ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Міністерство екології
та природних ресурсів України
Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Державне агентство
лісових ресурсів України
Vх копія: Рівненська обласна рада
копія: Волинська обласна рада

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. (до вх. №
215402 та вх. № 215709) до Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
надійшли звернення Рівненської та Волинської обласних рад.
У своїх зверненнях обласні ради наголошують на необхідності внесення
змін до законодавства та нормативно-правових актів щодо ведення лісового
господарства та забезпечення збереження лісового фонду України.
Просимо розглянути зазначені законодавчі ініціативи на предмет
доцільності внесення змін до законодавства в установленому Законом порядку.
Про результати розгляду просимо поінформувати Комітет та заявників.
Додаток: на 8 аркушах.
Перший заступник
Голови Комітету
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Рівненська обласна рала

У зв’язку з резолюцією заступника Державного секретаря Кабінету
Міністрів України С. Кушніра від 27.09.2017 № 37582/1/1-17 Міністерство
аграрної політики та продовольства України розглянуло рішення Рівненської
обласної ради від 06.09.2017 № 706 «Про звернення Рівненської обласної ради до
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо необхідності внесення
змін до законодавства України, що стосується ведення лісового господарства» та в
межах компетенції повідомляє.
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до
Санітарних правил в лісах України», який спрямований на врегулювання питання
попередження масового поширення стовбурових шкідників та запобігання
всиханню лісових насаджень опрацьовується Мінагрополітики.

Перший заступник Міністра

Бондарчук 2262212

Максим МАРТИНЮК

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Держлісагентство
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^Рівненська обласна рада
Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33013
Г~Щодо розгляду звернення

Державне агентство лісових ресурсів України розглянуло звернення
Рівненської обласної ради від 20.09.2017 № 01/04-432р щодо здійснення
невідкладних заходів із ліквідації наслідків масового всихання лісів, і в межах
компетенції повідомляє.
За останні п’ять років відмічається вкрай негативна тенденція
масштабного погіршення санітарного стану лісів, спричиненого масовим їх
всиханням. Особливе занепокоєння викликає саме прогресуючий і
швидкоплинний процес всихання сосни у Поліському та ялини у Карпатському
регіонах.
Як показала практика, застосовуючи норми нової редакції Санітарних
правил в лісах України в поточному роп:, проведення санітарних рубок не
дозволяє своєчасне оздорови:п насадження і запобігли поширенню деградації
деревостанів. Лісопатологічний та санітарний стан лісів через негативні
процеси (хвороби шпилькових, збільшення чисельності популяцій та площ
небезпечних хвоє- та листогризучих шкідників лісу та інші патологічні процеси
у лісових насадженнях! є складним. Ці процеси безумовно будуть мати
негативний вплив на лісові біогеоценоз;: у найближчій перспективі, шо в
кінцевому результаті призведе до значних і безповоротних екологічних та
економічних втрат.
Держлісагентство підтримує пропозиції, зазначені у зверненнях, і
підготовило обгрунтовані матеріали щодо знесення змін до Санітарних правил
в лісах України стосовно забезпечення виконання санітарними рубками своєї
основної мети - оздоровлення насаджена та направило їх до заінтересованих
центральних органів виконавчої влади на погодження.
Внесення змін до частини 5 статті 3° Законе України «Про тваринний
світ» та частини 3 статті 16 Законе України --Про природно-заповідний фонд
України» відносяться до компетенції Мінприроди.
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