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Прогноз можливого внеску сектуру в забезпечення
низьковуглецевого розвитку

Зміст доповіді



Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі

Національна Академія Наук України

ДУ «Центр обліку викидів парникових газів» Мінприроди України

Державне агентство лісових ресурсів України

Державна служба статистики України

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

Український гідрометеорологічний інститут

Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації

Біоенергетична Асоціація України

До складу технічної робочої групи з питань
землекористування і лісового господарства увійшли

експерти таких установ і організацій:
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Структура земельних угідь України в 2015 р., %
(загальна площа – 60354,9 тис. га)



Джерело: Держгеокадастр, Держлісагентство

Структура лісового фонду України в 2015 р., % (загальна
площа лісових земель – 10633,1 тис. га, вкритих лісовою

рослинністю - 9698,9 тис.га)
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Державні ліси 73% 
7,6 млн. га
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13%   (1,3 млн. га)



Джерело: Держлісагентство

Вікова структура лісів України



Джерело: Держлісагентство

Фактична лісистість України – 15,9%, середня
лісистість європейських країн – 37%



Джерело: Держлісагентство

Оптимальна лісистість України – 20%



• Ліси - 10,6 млн.га.

• Багаторічні насадження на сільськогосопдарських землях
- 0,9 млн.га,

• Зелені насадження в населених пунктах 0,7 млн. га,

• Агролісомеліоративні насадження (полезахистні
лісосмуги, протиерозійні полоси тощо) – 0,4 млн.га.

Поглинання ПГ у секторі ЗЗЗЛГ у період 1990-2015 рр.
становило 20-60 млн. СО2 екв. за 1 рік. Останні 10 років
щрічне поглинання становило 30 млн. СО2 екв.

На лісових землях у період 1990-2015 рр. поглинання
становило 58-68 млн. СО2 екв. за 1 рік. Останні 10 років
щрічне поглинання становило 64 млн. СО2 екв. Ліси
поглинають близько 7% від загальних викидів ПГ.

Наземні поглиначі ПГ в Україні
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Динаміка викидів і поглинання СО2 (млн. т) у секторі ЗЗЗЛГ 
за 1990-2015 рр. (джерело: NIR-2017)
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Створення нових лісів Лісовідновлення

Джерело: Держлісагентство

Площі відтворення лісів підприємствами
Держлісагентства України, тис. га



Джерело: Держлісагентство

Планові (червоний колір) та фактичні (зелений колір)
обсяги лісорозведення, тис. га



• Проблеми з виділеннями земель для лісорозведення, складні
процедури передачі та переведення земель між категоріями

• Конкуренція між типами землекористування

• Лісорозведення потребує довгострокових інвестицій

• Відсутність програм розвитку лісового господарства і
агролісомеліорації (національного, областного та районного
рівня)

• Нестача фінансів для лісорозведення

• Недостатнє стимулювання діяльності з лісорозведення

Бар’єри на шляху лісорозведення



Джерело: Держлісагентство

Фактичні обсяги та сценарії лісорозведення, тис. га
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Фактичні та прогнозні обсяги лісорозведення 



Джерело: Держлісагентство

Охорона і захист лісів України =
охорона і захист поглинутого вуглецю

• Втрати лісової біомаси (а разом з цим – викиди ПГ)
відбуваються внаслідок лісозаготівель, через дію
несприятливих біотичних та абіотичних факторів, таких як
пошкодження лісостанів хворобами, комахами, пожежами,
впливом несприятливих метеорологічних та гідрологічних
чинників, забрудненням повітря тощо.

• За останні тридцять років середня річна кількість лісових
пожеж зросла в 2,6 рази, також суттєво збільшилась (на 40-
50%) площа осередків шкідників і хвороб лісу за останнє
десятиріччя (порівняно з даними 1980-2000 років).

• За 8 місяців 2017 року катастрофічним всиханням було
охоплено 330 тис. га лісів (у т.ч. 140 тис. га соснових лісостанів)



Фітомаса українських лісів
містить ~29 EJ енергії
(еквівалентно 988,9 мільйонів
тон умовного палива).

При цьому, понад 22 EJ (750,2
млн. т у.п.) зосереджено в
надземній деревній фітомасі.

Розвиток біоенергетики - сприяння використанню біомаси,
як альтернативного джерела енергії

з «нульовими» викидами

Джерело: Лакида П.І. та ін., 2007



Енергетичний потенціал деревної біомаси в Україні

Джерело: Лакида П.І. та ін., 2007

Тип деревної біомаси

Теоретичний потенціал Технічний потенціал

ПДж Мт ПДж Мт

Стовбурова дров’яна 

деревина
263,72 14,7 49,95 2,79

Відходи 

лісозаготівель та 

рубок догляду
28,70 1,79 22,63 1,41

Відходи первинної 

переробки деревини 19,82 1,11 16,50 0,92

Разом 312,24 17,6 89,08 5,12



• Занепокоєння щодо викидів ПГ з грунтів,

• Трансформація лісових площ у лісові плантації

• Вплив на продовольчу безпеку,

• Вплив на якість водних ресурсів,

• Вплив на збереження біорізноманіття.

• Деградація природних оселищ.

• ???

Ризики, повязані з широкомасштабним
впровадженням біоенергетики



• Охорона і захист наземних поглиначів:

– Покращення охорони і захисту лісів та зелених насаджень у
населених пунктах,

– збереження полезахистних лісових полос та інших видів
агролісомеліоративних насаджень.

• Відтворення лісів, лісових смуг та зелених насаджень:

– лісовідновлення на зрубах та лісорозведення (створення
нових лісів),

– озеленення населених пунктів,

– відновлення полезахистних лісових полос та інших видів
агролісомеліоративних насаджень.

Політики і заходи у секторі землекористування та
лісового господарства, які впливають на баланс ПГ



• Впровадження і підтримка кращих практик господарювання:

– оптимізація структури земельних угідь, збільшення площі
наземних поглиначів,

– ведення лісового господарства, що враховує зміну клімату та
підвищує продуктивність і стійкості лісів (Climate Smart
Forestry),

– ведення сільського господарства, що сприяє збереженню та
накопиченню вуглецю в грунтах (Climate Smart Agriculture),

• Розвиток біоенергетики:

– сприяння використанню біомаси, як альтернативного
джерела енергії.

Політики і заходи у секторі землекористування та
лісового господарства, які впливають на ПГ (2)



• Використання «триєдиного» підходу: поглинання (стік),
секвестрація (депонування) та заміщення.

• Створення нових політичних стимулів.

• Урахування регіональних (місцевих) особливостей лісів при
впровадженні заходів з пом’якшення та адаптації.

• Взаємодія при вирішенні проблем зміни клімату та інших
викликів (розвитку біоекономіки, продовольчої безпеки, розвитку
сільских територій, збереження біорізноманіття, рекреації,
туризму тощо).

• Поєднання заходів з пом'якшення та адаптації до зміни клімату.

Лісове господарство, що враховує зміну клімату
(Climate Smart Forestry)



Пом'якшення Адаптація
Збільшення поглинання вуглецю шляхом

збільшення кількості лісів, дерев і

збільшення запасів вуглецю в лісах:

• лісорозведення, лісовідновлення та

реконструкція лісів,

• збільшення деревного покриву у

агроекосистемах (агролісівництво) та

населених пунктах,

• збільшення запасів вуглецю та здатності лісів

поглинати вуглець завдяки лісогосподарським

заходам,

• збільшення продуктивності лісів та запасів

вуглецю завдяки використанню лісотехнічних

заходів,

• збільшення вмісту вуглецю в грунтах.

Зменшення вразливості та підсилення

адаптивної здатності дерев та лісів,

особливо у вразливих лісових

екосистемах:.

Управління лісовим біорізноманіттям:

• вибір посадкового матеріалу відповідного

походження і надання переваги адаптивним

видам,

• захист старовікових лісостанів,

• захист функціональних груп та ключових

видів,

• захист кліматичних рефугіумів та видів з

найбільшою загрозою зникнення за межами

їхніх оселищ,

• захист від фрагментації ландшафтів та

підсилення коридорів біологічного

різноманіття.

Фрагмент політик і заходів Climate Smart Forestry,
що поєднують пом’якшення та адаптацію



Джерело: Nabuurs et al 2016

Ефективність політик і заходів у секторі
землекористування і лісового господарства
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Джерело: Nabuurs et al 2016

Ефективність політик і заходів у секторі землекористування і лісового
господарства ЄС – до 2050 р. додаткове поглинання 448 млн т СО2

Політики Заходи
Млн. т. 

СО2/рік
%

Підвищення ефективності 

ведення лісового господарства
170 37,9

а) максимальне ефективне використання 

вирощених ресурсів 57 12,7

б) збільшення продуктивності 37 8,3
в) зниження рівня порушення (шкідниками, 

хворобами), знелісення, покращення меліорації 35 7,8

г) заміщення матеріалів продукцієй з деревини 40 8,9

Збільшення площі лісів 70 15,6

Заміщення викопних джерел на 

біоенергію
144 32,1

Створення лісових 

заповідників
64 14,3

Разом 448 100



Сценарії та прогнози щодо поглинання та
утримання вуглецю в секторі ЗЗЗЛГ України

• Проект SCEFORMA (2002-2004):

– учасник від України – УкрНДІЛГА,

– модель Європейського інституту лісу EFISCEN,

– дані станом на 01.01.1996 р.

• Проект IIASA GESAPU (2012- 2014):

– учасник від України – НУБіПУ,

– модель G4M,

– дані станом на 01.01.2011 р.

• Проект FAO Консолідація лісової політики в Україні (2013-
2015): Стратегія лісовідновлення і лісорозведення в Україні.



Прогноз поглинання ПГ лісами при різних сценаріях
(тис.тон СО2 екв. на рік)
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Сектор ЗЗЗЛГ відіграє важливу роль у проблемах зміни клімату,
пом'якшення його наслідків та розвитку зеленої (низьковуглецевої)
економіки. Важливо сформулювати і реалізувати секторальну політику
та заходи, які дозволять використати і посилити потенціал сектора на
засадах сталого розвитку.

Роль лісового сектору в зеленій економіці та у формуванні
національного балансу парникових газів має бути чітко визначеною та
зафіксованою у політиці в цих сферах, що забезпечуватиме ефективну
міжсекторальну взаємодію для пом'якшення наслідків зміни клімату та
впровадження адаптаційних заходів.

За рахунок мобілізації потенціалу сектору землекористування та
лісового господарства в наступні десятиліття буде легше вирішити
проблеми декарбонізації економіки у економічно ефективний і
невиснажливий спосіб..

ВИСНОВКИ



Дякую за увагу!

ПРОЕКТ «МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ»


