веденням лiсового господарства,

та переведення земельних лiсових дiлянок до нелiсових земель.

4. Правовi аспекти
у цiй сферi правових вiдносин дiють Лiсовий кодекс Укратни та Земельний

кодекс Украiни.

5. Фiнансово-економiчне обrрунтування
реалiзацiя положень Проскту постанови не потребус видiлення додаткових

коштiв державного та мiсцевих бюджетiв.

б. Позицiя заiнтересованих cTopiH

Проект постаноВи потребус погоДженнЯ з MiHicTpoM захисту довкiлля та

природних pecypciB УкраТни, MiHicTepcTBoM економiки УкраТни, MiHicTepcTBoM

фiнансiв Украrни, MiHicTepcTBoM iнфраструктури УкраТни, MiHicTepcTBoM

.".р..r"ки УкраТНи, MIiHicTepcTBoM аграрноТ полiтики та продовольства Украiни,
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f,ержавною прикордонною службою Украiни, Щержавною екологiЧНОЮ

iнспекцiею Украiни, Щержавною службою геологii та надр УкраТни,

Щержгеокадастром та Щержавною регуляторною службою Украiни.
ПроскТ постаноВи потребу€ провеДеннЯ чифровоТ експертизи MiHicTepcTBoM

шифровоТ трансформацiТ УкраТни.
Проект постанови потребус проведення правовоТ експертизи MiHicTepcTBoM

юстицiТ УкраТни.
Проект постанови не потребуе проведецня консультацiй iз заiнтересованиМи

сторонами.
Проскт постанови потребус направлення до Нацiонального агентства З

питань запобiгання корупuiТ для визначення необхiдностi проВеДеННЯ

антикорупцiйноТ ексгlертизи.
Проект постанови не стосу€ться питань функuiонування мiсцеВОГО

самоврядування, прав та iHTepeciB територiальних громад, мiсЦевОГО Та

регiональногО розвитку, соцiально-трудовоi сфери, прав осiб з iнвалiднiстю,

функцiонування i застосування украiнськоi мови як державноi.
Проскт постанови не потребус розгляду Науковим KoMiTeToM НацiональноТ

ради УкраТни з питань розвитку науки i технологiй.

для громадського обговорення Проскт постанови розмiщено на

офi цiйному вебсайтi Щержл iсагентства (https ://forest. gov.ua).

7, Оцiнка вiдповiдностi
у Просктi постанови вiдсутнi положення, що стосуються зобов'язань

украiни У сферi свропейських iнтеграцiй; прав та свобод, гарантованих

конвенцi€ю про захист прав людини i основоположних свобод; впливають на

забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок i чоловiкiв; мiстять ризики
вчинення корупцiйних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з

корупцiею; створюють пiдстави для дискримiнацii.
Проскт постанови не потребуе проведення громадськоi антикорупцiйноi,

антидискримiначiйноi та гендерно-правовоТ експертизи.

8. Прогноз результатiв
затвердження единого нормативно-правового акту для реryлювання

проведення вирубування дерев i чагарникiв та використання одержаноI при

цьому деревини у разi змiни цiльового призначення земельних лiсових дiлянок,

або встановлення cepBiTyTy з метою Тх використання в цiлях, не пов'язаних з

веденням лiсового господарства сприятиме формуванню правовоi основи щодо

проведення вищезазначених робiт.

Заiнтересована
сторона

Вплив реалiзаuii акта на
заiнтересовану сторону

Пояснення очiкуваного впливу

Лiсокористувачi Позитивний вплив Чiтке внормування питань
вирубування дерев i чагарникiв у
разi змiни цiльового lrризначенця



земельних лiсових дiлянок або
встановлення cepBiTyTy

flержава Позитивний вплив Встановлення процедури
вирубування дерев i чагарникiв
та використання одержаноi при
цьому деревини у разi змiни
цiльового призначення земельних
лiсових дiлянок або встановлення
cepBiTyTy з метою Тх

використання в цiлях, не
пов'язаних з веденням лiсового
господарства

Голова fiержавного
агентства лiсових pecypciB Укра
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