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Відкрите звернення Громадської ради при Держлісагентстві стосовно 

проекту Державної стратегії управління лісами до 2035 року 
 

Беручи до уваги, що пропозиції Громадської ради при Держлісагентстві, 

зазначені у відповідному листі Громадської ради від 11.09.2020 №71 не 

враховані або враховані лише частково у проєкті Державної стратегії 

управління лісами до 2035 року, підготовленого Міндовкілля, ми, в черговий 

раз заявляємо про не підтримку ідеї створення суб’єкту господарювання 

державної форми власності, про що неодноразово зазначалось як на засіданні 

робочої групи при Міндовкілля так і на першому лісопереробному форумі та 

його офіційному рішенні. Вважаємо, що закладені в проєкт Стратегії пропозиції 

щодо створення суб’єкту господарювання державної форми власності, 

суперечать ініціативі Президента України про децентралізацію  і виведуть з-під 

впливу обласних Рад і обласних державних адміністрації прийняття 

управлінських рішень щодо ведення лісового господарства на місцях та 

розвитку деревообробної галузі в регіонах. Непродумане реформування 

інституційної структури лісового господарства матиме непоправні втрати для 

екології й економіки держави та соціальної сфери, на що вказує досвід багатьох 

країн Європи. Наголошуємо, що необґрунтоване реформування галузі, яка має 

виключне значення для розвитку сільських територій, забезпечує роботою та 

податками місцеві громади, призведе до підвищення соціальної напруги та 

зниження добробуту громадян в регіонах. 

Вимагаємо врахувати наші зауваження, та звертаємо Вашу особливу 

увагу на пункт 1.3 розділу 4 Стратегії і просимо Вас викласти його в такій 

редакції: 
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«Ведення економічної діяльності у лісовій галузі здійснюється 

державними лісогосподарськими підприємствами із збереженням за 

підприємством статусу юридичної особи, а також заборони їх приватизації.  

Основними завданнями діяльності державних лісогосподарських 

підприємств є: 

• організація ведення лісового господарства охорони, захисту, 

раціонального використання та відтворення лісів; 

• ведення мисливського господарства, охорони, відтворення та 

раціонального використання державного мисливського фонду; 

• оновлення основних засобів та матеріально-технічної бази 

лісогосподарських підприємств, забезпечення підприємств сучасним 

обладнанням для лісовирощування, охорони та захисту лісів; 

• здійснення заходів зі збереження біорізноманіття; 

• ведення рекреаційної діяльності; 

• популяризація серед населення значення збереження і раціонального 

використання лісів;  

• залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів. 

Просимо Вас оприлюднення зауважень, отриманих в ході публічного 

обговорення, в процесі підготовки стратегії та аргументи щодо їх відхилення 

(що передбачено постановою Кабінету Міністрів України №996 від 03.11.2010). 

 
 

  З повагою 

 

Голова Громадської ради при 

Держлісагентстві 

 

 

Лицур І.М.  

 

 

 


