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Президенту України  

П.О. Порошенку 

 

Щодо нераціональної у природоохоронному та економічному сенсі практики  

заліснення степових ландшафтів  державними лісогосподарськими підприємствами  

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

Шановний пане Президенте! 

 

 

Члени ЕГО «Зелений Світ» стурбовані нераціональною та шкідливою у 

природоохоронному та економічному сенсі практики заліснення степових ландшафтів  

державними лісогосподарськими підприємствами, яка триває впродовж багатьох років. 

Штучне заліснення степів в Україні перетворилося на одну з найбільших 

природоохоронних проблем.  

Видається, що лісівники саджають ліси на нових землях лише для того, щоб 

освоювати бюджетні кошти. Протягом 2014 р. сума коштів, витрачена на лісорозведення 

(тобто створення нових лісів там, де їх не було, без врахування посадок лісу на місцях 

вирубок!) склала 32 437 600 грн. (відомості за 1-3 квартали року), з яких в областях степової 

зони  21 062 600
1
 грн. У 2013 р. Державна фінансова інспекція в 9 областях України викрила 

лісові господарства, які саджали ліс на землях, на які вони не мали правовстановлюючих 

документів. Загальна сума збитків склала понад 6,5 млн грн
2
. За даними моніторингу 

всеукраїнської громадянської кампанії «Збережемо українські степи!» лісгоспи неодноразово 

створювали нові лісонасадження на цінних степових ділянках, навіть не оформивши права 

на постійне землекористування ними.  

Лісівники свої дії пояснюють потребами збільшення лісистості, але насправді триває 

знищення біорізноманіття, протиправне господарювання на чужих землях та нецільове 

використання бюджетних коштів! Підприємства Держлісагенства за висновком 

Держфінінспекції порушили Лісовий та Земельний кодекси, Закон “Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність”, Порядок складання, розгляду та затвердження основних вимог 

до виконання кошторисів бюджетних установ та Порядок використання коштів державного 

бюджету, виділених на залісення земельних ділянок.  

Проте, найбільшою бідою є вплив степового лісорозведення на природу. Степ – це 

ландшафт, який у Європі визнаний таким, що перебуває на межі зникнення. В Україні степ 

зберігся менш ніж на 3% його первинної площі. Степові чорноземи нині майже повністю 

розорані. Кожен третій вид рослин чи тварин, занесений до Червоної книги, – степовий. 

Значна частина степових рослинних угруповань занесена до переліків Міжнародної 

конвенції «Про дикі види флори і фауни та середовище існування у Європі» (Бернська 

конвенція) і потребують суворої охорони. Замість цього лісгоспи здійснюють 

лісонасадження на природних ландшафтах степової та лісостепової зони, вважаючи їх 

«неугіддями» - лише тому, що ці ділянки не використовуються у господарській діяльності.  
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На критику природоохоронців лісівники відповідають, що вони начебто борються з 

водною та вітровою ерозією на агроландшафтах. Проте, замість відновлення та розширення 

полезахисних лісонасаджень, нові «ліси» саджають не на полях, а  в степових балках та на 

схилах, чим ніяк не можна зупинити втрату родючого шару грунту на орних землях. 

Протягом 2010-2015 років кошти на лісорозведення виділяються з Державної 

програми «Ліси України», через яку чималі бюджетні ресурси спрямовують на знищення 

цінних ділянок степів та луків, натомість - не на лісовідновлення, догляд за лісом на місцях 

рубок, створення лісових насаджень на порушених сільськогосподарських землях.  

Ми вважаємо, що зупинити фінансування частини цієї програми є більш логічним 

кроком ніж загальне зменшення бюджетних видатків на екологічні цілі, через що 80% 

працівників Державної екологічної інспекції (ДЕІ) відправлені у відпустки за власний 

рахунок, а національним природним паркам Мінекології рекомендує зменшити витрати на 

70%
3
. Протягом наступних півроку ДЕІ заборонено проводити перевірки.  

Прикро, що у час війни держава припинила фінансування охорони природи, але 

продовжує фінансувати її знищення.  

 

З огляду на це, просимо Вас дати відповідні доручення Урядові з тим, аби 

припинити фінансування програми «Ліси України» в частині створення лісових 

насаджень на природних степових ландшафтах.  

 

Письмову відповідь на це звернення прошу надати відповідно до вимог ст. 20 Закону 

України „Про звернення громадян», на зазначену вище поштову адресу. 

 

З повагою,  

виконавчий директор ЕГО “Зелений Світ” 

Олександр Степаненко.   
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