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У статті проаналізовано та досліджено питання поділу земель у галузі лісогосподарського виробницJ

тва при лісовпорядкуванні, їх обліку і використання при розробленні проектів організації і розвитку

суб'єктів господарювання з лісівництва. Автор наголошує на тому, що таксаційні показники стану лісів і

лісових екосистем все ще запозичуються з минулих їх визначень, а саме з Інструкцій лісовпорядкування

ХХ ст. — 1914 та 1964 років. У такому вигляді вони залишаються належно не узгодженими з лісовим

законодавством ЄС, попри те, що з 2004 року в Україні діє Загальнодержавна програми адаптації законоJ

давства до законодавства Європейського Союзу. Під час дослідження доведено необхідність розробити і

затвердити в перелік термінів і їх опис для практичного застосування при лісовпорядкуванні, а також у

разі актуалізації відповідних даних у Довідниках з обліку лісів 2002 і 2011 років Держлісагентства УкраїJ

ни. Критичний аналіз досвіду, враховуючи нові соціальноJекономічні відносини та політичні виклики

адаптації лісового законодавства в Україні до законодавства ЄС, повинен стати пріоритетом для подальJ

шого розвитку виробництва лісового господарства. Авторами обгрунтовано та запропоновано окремі проJ

позиції щодо внесення змін до Лісового кодексу України. Зокрема запропоновано виокремити зі складу
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблеми в державному лісівництві України поля$

гають у тому, що постійно ігнорується його аграрний
зміст, нібито лісові ресурси все ще мають природне по$
ходження, як то було за часів т. з. форстмейстерства.
Тоді ліси були нічийними і доступними для всіх без будь$
яких ускладнень. Успіх "лісокористування" залежав
тільки від фізичних і технічних можливостей "лісоко$
ристувача". Той період закінчився десь з другої поло$
вини ХVІІІ ст., тобто з початком формування лісівниц$
тва, як галузі лісогосподарського виробництва, з орган$
ізацією статистичного обліку і державної звітності.
Рішення проблем з фінансування лісівництва на засадах
ринкової економіки полягає в уособленні землекорис$
тування, замість знеособленого у складі державного
лісівництва. Це пов'язано, зокрема, з необхідністю ви$
конання Загальнодержавної програми адаптації зако$
нодавства України до законодавства Європейського
Союзу "з метою досягнення відповідності правової си$
стеми України acquis communautaire з урахуванням кри$
теріїв, що висуваються Європейським Союзом (ЄС) до
держав, які мають намір вступити до нього" [1].

У публічному лексиконі широко вживається термі$
ни "Ліси України", "Лісовий фонд України". Зовсім не

спеціального використання лісових ресурсів "Лісокористування", як користування деревиною, тобто

головною товарною продукцією державного лісівництва, з реалізацією її у стані росту суб'єктам лісопроJ

мислового виробництва. Автором детально проаналізовано і обгрунтовано питання щодо організаційноJ

адміністративного та організаційноJгосподарського поділу земель лісогосподарського призначення дерJ

жавного лісівництва в Україні давно склались і потребують певної їх актуалізації і адаптації до ринкових

механізмів господарювання та законодавства країн ЄС. Адже лісівничоJтаксаційна інформація, накопиJ

чена у складі численних звітів, наукових досліджень і статистичних джерел, дозволяє легко їх актуалізуJ

вати, з одночасною адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу. На осJ

нові проведеного аналізу запропоновано перспективні напрями щодо вдосконалення поділу земель у

галузі лісівництва за таксаційними показниками їх стану і оцінки з адаптацією до європейського законоJ

давства.

The article analyzes and investigates the issues of land division in the field of forestry production in forest

management, their accounting and use in the development of projects for the organization and development of

forestry entities. The author emphasizes that the tax indicators of the state of forests and forest ecosystems are

still borrowed from their past definitions, namely from the Forest Management Instructions of the twentieth

century — 1914 and 1964. As such, they remain inconsistent with EU forest legislation, despite the fact that

Ukraine has had a National Program for the Approximation of Legislation to European Union Legislation since

2004. During the study, the need to develop and approve the list of terms and their description for practical

application in forest management, as well as in the case of updating the relevant data in the Forest Accounting

Directories of 2002 and 2011 of the State Forestry Agency of Ukraine. Critical analysis of the experience, taking

into account the new socioJeconomic relations and political challenges of adapting forest legislation in Ukraine

to EU legislation, should become a priority for further development of forestry production. The author

substantiates and proposes some proposals for amendments to the Forest Code of Ukraine. In particular, it is

proposed to separate from the special use of forest resources "Forestry" as the use of wood, ie the main commodity

products of state forestry, with its sale in a state of growth to the subjects of timber production.

The author analyzes in detail and substantiates the issues of organizationalJadministrative and organizationalJ

economic division of forestry lands of state forestry in Ukraine have long been formed and need some updating

and adaptation to market mechanisms of management and EU legislation. After all, forestry and tax information,

accumulated in numerous reports, research and statistical sources, allows you to easily update them, while

adapting the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union. Based on the analysis, promising

areas for improving the division of land in the field of forestry by tax indicators of their condition and assessment

with adaptation to European legislation.

Ключові слова: адаптації, актуалізації, екосистема, законодавство, компонент, лісовпорядкування, лісо�
господарська, поділ.

Key words: adaptations, actualizations, ecosystem, legislation, component, forest management, forestry, division.

обговорюється питання землі, землекористування для
вирощування лісу — головної продукції лісівництва.
Тлумачення слова "Ліс", як відомо, залежить від грама$
тичного відмінку, у значенні однини чи множини, тобто
від цільового призначення землекористування. З дру$
гої половини ХІХ ст. об'єктом праці стає не "Ліс" у зна$
ченні деревина, а земля, земельні ресурси для вирощу$
вання деревини, як головної продукції лісівництва. Ви$
лучення деревини з лісових насаджень з метою вироб$
ництва (в публічному дискурсі — лісозаготівля) лісових
матеріалів — високотехнологічна промислова діяль$
ність. У той час, коли лісівництво як галузь рослинниц$
тва є складовою частиною аграрного виробництва.

Термін "Лісокористування" з радянських часів з пе$
реходом економіки на принципи централізованого за$
гальнодержавного управління лісами, так би мовити,
знеособили. До цього терміну включивши також кори$
стування супутніми лісівництву споживчими вартостя$
ми (збір грибів, ягід, дикорослих плодів тощо, а також
побічних продуктів (сіножаття, мисливські та інші по$
слуги). Відомий державний стандарт "колишнього СРСР
"Лісівництво" № 18486 — 87 терміну "Лісокористуван$
ня" не містить. Цього терміну нема і в складі чинного
ЛК України.
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У Лісовій енциклопедії терміну "лісокористування"
визначення також нема, хоча його можна вивести з на$
ступного в ній змісту: "Лісокористувачі — державні,
кооперативні та громадські підприємства, організації,
установи, а також громадяни для заготівлі деревини
яким, в установленому законом порядку, надано право
на здійснення лісових користувань... Основними лісо$
користувачами є підприємства$лісозаготівники, тобто
підприємства, яким ліси надаються для заготівлі дере$
вини, живиці й другорядних лісових матеріалів" [2, с. 541].

Вдумаємося! Наведена норма розумілась би зовсім
по$іншому, якби її наблизити до соціально$економічно$
го змісту лісівництва, з конкретизацією об'єктів праці й
товарної продукції: "Користувачі деревини — державні,
кооперативні та громадські підприємства, організації,
установи, а також громадяни для заготівлі лісових ма$
теріалів яким, в установленому законом порядку, нада$
но право на розробку лісосічного фонду, виробництва
їх при цьому, транспортування, обробку і реалізацію
відповідної продукції на ринкових засадах. Основними
користувачами деревини є підприємства$лісозаготівни$
ки, тобто підприємства, яким лісовою охороною вона
надається для промислового виробництва лісових ма$
теріалів, їх вивозки, оброблення і реалізації. Отже, лісо$
користування — це розробка лісосічного фонду су$
б'єктами лісопромислової діяльності з метою виробниц$
тва лісових матеріалів за встановленими державними
стандартами, з урахуванням ринкового на них попиту.

Звернемо увагу на певні недолугості, наведені у
Лісовій енциклопедії тексту: "ліси надаються для за$
готівлі деревини, живиці й другорядних лісових мате$
ріалів", хоча мова мала б йти конкретно "про надання
об'єктів праці у лісі, тобто деревини у стані росту, для
виробництва лісових матеріалів. Збір живиці, березово$
го соку, ягід чи грибів, послуг з мисливства та ін. не є
лісокористуванням, а тільки використанням супутніх
лісівництву споживчих вартостей. Адже "ліси" вимірю$
ються гектарами, а деревина у стані росту — кубічними
метрами (м3) і в цьому полягає суттєва відмінність їх
обліку, використання і звітності.

У ЛК України багаторазово вживається термін
"Спеціальне використання лісових ресурсів", але нема
його визначення. Зведення до одного рівня виробницт$
во лісових матеріалів з другорядними та побічними ко$
ристуваннями, супутніми лісівництву, а також з вико$
ристанням корисних властивостей лісів для культурно$
оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і
освітньо$виховних цілей, потреб мисливського госпо$
дарства, незаперечно, має виключно підприємницьке
спрямування. Не кажучи про перенасичений "порядок"
оформлення лісорубних квитків тощо. До того ж всу$
переч Земельному кодексу України, який встановлює
ринковий зміст землекористування: "Використання
землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є
земельна ділянка" [3].

Отже об'єктом праці у складі державного лісівниц$
тва є земля, земельні ділянки, а не ліс. Ліс, тобто виро$
щувана деревина, є головною продукцією лісівництва,
реалізація (продаж) якого є основним джерелом фор$
мування фінансово$економічних механізмів і відносин
з власником природного ресурсу країни "Земля". Збо$
чення змісту лісокористування розпочалось ще з часів
впровадження т. з. межування, тобто розподілу земель$
них ресурсів між землекористувачами, з одночасним
закріпленням території геодезичними межовими знака$
ми. Зрозуміло, з одночасним картуванням і юридичним
їх закріпленням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання недосконалості лісового законодавства

широко досліджувались і обговорювались у галузевих
та загальнодержавних джерелах інформації. Наприк$
лад, у журналі "Економіка України", редколегія якого
схильно відноситься до публікації досліджень з питань

лісогосподарського виробництва, повідомляла: "Систе$
ма земельного і лісового законодавства України щодо
оподаткування лісових земель як головного природно$
го ресурсу, що використовується у процесі здійснення
лісівництва, є хибною, що вимагає запровадження пла$
ти за землю" [4, с. 24]. Зазначене стосується поточного
часу. Хоча стратегічно наукою були створені "наукові
основи, зокрема, оцінки стану лісів і лісових земель за
ТЛУ, методів лісовпорядкування, дослідження ходу
росту лісостанів окремих порід, оцінки товарної струк$
тури лісосічного фонду, а також … багато інших науко$
вих і методичних рекомендацій щодо здійснення при$
буткового лісівництва [4, с. 22].

Щодо використання терміну "Лісокористування" у
галузі лісогосподарського виробництва дослідниками
публічно повідомлялось: "Складається враження, що
експлуатація земельних угідь для здійснення лісівницт$
ва ніби перемістилася за межі наукових досліджень га$
лузевої науки. Об'єктом господарювання останньої ста$
ють не земельні, а лісові ресурси" і далі: … "Україна пер$
ша серед країн СНД відмовилась від радянського тер$
міну "землі лісового фонду" і внесла до Земельного ко$
дексу облікову категорію землекористування "Землі
лісогосподарського призначення" [5, с. 41, 43].

Відносно конфлікту інтересів у складі Держлісаген$
тства України, як Центрального органу виконавчої вла$
ди, який реалізує державну політику у сфері лісового
та мисливського господарства. Доведено, що "маємо
випадок, коли ЦОВВ здійснює функції, між якими по$
стійно існує конфлікт інтересів, бо лісгоспи, згідно з
нормами Лісового кодексу України, мають "виключне
право на заготівлю деревини", "право власності на за$
готовлену ними продукцію та доходи від її реалізації".
Конфлікт є, насамперед, стосовно деревини у стані ро$
сту, що є власністю держави і вирішується в лісових еко$
системах на лісових землях, та порядком їх вилучення
для виробництва (заготівлі) й реалізації лісових матер$
іалів — продукції лісопромислового виробництва [6, с.
102].

З приводу нових аспектів лісівництва щодо лісогос$
подарського виробництва на прикладі економічного
регіону України "Поділля" доведена необхідність
"підвищення його культури, починаючи з формування
земельних відносин, поділу ЗЛГП на категорії земле$
користування та поділу земель лісових (лісів) на кате$
горії лісокористування, є взаємопов'язаними…, вони все
ще зберігають певну автономію, перенесену значною
мірою, з досвіду колишнього централізованого "управ$
ління лісами" [7, с. 11, 13]. До того ж в умовах ринкової
економіки з ідентифікацією землекористування у лісо$
господарському виробництві, воно набуло виразно
агроекологічного змісту. В зв'язку з останнім виникає
проблема формування лісівничо$екологічної інформації
в лісогосподарському виробництві за екологічними ком$
понентами. Зокрема, "в межах облікової категорії
"Землі лісогосподарського призначення", які юридич$
но надані землекористувачам чи землевласникам для
здійснення ними лісогосподарського виробництва або
інших видів економічної діяльності і реалізації відпові$
дної продукції…, формування та збереження в динамі$
чно урівноваженому стані лісових екосистем і агролан$
дшафтів" [8, с. 62, 64].

Впровадженню новацій в лісогосподарському ви$
робництві певною мірою гальмує анахронізм термінів і
визначень в обліку земельних ресурсів галузі лісівницт$
ва, їхня не повна відповідність умовам реформування
національної економіки держави, європейському зако$
нодавству. Згадане стосується, наприклад, узгодження
зі Стандартною статистичною класифікацією землеко$
ристування ЄЕК/ФАО ООН [9]. Остання є найважлив$
ішим нормативним актом міжнародного рівня, достат$
ньо інформативним і прийнятним для таксації земель$
них ресурсів, у т. ч. категорії "Землі лісові та інші лісисті —
ліси" для досягнення відповідності правової системи
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України принципам "acquis communautaire". Тобто з
метою належного розуміння та уніфікованого застосу$
вання термінів, зокрема, у процесі обліку земельних
ресурсів та статистичної звітності. Одною із них має
стати опрацювання "за архівними джерелами… пілот$
ний проект обліку фінансово$економічної діяльності
землекористувачів з лісівництва, поклавши в основу
досвід звітності губернських і повітових земств, яка ве$
лась на початку минулого століття, що й забезпечувало
у ті часи самоокупність і прибутковість лісогосподарсь$
кого виробництва" [10, с. 21].

МЕТА СТАТТІ
На основі аналізу за статистичними відомостями і

таксаційними показниками стану земель лісових у складі
земель лісогосподарського призначення (ЗЛГП) пока$
зати окремі недоліки вживаних таксаційних показників,
у т. ч. їх внутрішньо господарського поділу і обліку,
невідповідність завданням окремих із них європейсько$
му законодавству.

Привести приклад обліку лісів (у таксаційному зна$
ченні — землі лісові та інші лісисті), який би відповідав
засадам ринкової економіки, розуміючи при цьому, що
організаційно$адміністративний та організаційно$гос$
подарський поділи земель лісових в Україні давно скла$
лись. Вони потребують певної їх актуалізації і адаптації
до ринкових механізмів господарювання. Лісівничо$так$
саційна інформація практично є по всіх суб'єктах гос$
подарювання у межах державного лісівництва, що доз$
воляє актуалізувати її з урахуванням законодавства
Європейського Союзу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Еволюцію основоположних показників за таксацій$
ними показниками обліку земельних ресурсів об'єктів
господарювання з лісівництва маємо можливість спос$
терігати в Україні з початку ХХ ст. (табл. 1). Нам по$
трібно з глибокою вдячністю оцінити опис за таксацій$
ними показниками землекористування об'єктів госпо$
дарювання, або дачі (певного лісового масиву), не маю$
чи належного досвіду у цій справі з початку ХХ ст. Се$
ред них ділянки "Вкриті лісом" і "Не вкриті лісом" (гра$
фи 1—8), які були і є власне лісом у громадському дис$
курсі.

Графи "Нелісова площа" (9 — 11), зрозуміло, були
невідємними від просторово$територіального землеко$
риствання у межах загальної його площі. Разом вони
складали площу суб'єкта (об'єкта) господарювання з
утворенням відомих тепер лісгоспів (скорочено — від
"Лісове господарство").

Через пів століття, за яке держава перенесла ней$
мовірні випробовування воєн і розрухи механізмів по$
літичного і господарського устроїв, виходить Лісовпо$
рядна Інструкція (1964 р.) з суттєво розширеними ка$
тегоріями обліку земель державного лісового фонду
(табл. 2). Відмітимо при цьому, що кількість граф

збільшилась у два рази, з 11$ти в 1914 р. до 23 $х у 1964 р.
Важливо звернути увагу, відповідно, що з 3$х граф по$
передньої Інструкції / (граф 9—11) стало 10 (12—21),
що було і залишається явно недоціільним. Адже в
Проєктах організації і розвитку лісового господарства
(ПОРЛГ) жодних лісівничих заходів по ним лісовпоряд$
кування не розробляло і не розробляє терер. Опоненти
можуть у цьому легко переконатись на прикладі будь$
якого суб'єкта лісогосподарського виробництва. Облік
зазначених категорій приводиться тільки для зведення
балансу обліку ЗЛГП у межах власника/постійного зем$
лекористувача.

Не все ладно і за графами лісової площі. Їх 10 (гра$
фи 2—11) замість 8$ми попередніх (див. табл. 1). Гірше
— інше. Так звані "Нелісові площі" включають інфра$
структурні обєкти, які невідємні від лісових екосистем
та категорії обліку "Лісова площа" (правильно — Землі
лісові (ЗЛ)), у т. ч. "лісові дороги, просіки і канали",
"лісові розсадники" тощо. Останні, зрозуміло, мають
бути у складі "Землі лісові", створюють компонент лісо$
вої екосистеми, про що буде далі (ЗСТЛО).

Ще через півстоліття (2014 рік), за нових політич$
них і економічних умов, питання таксації лісів не набу$
ло відповідного змісту, а також узгодження з останні$
ми досягенннями агроекологічної науки в питаннях при$
родокористування (табл. 3).

У науковому дискурсі з лісництва все ширше появ$
ляється термін "критерій", хоча це мало виправдана дія.
Бо практично терміни "критерій" і "показник", викори$
стовуваний у лісництві України з XVIII ст., рівнозначні.
Адже термін "показник" відповідає значенню слова
"критерій" за походженням з грецької мови, як засіб
судження, вимірювання тощо.

Певні зміни у складі розподілу земельних ресурсів
за категоріями обліку різних рівнів ("земель лісових" на
"лісові ділянки"; "неісова площа" на "нелісові землі"
тощо) не свідчить навіть до наближення таксації лісу,
до проголошеної з 2004 року адаптації лісового зако$
нодавства до законодавства країн ЄС. Так, категорія
"Незімкнуті лісові культури" виділена окремою графою,
чого нема в таксаційних показниках ЄЕК/ФАО ООН у
складі головного їх періодично повторюваного звіту
"Forest Resources Assesment". У перкладі на українську
мову — "Оцінка лісових ресурсів". Більш правильним
категорю "Незімкнуті лісові культури" було б оцінюва$
ти в якості категрії "Лісові культури". До того ж нема
сенсу площу категорії обліку "Лісові культури" висвіт$
лювати під позначкою "в тому числі". Тепер лісівникам
нового покоління, знайомим з питаннями агроекології,
відомо, що лісонасадження природного походження
утворюють дещо інші лісові формації у порівнянні зі
створеними штучно, отже, й різні біогеоценозні екоси$
стеми. Поєднання їх в один компонент не має сенсу в
складі обліку та статистичної звітності.

Механізми актуалізації обліку землекористування
у державному лісівництві України до законодавства
Європейського Союзу. Виходимо з того, що згадана ви$
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Таблиця 1. Розподіл площа за таксаційними категоріями обліку

Джерело: [11].
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Рілля"; "Тер. — Сіножать"; "Тер. — Пасовище"; "Тер. —
Багаторічні насадження" тощо. Їхня сума, разом з ка$
тегоріями "Бол" і "Вод", складе площу колишнього об$
ліку "Нелісові землі". Цей же принцип доцільно вико$
ристовувати також при актуалізації таксаційних показ$
ників з обліку лісів на регіональному і державному
рівнях за матеріалами державного обліку лісів 2002 і
2011 років.

У разі адаптації національного лісового законо$
давстві до законодавства ЄС є необхідність відмовитись
від терміну "Лісовий фонд", внесеного до Лісового ко$
дексу України: "Усі ліси на території України, незалеж$
но від того, на землях яких категорій за основним цільо$
вим призначенням вони зростають, та незалежно від
права власності на них, становлять лісовий фонд Украї$
ни і перебувають під охороною держави" [16]. Він не
відповідає принципам ринкової економіки. У наведено$
му визначенні недостає слова "державний", що й визна$
чало б повернення до колишнього централізованого уп$
равління лісовим господарством радянської пори. Існує
необхідність перейменування його терміном "Землі лісо$
господарського призначення" з диференціацією їх об$
ліку за провідними в державі суб'єктами землекористу$
вання.

Поділ облікової категорії землекористування "землі
лісові" на дві підкатегорії "Лісові ділянки" і "Нелісові
землі" є дещо не логічним, а головне — невідповідним
ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН. До того ж у межах "лісові ділян$
ки" — з умоглядним змістом (табл. 3, графи 2 — 13), без
осмислення їх у якості складових компонентів лісової
екосистеми, практично, на рівні змісту початку ХХ ст.
(див. табл. 2). Адже тоді суспільство і наука питаннями
екології у лісівництві ще не велось мови.

З урахуванням викладеного пропонуємо для обго$
ворення форму обліку земельних ресурсів суб'єктів гос$
подарювання з державного лісівництва та інших видів

економічної діяльності, у межах господарювання яких
на юридичних підставах встановлені землі лісові, як
об'єкт цільового призначення землекористування (табл.
4).

Пропонована форма обліку і статистичної звітності
відповідає чинній Стандартній статистичній класифі$
кації землекористування ЄЕК/ФАО ООН, є більш
інформативною, у т. ч. за висвітленням екологічного
складу лісових екосистем за їх найбільш значимими ком$
понентами. У складі ПОРЛГ підприємств буде більш
стислою і придатною для швидкого розуміння відповід$
них показників еколого$економічного стану лісових
екосистем, а також для прийняття організаційно$еко$
номічних рішень з питань лісівництва і лісокористуван$
ня.

Практичне застосування наведених рекомендацій.
Зробимо аналіз на прикладі Довідника лісового фонду
України за матеріалами обліку лісів станом на 1 січня
2002 року, як приклад його актуалізації до пропонова$
них нами рекомендацій. Для цього наведемо відповідні
кількісні показники розподілу земельних ресурсів (на
той час — "земель державного лісового фонду) за кате$
горіями їх обліку [17, табл. 5].

Матеріал буде цінним і на майбутнє, наприклад, на
2050 рік чи на початок ХХІІ ст. (табл. 6) для певних дос$
ліджень і оцінки стану лісів у державному лісівництві.
При цьому актуалізацію наведених показників прове$
демо з їх адаптацією до європейського законодавства
і, крім того, за пропонованими нами компонентами
лісових екосистем та переформованими показниками
таблиці 5 до форми таблиці 6. Тобто з виокремленням
власне лісів у межах категорії землекористування
"Землі лісові" (ЗЛ = Ліс = Лісова екосистема, рис. 3) та
"Землі інших облікових категорій землекористування"
у складі ЗЛГП за їх фізичним змістом, рисунок 4 (гра$
фи 8—10).

Рис.1. Схема поділу земельних ресурсів за категоріями ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН (1989 р.)

Джерело: [9].

 Рис. 2. Розподіл категорії "землі лісові=ліс" за екологічними компонентами лісових екосистем

Джерело: [8].
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Використовуючи дані державного обліку лісів ДКЛГ
на 1 січня 2002 р., а також за логістичним змістом ССКЗ
ЄЕК/ФАО ООН щодо поділу землекористування за
цільовим призначенням, графи 20 (садиби, споруди) і
21 (траси), відповідно, 19,1 і 20,0 тис. га, перенесемо до
складу "Зкмлі лісові". Отже, разом з графою 11 (табл.
5 — 91,4 тис. га) вони складуть площу облікової кате$
горії ЗСТЛО 130,5 тис. га (табл. 6).

На підставі даних таблиці 5 проведена логічна ак$
туалізація по всім екологічним компонентам лісових
екосистем, у т. ч. ЗВЛРП, ЗВЛРШ, ЗТчНВЛР. Те ж сто$
сується поділу інших облікових категорій землекорис$
тування за фізичним станом (графи 8 — 10). Таблиця 6,
у порівнянні з таблицею 5, містить більш інформатив$
ний, інженерно опрацьований зміст (10 граф) замість
25 у складі Довідника лісового фонду України (2015 рік),
накопичуваних механічно впродовж десятиліть. До того
ж не адаптованими до термінів землекористування
ЄЕК/ФАО ООН.

У пропонованому формуванні щодо удосконалення
таксаційної архітектури лісів державного лісництва
чітко окреслюється найбільш важливий осередок лісо$
господарського виробництва — лісів за екологічними
компонентами (рис. 3), ЗЛГП — з участю у складі зем$
лекористування лісгоспів "Інші облікові категорії зем$
лекористування" (див. рис. 1), які встановлені з ураху$
ванням ССКЗ ЄЕК/ФАО — 92,6% (рис. 4).

Наведені порівняння (рис. 3 і 4) свідчать про те, що
облікова категорія першого рівня ССКЗ ЄЕК/ФАО

"Землі лісові та інші лісисті" (англ. Forest and other
wooded land) у складі лісгоспів чи суб'єктів господарю$
вання інших видів економічної діяльності, торкаються
тільки категорії обліку "Землі лісові", вони ж "Лісова
екосистема", "Ліси".

ВИСНОВКИ З ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ПОШУКІВ У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Виходимо з того, що в питаннях щодо організацій$

но$адміністративного та організаційно$господарського
поділу земель лісогосподарського призначення (ко$
лишні — землі лісового фонду) державного лісівництва
в Україні давно склались і потребують певної їх актуа$
лізації і адаптації до ринкових механізмів господарю$
вання та законодавства країн ЄС. Лісівничо$таксаційна
інформація, накопичена у складі численних звітів, нау$
кових досліджень і статистичних джерел, дозволяє лег$
ко їх актуалізувати, з одночасною адаптацією законо$
давства України до законодавства Європейського Со$
юзу.

Водночас маємо відмітити, що завдяки належній
увазі з боку урядових органів і галузевих систем управ$
ління з лісівництва та лісокористування, лісовпорядку$
вання, особливо в другій половині минулого століття, в
Україні склалась його потужна виробнича база. В перші
післявоєнні роки відбулось утворення Українського
аерофотолісовпорядного тресту (1947 р.) з лісовпоряд$
ними експедиціями в Києві, Ірпені, Львові й Харкові.
Завдяки тим заходам була накопичена різнобічна так$

Таблиця 5. Розподіл площі земель лісового фонду за категоріями, тис. га

Джерело: [17].

Таблиця 4. Поділ площі земельних ресурсів за категоріями землекористування у межах ЗЛГП, земель лісових за
екологічними компонентами, інших — за їх фізичним станом
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саційна інформація про стан лісів як державного
лісівництва, так і на той час колгоспних, радгоспних й
інших землекористувачів. З розробленням по кожному
із них ПОРЛГ.

Завдяки цьому були розроблені, як відмічалось рані$
ше, "наукові основи, оцінки стану лісів і лісових земель
за ТЛУ…" тощо, а також впроваджені на практиці мето$
ди таксації лісів і розроблення ПОРЛГ відповідних
суб'єктів господарювання з лісівництва по Україні і за її
межами. Накопичені численні довідники і наукові до$
слідження з інформацією про стан лісів і лісових екосис$
тем, що надає можливість новим поколінням лісівників
їх використовувати для подальшого розвитку лісогоспо$
дарського виробництва. Критичний аналіз минулого дос$
віду, з урахуванням нових соціально$економічних відно$
син і політичних завдань адаптації лісового законодав$

ства в Україні до законодавства ЄС, має стати пріори$
тетним для подальшого розвитку лісогосподарського
виробництва. Зокрема з питань поділу лісів за категорія$
ми їх економічного використання за поділом "Forest
available for wood supply" і "Forest not available for wood
supply". Тобто поділом їх за експлуатаційного призна$
чення для вилучення деревини з метою виробництва лісо$
вих матеріалів, з урахуванням ринкового попиту на них.
Відповідно — "Ліси, призначені для вилучення дереви$
ни" і "Ліси, не призначені для вилучення деревини".

ВИСНОВКИ
З метою вдосконалення поділу земель у галузі

лісівництва за таксаційними показниками їх стану і оцін$
ки з адаптацією до європейського законодавства необ$
хідно:

1. Розробити і затвердити в установленому поряд$
ку перелік термінів і їх опис для практичного застосу$
вання при лісовпорядкуванні, а також для актуалізації
даних з урахуванням накопиченого досвіду в довідни$
ках з Лісового фонду України 2002 і 2011 років, та з їх
узгодженням (адаптацією) з відповідними термінами
ЄЕК/ФАО ООН.

2. Вилучити з ЛК України формулу "Усі ліси на те$
риторії України, незалежно від того, на землях яких
категорій за основним цільовим призначенням вони зро$
стають, та незалежно від права власності на них, ста$
новлять лісовий фонд України …" (ст. 4), яка не відпов$
ідає економічним засадам ринкової економіки і чинній
з 1990 р. "Земельній реформі" України.

3. Пропонувати для обговорення і впровадження в
практику форму обліку землекористування за обліковими
категоріями, узгоджену зі ССКЗ ЄЕК/ФАО ООН, суб'єктів
господарювання з державного лісівництва та інших видів
економічної діяльності, у межах господарювання яких на
юридичних підставах встановлені землі лісові, як об'єкт
цільового призначення землекористування.

4. Виокремити в Лісовому кодексі України зі т. з.
"спеціального використання лісових ресурсів", а також
з інших інформаційних джерел і нормативно$правових
актів з лісівництва, термін "Лісокористування" як кори$
стування ДЕРЕВИНОЮ, тобто головною товарною
продукцією державного лісівництва з реалізацією її у
стані росту суб'єктам ЛПВ, що має стати абсолютно
домінуючим джерелом лісового доходу, як виключно
важливий соціально$економічний і фінансовий зміст
лісогосподарського виробництва.
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