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1.1.Проект Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні схвалити з 
врахуванням зауважень і доповнень. 
1.2. Направити проект Концепції розвитку агролісомеліорації в Українідо 
розгляду Державному агентству лісових ресурсів України. 
1.3. Вважати за необхідне приступити до розробки заходів щодо реалізації 
програми. 
 
2.1.Доповідь М.М.Ведмідя «Стан лісів на землях запасу і захисних лісових 
смуг, та пропозиції щодо визначення їх правового статусу» прийняти до 
відома. 
2.2. Схвалити пропозиції щодо визначення правового статусу лісів на землях 
запасу і захисних лісових смуг. 
 
  



Пропозиції щодо визначення правового статусу лісів на землях запасу і 
захисних лісових смуг 

 
З метою визначення правового статусу лісів на землях запасу і 

захисних лісових смуг, а також ефективного їх утримання доцільно здійснити 
такі заходи: 

• Провести інвентаризацію земель, зайнятих захисними лісовими 
смугами, захисними та іншими лісовими насадженнями, не наданих у 
власність або користування. 

• Розробити проекти землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на землях запасу, зайнятих лісами, захисними лісовими смугами з 
подальшим наданням їх: 

− безоплатно у власність замкнені земельні ділянки площею до 5 га у 
складі угідь селянських, фермерських та інших господарств 
відповідним громадянам та юридичним особам; 

− у користування на умовах оренди (полезахисні лісові смуги) земельні 
ділянки площею більш як 5 га у складі угідь селянських, фермерських 
та інших господарств відповідним громадянам та юридичним особам із 
встановленням мінімальної плати за землю; 

− у постійне користування лісогосподарським підприємствам, земельні 
лісові ділянки що безпосередньо прилягають до лісових масивів із 
встановленням відповідного земельного сервітуту для суміжних 
власників і земкористувачів на безперешкодний доступ та право 
проїзду на транспортному засобі по наявному шляху для забезпечення 
належної охорони та догляду за захисними лісовими смугами. 
• Після завершення надання у власність або користування захисних 

лісових смуг, захисних та інших лісових насаджень провести у них 
лісовпорядкування. 

• Підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін та 
доповнень до нормативних документів щодо правового статусу захисних 
лісових смуг. 

• Відновити діяльність державної служби агролісомеліорації. 
 
Зазначені пропозиції направити до Державного агентства лісових 

ресурсів України для подальшого їх розгляду з метою врахування їх під час 
підготовки проекту Концепції розвитку агролісомеліорації в Україні та 
заходів на її виконання після затвердження її Кабінетом Міністрів України. 
 


