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Нові правила та вимоги щодо здійснення

лісогосподарської діяльності у 

природоохоронних та захисних лісах



Зміст ( слайд змісту)

Останні зміни до Лісового кодексу та “Про

природно-заповідний фонд”

Вимоги щодо здійснення лісогосподарської

діяльності в межах ПЗФ 

Рубки у захисних лісах

Сезон тиші

Створення охоронних зон для об'єктів ЧКУ
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Зміни до Лісового кодексу України:праліси, 
квазіпраліси та природні ліси

1) Внесено зміни до Лісового кодексу

України, яким визначено поняття пралісів, 

квазіпралісів та природних лісів

2) Виділяються відповідно до Методики

визначення приналежності лісових

ділянок до пралісів, квазіпралісів та

природних лісів, яка затверджена

Мінприроди

3) Загалом більше 30000 га в межах

Карпатського регіону та Полісся. 

Ознайомитись можна на сайті gis-

wwf.com.ua

Особливості режиму охорони

© Green Renaissance / WWF-US
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3)Навколо виділених пралісів, квазіпралісів, 

природних лісів встановлюються охоронні 

зони завширшки не менше подвійної висоти 

деревостану пралісу, в яких забороняються 

суцільні та поступові рубки, а також всі види 

санітарних рубок та формування та 

оздоровлення лісів

1)Заборонено всі рубки, крім догляду за

лінійними насадженнями та вирубування

дерев під час гасіння пожеж.

Режим однаковий як для ділянок, які є у 

затвердженому висновку, так і для пралісових

пам'яток природи

2)Заборонено випас худоби, будівництво

доріг, промислова заготівля недеревних

ресурсів, проїзд, будівництво.

Основні вимоги

Охорона пралісів
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1. Зміна видів  рубок у природних заповідниках, національних 

природних парках, заказниках, пам’ятках природи,

2. Додано нову підкатегорії обєкту природно-заповідного фонду -

пралісова пам’ятка природи та визначено режим охорони

Зміни у ЗУ “Про природно-заповідний фонд”
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Внесено зміни до таких постанов Кабінету Міністрів України:

1. Санітарні правил у лісах України

2. Правила поліпшення якісного складу лісів

3. Порядок спеціального використання лісових ресурсів

4. Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат. 

1. Постанова КМУ “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 

9 грудня 2020 р. № 1224

Рубки в об’єктах природно-заповідного фонду
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1)Ліси природоохоронного 

призначення виключені з рубок 

головного користування

2) Заборонено повністю суцільні 

рубки всіх видів. Дозволено лише 

у господарських зонах після 

процедури ОВД, незалежно від 

площі і виключно у разі 

виникнення аварій та настання 

стихійного лиха.

Рубки в об’єктах ПЗФ
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1. Забороняється здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць 

гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), та 

чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

2. На ділянках вибіркових санітарних рубок залишають дерева, які виконують важливі 

біоценотичні функції (старі дуплясті, з відшарованою корою; найстаріші; сухостійні з 

відламаною кроною (стремпи); з розлогою кроною та боковими гілками, перпендикулярними 

або близько перпендикулярними стовбуру дерева; вивернуті разом з кореневою системою 

(виворотні); з гніздами птахів; сховищами кажанів), про що робиться відмітка у лісорубному 

квитку.

Охорона лісових видів
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У заповідних зонах біосферних 
заповідників, національних природних і 
регіональних ландшафтних парків, на 
території природних заповідників, 
пам’яток природи, пралісових пам’яток 
природи, в тому числі в охоронних 
зонах завширшки не менше подвійної 
висоти деревостану пралісу, що 
установлюються навколо пралісових 
пам’яток природи, в пралісах, 
квазіпралісах, природних лісах 
заповідних урочищах, забороняється 
проведення санітарних рубок усіх видів 
та рубок формування та оздоровлення 
лісів,  вирубування дуплястих, 
сухостійних, фаутних дерев та 
ліквідація захаращеності.

Рубки в об’єктах ПЗФ
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У зонах регульованої і 

стаціонарної рекреації 

національних природних парків, 

буферних зонах біосферних 

заповідників, на територіях 

заказників забороняється 

проведення суцільних санітарних 

рубок.

Заборонено проводити прохідні 

рубки

Заборонено ліквідація 

захаращеності у листяних лісах та 

у заказниках

Рубки в об’єктах ПЗФ
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1.У насадженнях листяних порід у лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного 
призначення, крім господарських зон національних природних парків та регіональних 
ландшафтних парків і зон антропогенних ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені 
опеньком

2. У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських 
зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних 
ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені судинними хворобами, в санітарну рубку 
не відводять.

3.У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських 
зон національних природних парків, регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних 
ландшафтів біосферних заповідників, дерева, уражені раковими хворобами, в санітарну рубку 
не відводять.

4.У лісах природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, крім господарських 
зон національних природних парків та регіональних ландшафтних парків та зон антропогенних 
ландшафтів біосферних заповідників, дерева з плодовими тілами дереворуйнівних грибів в 
санітарну рубку не відводять.

Не призначаються під рубку дерева
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1. Заборонено лісовідновні рубки - це рубки  в стиглих та перестійних різновікових 
багатоярусних деревостанах  та  деревостанах  простої структури  для  
відновлення цінних порід дерев у лісах,  у яких не дозволяється проводити рубки 
головного користування.

2. Заборонено рубки реконструкції
3. Посилено вимоги щодо відбору дерев для рубок у захисних та рекреаційних лісах 

(3-4 категорія)
4. У високогірних лісах, що розташовані вище 1100 метрів над рівнем моря, лісах в 

лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах, в лісових ділянках (смугах 
лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів та в 
берегозахисних лісових ділянках Карпатського регіону суцільні санітарні рубки 
проводяться лише у лісах штучного походження і лише у разі, коли всі дерева, які 
відводяться в рубку, належать до V-VI категорій стану.

Основні зміни

Проведення рубок у захисних лісах
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Зміни до Закону України “Про тваринниц світ”, ст. 39:

У період розмноження диких тварин, з 1 квітня до 15 червня, забороняється:

здійснення всіх видів рубок головного користування та всіх видів рубок формування і 

оздоровлення лісів на всіх лісових ділянках, що належать до відтворювальних ділянок 

відповідно до упорядкування мисливських угідь, високогірних лісів, приполонинних 

лісів, лісів у ярах, балках і річкових долинах, лісових ділянок на схилах ярів, балок, 

обривів, осипів і зсувів, берегозахисних ділянок, лісових ділянок навколо витоків річок, 

уздовж межі з безлісною місцевістю, лісів у мокрих та сирих типах лісорослинних умов, у 

межах територій природно-заповідного фонду;

Сезон тиші
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Охоронні зони для збереження біорізноманіття у лісах - зон визначеної конфігурації (форми) та 

розміру, у межах яких встановлюється режим ведення лісового господарства, що забезпечує 

довгострокове збереження: об’єктів Червоної книги України; об’єктів, внесених до переліків 

рідкісних або таких, що мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є 

такими, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, що підлягають 

особливій охороні на відповідній території; типових та унікальних природних комплексів і 

об’єктів; місць розмноження диких тварин; найстаріших або визначних дерев та їх груп; інших 

місць, важливих для збереження біорізноманіття у лісах.

Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах, їх площа та 

конфігурація, а також режим ведення лісового господарства в межах таких зон визначаються 

Кабінетом Міністрів України.

Проект наразі знаходиться на громадському обговоренні

Зміни до ЗУ “Про Червону книгу України”
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Дякую за увагу!
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