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Реформа лісової галузі повністю провалена – прес-реліз

Яким буде завтра українських лісів

Де на Закарпатті найбільше вирубують ліс? Статистика по районах

Науковці застерігають від бездумного втручання у природні процеси

Понад 1 ,1 млн грн. надійшло до місцевих бюджетів рівненщини від побічного

лісокористування

Обмін досвідом щодо взаємин між місцевими громадами та національними

природними парками

FLEG II сприяє Україні у проведенні інституційних реформ лісового сектору

Звіт «Аналіз законодавчої бази і практики ведення мисливського господарства деяких

країн Європейського Союзу»

Відбулося засідання робочої групи з розробки національних стандартів

лісоуправління для України

Аудити FSC (березень 201 6)
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РЕФОРМА ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ ПОВНІСТЮ ПРОВАЛЕНА – ПРЕС-РЕЛІЗ

«Лісове господарство – на межі катастрофи, -

вважає голова «ЕкоПраво-Київ» Борис Васильківський. -

Галузь отримала лише одну п’яту від минулорічного

фінансування у Держбюджеті-2016. Як будуть

фінансуватися лісові заповідники і НПП? Що буде з лісовою

авіаохороною, яка має попереджати та гасити лісові пожежі? На які кошти буде відновлюватися зрубаний

ліс? Що буде з південними лісгоспами, які не нарубують собі і на третину зарплати? Скидається на те,

що відбувається цілеспрямоване банкрутування лісового господарства».

Є й інші кричущі факти. Повністю провалено реформу лісового господарства. Це показує аналіз



Вісник підтримується WWF, компанією IKEA та товариством DEG у рамках проектів "Підтримка відповідального управління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському
екорегіоні" (2011 -201 4) та «Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах» (201 2–201 5).

Інформаційний лісівничий вісник Номер 21 , листопад-грудень 201 5

2

ЯКИМ БУДЕ ЗАВТРА УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ

Експерти висловили зауваження щодо концепції розвитку галузі

Лісова галузь України забезпечує роботою понад 50 тисяч працівників.

А вкриті лісами 1 0 тисяч гектарів — це лише наполовину менше площі

наших сільськогосподарських земель. Є й інші цифри та факти, які

доводять: доля лісу — питання для України надважливе.

Успіхи чи провали

Професор-лісівник Юрій Марчук зауважує, що на противагу

фантастичним (понад 1 00 млрд на рік) збиткам, які завдають державі деякі

державні підприємства, середньостатистичний лісгосп (теж — ДП) працює

прибутково. Але попри це і ЗМІ , і суспільство роботу галузі оцінюють негативно.

Попри те, що деякі обласні управління лісового господарства стали розміщати на своїх сайтах

виконання Коаліційної угоди. Про це говорять профспілкові лідери, незалежні експерти, екологи, ветерани

галузі, деревообробники, вчені.

Ось лист до Національної ради реформ, МінАПП, комітетів ВРУ та інших установ від Світового банку,

організації, яка зазвичай дуже дипломатична у своїх оцінках: "Як з'ясувалося, більшість учасників круглого

столу (детальніше про цей захід тут: http: //www.fleg.org.ua/news/1 249) занепокоєні тим, що концепція

здійснення реформи лісового сектору, запропонована Держлісагентством, залишається недоступною

для професійного аналізу, незрозумілою лісівникам, експертній спільноті та громадськості, а процес її

підготовки є непрозорим. Світовий досвід підтверджує, що помилки в управлінні лісами доводиться

виправляти протягом багатьох десятиліть" (текст листа: http: //www. lesovod.org.ua/node/27076).

У перекладі з дипломатичної на звичайну мову цей лист означає: «Отямтесь! Рятуйте лісову

галузь негайно»!

До того ж у своїх висновках, опублікованих раніше (http: //www.fleg.org.ua/docs/1 250), експерти

Світового банку програми FLEG - I I відзначають, що «процес підготовки реформи лісового сектору…

демонструє відсутність зацікавленості державних органів влади в тому, щоб реформа здійснювалась в

інтересах держави та суспільства в цілому». Висновки містять вісім розгорнутих пунктів. Зокрема, у них

зазначається, що «практика підготовки та схвалення вказаних документів (Концепція та Стратегія розвитку

лісового господарства, - ЕкоПраво-Київ) свідчить про неприпустиму закритість підготовки реформи лісового

сектору, що суперечить європейським нормам підготовки, обговорення та прийняття подібних документів.

Результатом може бути домінування вузькогалузевих та короткотермінових бізнес-інтересів над інтересами

держави і суспільства в цілому щодо суспільного блага і власності, якими є ліс».

Інші тези «Висновків» стосуються неприпустимості приватизації лісів; нагальної необхідності захисту

лісів південних та східних областей; збереження статусу Держлісагентства як центрального органу

виконавчої влади; неприпустимості ліквідації держлісгоспів та необхідності розділення функцій держави у

сфері лісового господарства (право власності, управління, господарювання, захисту та відтворення лісів).

Прес-служба ЕкоПраво-Київ

Тема реформування лг також піднімалася останнім часом у таких статтях:

«У лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис», «Версії», Чернівці

«Дрімучий ліс», «Львівська газета»

«Реформа під ковдрою», «Урядовий кур’єр»

Джерело: http: //sfmu.org.ua

http://www.fleg.org.ua/news/1249
http://www.lesovod.org.ua/node/27076
http://www.fleg.org.ua/docs/1250
http://sfmu.org.ua/ua/news/743-reforma-lisovoi-haluzi-povnistiu-provalena-pres-reliz
http://www.lesovod.org.ua/node/27101
http://www.lesovod.org.ua/node/27043
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/reforma-pid-kovdroyu/
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відомості про плани рубок, до справжньої прозорості ще далеко. Є багато інших зауважень щодо відкритості

лісового відомства. Наприклад, я понад чотири місяці не можу отримати відповіді на запитання, які

спрямував очільнику лісового відомства.

Чого чекаєш, прокуроре?

Друга причина «лісового негативу» у

списку Марчука — корупційні ризики.

Недарма кажуть: ліс — справа темна.

Проведений експертами Світового банку

аналіз свідчить, що деревину продають на

експорт за явно заниженими цінами. Куди

іде різниця між ринковими цінами та

скромними цифрами, що фігурують у

накладних, на жаль, аналіз не спроможний

показати. Але за чаркою чаю будь-який

лісівник назве вам і отримувачів цього

профіту, і приблизні долі кожного.

У 2011 році КРУ під час перевірки

знайшло стільки порушень у роботі

Держлісагентства, що, попри особисту

дружбу тодішнього головного лісівника Віктора Сівця з Віктором Януковичем, вибухнув скандал. Зокрема

через продаж ділової деревини за кордон за демпінговими цінами. Наприклад, за дев’ять місяців 2011 року

лісогосподарські підприємства продали 1 54,7 тисячі кубічних метрів дуба (це — чверть загальної кількості

реалізованої за той час такої деревини!) фірмам Eloderio Ltd та LIGO за середньою ціною 320 євро за

кубічний метр. Тим часом середньосвітова ціна на аналогічну продукцію коливалася в межах 500—600 євро

за кубометр. Тож офшорні фірми мали додатковий прибуток на суму близько 400—470 мільйонів гривень.

Проте справу зам’яли, і Сівець вийшов сухим із води.

Чому наприкінці 201 5-го згадано давні справи? А тому, що лісівники криком кричать (не на камеру, на

жаль), що започатковані Сівцем схеми успішно відновлено після Майдану, і нині вони так само успішно

працюють. Лісгоспи й держава при цьому зазнають збитків.

А що правоохоронці? Після Революції гідності ГПУ та СБУ таки відкрили відповідне кримінальне

провадження. Але звинувачення дерибанній команді 2009—201 3 років досі не висунуто. Чи не тому, що

схеми, методики використання офшорних фірм-прокладок для отримання надприбутків ще й досі потрібні

тим, хто хоче і надалі грабувати державний, народний ліс?

До речі, десять років тому Україна підписала так звану Санкт-Петербурзьку декларацію, тим самим

узявши на себе зобов’язання боротися з нелегальною заготівлею лісу й корупцією в цьому секторі. Але

відповідний Національний план не те що не ухвалено, його навіть не складено.

Сам п’ю, сам гуляю…

Третьою складовою, що створила негативний імідж лісівників у суспільстві, Юрій Марчук вважає

помилки в системі управління лісовою галуззю. Нині Держлісагентство фактично саме формує правила гри

(лісову політику), реалізує цю політику, контролює її виконання, веде господарську діяльність. Майже як у

народній пісні: «Сам п’ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю».

Наголошую на слові «фактично», бо фахівці відомства заперечують монополізацію функцій.

Вказують, наприклад, що за законодавством держлісгоспи мають економічну та юридичну самостійність, що

ніхто їм з Києва вказівок не дає. Але при цьому контракт з директорами лісгоспів підписує голова

Держлісагентства, причому лише на рік. І будь ти формально сто разів незалежний, але якщо не виконав

Фото з сайту bds.com.ua
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висловлених телефоном побажань із Києва (наприклад, продати ходовий ліс певній фірмі) — не буде тобі

продовження контракту.

Спробою змінити ситуацію можна вважати Коаліційну угоду та Програму дій уряду. Ці документи

передбачають «розділення функцій держави у сфері лісового господарства: функції формування державної

політики та контрольні і господарські функції виконуватимуться різними органами влади» (Коаліційна угода,

п. 5.1 . ). Це буде зроблено через «створення на базі існуючих державних лісогосподарських підприємств

єдиної державної лісогосподарської структури, використавши досвід Польщі, Латвії та інших країн з успішним

функціонуванням державних лісогосподарських підприємств» (Коаліційна угода, п. 5.2.). На думку відомого

лісовода Михайла Попкова, повністю копіювати польську або латвійську систему не варто, але запозичити

звідти є що.

Експерт Світового банку Віталій Сторожук розробив і запропонував для обговорення кілька варіантів

об’єднання держлісгоспів у державну корпорацію. Важливо відзначити, що в усіх варіантах лісгоспи (а їх у

нас майже три сотні) залишалися самостійними господарськими одиницями — з правом мати свої рахунки,

самостійно вести господарську діяльність, платити податки. Ця самостійність якнайкраще вписується у

концепцію децентралізації, яку починає реалізовувати країна.

Нове об’єднання, вважає експерт, не має напряму підпорядковуватися Держлісагентству. Також

допускається створення не одного, а двох або навіть кількох таких об’єднань. Адже Україна, на відміну від

тієї ж Польщі, має кілька географічних зон. І якщо у деяких карпатських лісгоспах прибиральниця отримує до

20 тисяч гривень на місяць, то в південних, степових областях навіть провідні фахівці лісгоспів — не більше

півтори тисячі.

З точністю до навпаки

Коаліційна угода мала б стати основою і для інших профільних документів. Мала б… Наприкінці

жовтня на колегії Міністерства аграрної політики та продовольства (саме йому підпорядковане агентство)

голова Держлісагентства Олександр Ковальчук презентував Концепцію розвитку лісового та мисливського

господарства України. У вигляді півтора десятка кольорових слайдів. Власне текст концепції учасникам не

роздали. Не було його на час здачі статті у друк і на сайтах агентства та МінАПП. А мої спроби роздобути

текст через працівників відомств були марними.

Тож проаналізуємо слайди. На одному з них фігурує бачення командою Ковальчука схеми утворення

лісогосподарського об’єднання: ним напряму керуватиме Держлісагентство. А судячи з усних пояснень пана

Ковальчука до слайду, самостійності також позбавлять й усі 300 поки що незалежних лісгоспів. Були в цьому

слайд-шоу й інші перли. Наприклад, заява про відмову від бюджетного фінансування лісогосподарських

підприємств. При цьому відповідь на запитання, яким коштом тоді утримувати південні й східні лісгоспи, не

прозвучала.

Презентація спричинила шок у лісових профспілок, експертів, ветеранів галузі. Так, профспілковий

активіст із Черкащини Валерій Лозицький назвав озвучені ідеї «нездоровими». А один із керівників

Держлісагентства минулих років Віктор Червоний нагадує, що в Польщі

лісгоспи зберегли. Та й у всій Європі держава стимулює підтримку лісових

насаджень.

Насамкінець. Ліс — це народне надбання. І вирішувати його долю ми

маємо всі разом. Лісове відомство має нарешті стати відкритим,

налагодити співпрацю з громадськістю, науковим та експертним

середовищем. А в управління галуззю мають прийти професіонали,

призначені через відкритий конкурс. Лише так реформування лісової

галузі стане якісним і результативним.

Олег ЛИСТОПАД

Джерело: http: //ukurier.gov.ua

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/yakim-bude-zavtra-ukrayinskih-lisiv/
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ДЕ НА ЗАКАРПАТТІ НАЙБІЛЬШЕ ВИРУБУЮТЬ ЛІС? СТАТИСТИКА ПО РАЙОНАХ

Проблема незаконної вирубки лісів – одна із найболючіших на Закарпатті. На сполох б'ють і екологи,

і працівники лісогосподарств, і небайдужі громадяни. Zaholovok.com.ua зібрав офіційні цифри, що показують,

у яких районах в області найбільше вирубують ліс. Хоча, на жаль, реальну і повну картину проблеми вони не

відображають.

Візуалізація Ярини Денисюк
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За інформацією, озвученою в.о. начальника обласного управління лісового та мисливського

господарства Валерєм Мургою під час спідкування з журналістами у кінці листопада, на Закарпатті наразі

офіційно заготовляють 1 ,1 -1 ,2 мільйона кубометрів деревини, водночас річний приріст по області становить

3 мільйона. Усю лісопродукцію, заготовлену на Закарпатті реалізують через аукціонні торги, за винятком тої,

що призначена для соціальної сфери. За 9 місяців року лісу реалізували на 454 мільйона гривень. Це на 40

% більше, ніж за аналогічний період минулого року

За даними управління, у цьому році на Закарпатті станом на 27 листопада зафіксували 300 випадків

незаконних рубок, загальною масою понад 2,5 тисячі кубометрів. Збитки – більше 8 мільйонів гривень.

Як інформували у Головному управлінні поліції у Закарпатській області, правоохоронці

зареєстрували 90 фактів незаконної рубки лісу: найбільше (20) – у Рахівському та Тячівському (1 5) районах.

А також 33 факти незаконного видобутку каменю, забору гравію та інших порушень правил охорони надр. 11

таких правопорушень виявлено в тому ж Тячівському районі.Один було зареєстровано на

Великоберезнянщині.

Прокуратура Закарпатської області надала інформацію про порушені кримінальні провадження за

фактами незаконної порубки лісу, за ознаками злочинів, передбачених ст. 246 КК України, по усіх районах

області. Згідно з цими даними, у 201 5 році (станом на листопад) органами прокуратури розпочато 11 8

кримінальних проваджень за 1 30 фактами незаконної порубки лісу за ознаками злочинів, передбачених ст.

246 КК України, в тому числі: Тячівський район – 28, Хустський – 1 5, Рахівський – 1 4, Мукачівський – 1 2,

Великоберезнянський район – 1 0, Виноградівський – 6,Воловецький – 6, Берегівський –та Іршавский – по 4,

Перечинський та Ужгородський – по 3, м. Мукачево –2, м. Ужгород – 1 , Свалявський район – 1 .

Натомість у 201 4 році за фактами незаконної вирубки лісу було розпочато 86 кримінальних

проваджень. Тоді у лідерах були Мукачівський, Великоберезнянський та Рахівський райони.

Що ж до відповідальності, то у правоохоронних органах нагадують:

Ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконна рубка дерев тягне за собою

накладання штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян

(85,00 - 1 70,00 грн.) і на посадових осіб від семи до дванадцяти неоподаткованих мінімумів доходів

громадян (11 9,00- 204,00 грн.). Крім цього, за кожну зрубану ялинку в залежності від діаметра стовбура

нараховується шкода, завдана лісовим ресурсам.

Ст.240 Кримінального кодексу України (Порушення правил охорони надр) передбачає штраф до 850

гривень або обмеження волі на строк до двох років. Ті самі діяння, вчинені на територіях та обєктах

природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки - караються

обмеженням або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь

видобування.

За незаконну порубку лісу ст.246 ККУ передбачає штраф до 1 700 гривень, арешт на строк до 6

місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до 3 років із конфіскацією незаконно добутого.

Джерело: http: //zaholovok.com.ua

НАУКОВЦІ ЗАСТЕРІГАЮТЬ ВІД БЕЗДУМНОГО ВТРУЧАННЯ У ПРИРОДНІ ПРОЦЕСИ

Десять разів подумай, один — рубай

Лісоруби вимагають пустити їх у високогірні ліси і на стрімкі гірські схили, де

рубати не дозволено. Привід, на перший погляд, вагомий: запобігти стихійному

лихові. Таким прохачі вважають так зване всихання смеречників. Чи справді в

наших ялинових (смерека — це місцева назва) гірських лісах назріла

катастрофа? І якщо так, то чи допоможуть її здолати перегляд Закону «Про

мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових

http://zaholovok.com.ua/de-na-zakarpatti-naibilshe-virubuyut-lis-statistika-po-raionakh
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лісах Карпатського регіону» та підзаконних актів, як пропонують лісоруби? Спробуймо з’ясувати.

Ялинників у Карпатах понад 450 тисяч гектарів — дві п’ятих лісів регіону. З різних причин вони почали

всихати. У рішенні міжвідомчої наради, що відбулася нещодавно у смт Вигода (Івано-Франківська область) з

ініціативи Івано-Франківської ОДА та облуправління лісового та мисливського господарства, чомусь немає

даних про площі біди. Тільки зазначено, що обсяг деревини у «хворих» лісах — «десятки мільйонів

кубометрів». Дещо дивний спосіб порівнювати дані. Все одно що червоне з квадратним. Навряд чи буде

добро від рішень, вибудуваних на таких порівняннях. Тим більше, що користь високогірних лісів не

вимірюється лише кубометрами.

Обереги гір

«Гірські ліси — регулятори гідрологічних

функцій і обереги вразливих гірських територій від

паводків. Високогірні ліси Івано-Франківщини

займають 94,3 тисячі гектарів. З них 81%

становлять протиерозійні ліси», — написав у листі

до керівництва Держлісагентства директор

Українського НДІ гірського лісівництва Василь

Парпан.

Деталізуючи «УК» цей лист, професор Парпан

пояснив, що на висоті понад 11 00 метрів над рівнем

моря випадає найбільша для Карпат кількість опадів

— 1 200—1 600 мм на рік. Грунти тут малопотужні, воду утримують погано. Тому ліси на цих висотах

виконують дуже важливу еколого-стабілізаційну функцію.

«Там, де ліс, — пояснює Василь Іванович, — дощову воду затримує крона, вона тихенько стікає

стовбуром, далі потрапляє у грунт і помаленьку десь виклинюється. Якщо немає затримки наметом з

листя і гілок, вода падає просто на грунт і одразу стікає вниз. Швидкість утворення паводків на безлісих

ділянках удвічі-втричі більша.

Якщо високогірний ліс зрубають, це може призвести до зсуву грунту і утворення кам’янистих

розсипів. Вода не затримуватиметься і швиденько збіжить у долини, швидкість стікання катастрофічно

зросте. Повені, які стались у Карпатах у 2008, 2009 та 2011 роках, видаватимуться дитячими забавками

порівняно з тим, що може статися».

Василь Іванович нагадав, що закон про мораторій, перегляду якого так бажають лісоруби, не

забороняє рубки цілком. Він лише обмежує їх у способах, площах та часі. Наприклад, на стрімких схилах

дозволено вибіркові (періодично вирубують частину дерев перестійного і стиглого віку, завдяки чому ділянка

постійно залишається вкритою лісовою рослинністю) та поступові (за кілька прийомів) рубки.

Ні доріг, ні техніки

Навіщо ж тоді переглядати законодавство? Щоб позбутися зайвого клопоту і рубати де завгодно і

коли завгодно? Чи ми вже вичерпали всі можливі лісозаготівельні ресурси низькогірних лісів, розташованих

нижче ніж 11 00 м над рівнем моря?

«У разі потреби, якщо ліс справді втрачає властивості, лісоруби мають змогу проводити різного

роду санітарні рубки, рубки догляду, — зазначає професор Парпан. — Але суцільні вирубування головного

користування, тобто ті, після яких залишаються голі схили, категорично слід заборонити. Пустити

лісоруба туди — означає пустити козу в капусту».

Важливе й питання, наскільки наше лісове господарство, рівень виробничої культури дає змогу

довірити йому проведення робіт на крутих схилах. «На сьогодні і технічне оснащення, і культура

виробництва незадовільні. Немає доріг, нема канатних трелювальних установок. Щоб вивезти зрубаний
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ліс, доведеться запускати у ліс трактор, який волоком стягуватиме колоди до лісовозів. Результат —

ерозія грунтів, утворення ярів та кам’янистих розсипів. Щоб відновити потім ліс, доведеться, як у 1950

х, на плечах носити грунт, робити фашинки, готувати місця і садити саджанці», — пояснює професор.

Якщо йдеться про те, чи треба буде щось робити після санітарних рубок, то Василь Парпан зазначає,

що лісівники мають на місці рубок посадити породи, які ростимуть у цих кліматичних умовах. Наприклад

ялицю й бук. «У Польщі, — каже він, — я бачив, як у Татрах замінюють ялини. На зрубах садять

великомірні (саджанці заввишки до 50 см із субстратом) бук і ялицю. Але це дорого, та й стільки

саджанців вітчизняні розсадники виростять нескоро».

Варто з’ясувати, що відбуватиметься, якщо не чіпати цих смеречників. Науковці переконані, що на

місці всохлих смерек спочатку виросте береза, а потім поступово відновиться ялицево-буковий ліс. Якась

частина смерек залишиться. Тобто відбуватиметься нормальний природний процес. Загалом всихання

куртин (частинок) природних смеречників — природний еволюційний процес.

Трохи інша ситуація у смеречниках, насаджених штучно. Там всихання швидше і масштабніше, бо

смерек там не варто було садити. Смерека краще почувається у високогір’ї, де холодніше й більше опадів.

Але загалом там так само треба спочатку думати, а потім уже рубати, щоб не наробити ще більшої шкоди.

КОМПЕТЕНТНО

«Переглядати законодавство про гірські ліси недоцільно»

Зелені шати Карпат — обереги від повеней і руйнувань.

Фото зі сторінки Дмитра КАРАБЧУКА у Фейсбуці
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ПОНАД 1 ,1 МЛН ГРН. НАДІЙШЛО ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ РІВНЕНЩИНИ ВІД
ПОБІЧНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

Попри несприятливі посушливі цьогорічні весну та літо,

лісівники Рівненського обласного управління лісового та

мисливського господарства здійснили значну роботу з контролю

за збором дикорослих ягід та грибів - побічним

лісокористуванням. Цей вид лісокористування дає змогу

залучати додаткові кошти у місцеві бюджети і використовувати їх

для розвитку лісової галузі.

З початку року лісогосподарські підприємства Рівненського

обласного управління лісового та мисливського господарства

видали лісових квитків суб’єктам підприємницької діяльності на

заготівлю 11 05,6 т чорниці, 650 т ожини, 42,5 т лікарської сировини, 46 т горобини звичайної, 1 2,5 т білих

грибів, 28,1 т лисичок, також видавалися лісові квитки на заготівлю брусниці, обліпихи, журавлини.

Кошти від заготівлі грибів, ягід та лікарської сировини надходять до місцевих бюджетів. Таким чином

цьогоріч місцеві скарбниці поповнилися на більш як 1 ,1 млн грн. Не менш як 50% з цих коштів у подальшому

буде спрямовано на розвиток лісової галузі краю.

Відомо, що збір, заготівля (в тому числі купівля у населення) дикорослих плодів, ягід, лікарських

Дмитро КАРАБЧУК,

експерт з питань лісового господарства

Дунайсько-Карпатської програми

Всесвітнього фонду природи в Україні:

— Закон «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в

ялицево-букових лісах Карпатського регіону» встановлював мораторій на 1 0 років

на проведення суцільних рубок у ялицево-букових деревостанах. Закон ухвалено

2000-го, отже в 2011 році автоматично було знято обмеження про суцільні рубки

на стрімких схилах у ялицево-букових лісах.

Але там є ще чимало корисного. Цим законом накладено мораторій на всі рубки головного

користування у високогірних лісах (вище за 11 00 м), у лісах лавинонебезпечних та селенебезпечних

басейнів, на берегозахисних ділянках лісу на невизначений термін. Заборонено суцільні рубки також на

стрімких схилах та накладено обмеження на пологих і спадистих.

Під час заготівлі та вивезення деревини закон зобов’язує використовувати тільки природоощадні

способи в гірських лісах. А ще — розширення мережі природно-заповідних територій. Тож цей закон має

чітку екологічну спрямованість, він покликаний не допустити негативних природних процесів, які можуть бути

спричинені масштабним вирубуванням лісів. Навіщо ж його переглядати? Небезпека лавин та селів у

високогірних Карпатах, повеней у пониззях потоків та рік, змиву грунтів на стрімких схилах не зникла і, на

жаль, не зникне в майбутньому.

У назві закону йдеться про ялицево-букові ліси. А ялиця і ялина (смерека) — це два різних види

ялицевих дерев. І обгрунтовувати вирубування ялицевих лісів всиханням ялин — це маніпуляція.

Додам, що законодавство не заперечує проти проведення санітарних заходів, лісовідновлювальних, а

також рубок догляду (зокрема у берегозахисних лісах). Важливо, щоб про такі рубки була поінформована

громадськість, якій треба роз’яснювати сенс цих робіт. І дати змогу разом із фахівцями контролювати обсяги

рубок та дотримання регламентів під час їх проведення.

Олег ЛИСТОПАД

Джерело: http: //ukurier.gov.ua

http://ukurier.gov.ua/uk/articles/naukovci-zasterigayut-vid-bezdumnogo-vtruchannya-u/
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рослин та іншого, або продуктів їх переробки для потреб

комерційної та виробничої діяльності проводиться в порядку

спеціального використання на основі лімітів, затверджених

органом виконавчої влади, та дозволів (лісових квитків),

виданих постійними лісокористувачами.

Для забезпечення постійного контролю в галузі охорони і

збереження побічних лісових ресурсів в процесі їх заготівлі на

території держлісфонду в обласному управлінні відбувалися

засідання робочої групи з контролю за виділенням та

використанням лімітів заготівлі та справляння збору за

спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні

побічних лісових користувань.

Джерело: http: //rivnel is.gov.ua

ОБМІН ДОСВІДОМ ЩОДО ВЗАЄМИН МІЖ МІСЦЕВИМИ ГРОМАДАМИ ТА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ПРИРОДНИМИ ПАРКАМИ

Під такою назвою в НПП «Синевир» відбувся семінар у рамках проекту «Збереження Карпатських

пралісів».

Проект «Збереження Карпатських пралісів», який впроваджується Українським товариством охорони

птахів (ТОП) – представником міжнародної природоохоронної асоціації BirdLife International в Україні, у

співпраці та за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина) ставить перед

собою дуже важливі цілі у Карпатському регіоні. Передусім, це збереження Карпатських пралісів і

старовікових лісів шляхом розширення територій покриття цих цінних лісових масивів національними

природними парками Українських Карпат. Територія впровадження – національні природні парки та прилеглі

до них території, розташовані в зоні зростання пралісів і старовікових лісів: «Синевир», «Карпатський»,

«Верховинський», «Черемоський», «Вижницький», «Сколівські Бескиди», «Гуцульщина», «Ужанський»,

«Зачарований край».

«Налагодження конструктивного

діалогу та тісна співпраця з сільськими

громадами – запорука успішної роботи

національних парків у справі збереження

природи», - такий основний меседж мав

семінар, який відбувся 1 8-1 9 листопада в

Національному природному парку

«Синевир». Участь у обговоренні цього

важливого питання взяли півсотні

учасників з різних куточків карпатського

регіону: представники національних

природних парків, голови сільских рад, що

розташовані на території та у зонах

пропонованого розширення парків,

районне та місцеве керівництво, громадські організації, працівники НПП «Синевир», журналісти.

Директор НПП «Синевир» Микола Дербак привітав учасників семінару та розповів про досвід

співпраці парку з місцевими громадами. У виступі було зазначено, що коли на території населеного пункту

знаходиться національний природний парк, то питання підтримки місцевих жителів потрібно вирішувати на

законодавчому рівні. Один з варіантів - ініціювати зменшення вартості електроенергії для мешканців таких

http://rivnelis.gov.ua/news/313
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сіл. Особливу увагу слід приділяти питанню ремонту доріг.

Потім була грунтовна презентація заступника директора з наукової роботи Карпатського

національного природного парку, к.б.н. , Олександра Киселюка, про історію проекту, його здобутки та плани

на майбутнє. Було акцентовано увагу на впроваджуваних роботах з погодження розширення меж парків, під

час яких природоохоронці стикнулися із двома основними проблемами: інтересами землекористувачів –

лісгоспами, які не хочуть втратити доходів від рубок, та необґрунтованим супротивом, чи сумнівами місцевих

територіальних громад. В останніх, внаслідок неправильної пропаганди, виник стереотип, буцімто, якщо

землі потраплять до складу парків, то вони будуть позбавлені можливості отримувати деревину,

користування дарами природи, випасати худобу та ін.

Озайомившись з презентацією, учасники зустрічі активно обговорювали порушену тему.

Голова Міжгірської районної адміністрації Василь Худинець поділився досвідом співпраці із

національним природним парком, адже ще донедавна очолював найбільшу сільську раду на теренах парку –

Колочавську.

Акцентував увагу на активному розвитку туризму на території парку й місцевий природоохоронник

Іван Ярема. Він відмітив позитивну роботу парку у популяризації відпочинку в регіоні, розбудові туристичної

інфраструктури та налагодженні міжнародних зв’язків.

Про пошук гармонії між територіальними громадами і національними парками наголосив і колишній

директор НПП «Синевир», голова ГО «Синій Вир» Мирон Цюбик.

Заступник директора з науково-дослідної роботи НПП «Синевир» , к.б.н. Юрій Тюх розповів про

перспективне розширення меж парку.

Акцентував увагу присутніх на важливості

приєднання до парку гори Кам’янка, яка

знаходиться за межами вододільного

хребта р. Теребля та р. Ріка, і вкрита

великими масивами прадлісів.

Підсумовуючи

результати семінару, його учасники

однозначно зійшлися на думці, що

розширення меж парку стимулюватиме

розвиток зеленого туризму, допоможе

збереженню водного ресурсу та

екологічної рівноваги в регіоні, зменшить

ймовірність екологічних лих, покращить

соціально-економічну ситуацію в регіоні тощо. А в цьому є об’єднаний інтерес усіх природоохоронців,

лісогосподарників і громад.

1 9.1 1 .201 5 року учасники семінару відвідали територію розширення НПП «Синевир» с.Вільшани, де

провели зустріч з громадянами та головами сільських Рад с.Вільшани Савка І .П. та с. Забродь Петрінко І .М.

Там вони активно з громадянами обговорювали проблемні питання соціального розвитку та співпрацю з

НПП . Іще раз почули, що саме національний парк допомагає в розвитку соціально-економічного характеру

та вирішенню першочергових питань. Потім учасники семінару відвідали с.Колочава та Музей під відкритим

небом:«Старе село».

За результатами проведеного семінару та на основі виступів та обговорень, готується резолюція, у

яку увійдуть практично всі пропозиції учасників. Є перспектива збереження старовікових лісів та пралісів та

розширення територій, що охороняються.

Прес-служба

НПП "Сколівські Бескиди"

Джерело: http: //skole.org.ua

http://skole.org.ua/obmin-dosvidom-schodo-vzajemyn-mizh-mistsevymy-hromadamy-ta-natsionalnymy-pryrodnymy-parkamy.html
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FLEG II СПРИЯЄ УКРАЇНІ У ПРОВЕДЕННІ ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ
ЛІСОВОГО СЕКТОРУ

1 7 грудня 201 5 року в представництві Світового банку відбувся круглий стіл, присвячений питанням

реформування лісового сектору України і використання міжнародного досвіду реформ. Круглий стіл

проводився в рамках програми «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн Східного регіону дії

Європейського інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП) FLEG -I I», яка фінансується Європейським

Союзом і впроваджується Світовим банком в партнерстві з Міжнародним союзом охорони природи та

Всесвітнім фондом природи. До участі в круглому столі були запрошені представники Верховної Ради,

Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентства та інших ключових органів влади, відповідальних за

реформування лісового сектору та євроінтеграції, а також вітчизняні й зарубіжні експерти, представники

бізнесу, донорів і громадськості. Основною метою круглого столу було донести до представників органів

влади, відповідальних за реформування лісового сектору, пріоритетність державного та суспільного інтересу,

що має стати основою реформ.

Це був вже другий за останні три місяці круглий стіл щодо шляхів інституційного реформування

лісового сектору, який провела програма FLEG II . Також фахівці програми протягом вересня-грудня 201 5

року узяли участь у цілій низці заходів різного формату та рівня з метою донести до ключових учасників суть

пропозицій з реформування галузі, напрацьованих експертами FLEG II .

За підсумками круглого столу 1 7 грудня та попередніх заходів і обговорень FLEG II підготував та

надіслав до Національної ради реформ при Президентові України, комітетів Верховної Ради з питань

екологічної політики, питань АПК, та питань підприємництва, Мінагрополітики, Мінприроди, Мінекономіки,

Мінфіну та Держлісагентства лист з оцінкою стану реформ, оцінкою прозорості процесу реформ та пропозиції

щодо подальшого їх проведення.

«Реформа лісового сектору зачіпає управління надзвичайно важливим природним ресурсом, який є

надбанням Народу України. Відповідальність за управління лісами покладена на декілька міністерств та

органи влади регіонального і місцевого рівнів. З огляду на це існує критична потреба у створенні робочої

групи високого рівня (підпорядкованої Віце-прем’єр Міністру), та визначення відповідальної особи, яка б

очолила роботу щодо реформування галузі, виходячи з дотримання інтересів держави та суспільства в

цілому» — говориться у листі.

До складу такої робочої групи автори листа пропонують залучити авторитетних вітчизняних та

міжнародних фахівців. І нагадують, що Програма FLEG II була й залишається каталізатором і провідником

реформ. Протягом діяльності програми були напрацьовані рекомендації щодо реформування. Експерти

FLEG залишаються відкритими до обговорення проблем реформування на різних майданчиках і готові

зробити свій внесок в процес підготовки та здійснення реформи лісового сектору, якщо цей процес

здійснюватиметься публічно, в інтересах держави та суспільства.

У додатках до листа надсилано висновки експертів програми FLEG II щодо підготовки та стану

реформування лісового сектору, а також основні меседжі виступів і обговорення на круглому столі 1 7 грудня.

Матеріали до круглого столу:

1 ) Висновки експертів Світового банку програми «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн

Східного регіону дії Європейського інструменту сусідства й партнерства (ЄІСП) FLEG -I I», щодо процесу

http://www.fleg.org.ua/docs/1250
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підготовки та стану реформування лісового сектору

2) Основні тези доповідачів круглого столу присвяченого реформуванню лісового сектору України і

використанню міжнародного досвіду реформ у лісовій галузі

3) Презентація “Реформа лесного сектора в Балтийских странах -подготовка, реализация, результаты”

4) Презентація “State forest management in Sweden and some thoughts for Ukraine”

5) Презентація “Удосконалення державного управління в контексті реформи лісового господарства”

6) Презентація «Институциональная реформа лесоуправления в Украине: возможности и риски»

Джерело: http: //www.fleg.org.ua

ЗВІТ «АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ І ПРАКТИКИ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»

Як уже повідомлялось раніше, експертами програми “ENPI East FLEG II ” здійснюється аналіз

практики ведення мисливського господарства з метою його вдосконалення в Україні. Цьогоріч, завершено

аналіз законодавчої бази і практики ведення мисливського господарства деяких країн Європейського Союзу,

за підсумками роботи якого підготовлено аналітичний звіт (натисніть для отримання).

У звіті відображено загальне законодавче підґрунтя щодо мисливського господарства країн, що

входять до Європейського Союзу та приклади практики ведення мисливства у деяких із них. Незважаючи на

спільні загальні риси у веденні мисливського господарства, для окремих країн ЄС характерні певні

специфічні традиції, умови, чисельність і видове різноманіття мисливських тварин. Однак з 2007 року воно

об’єднано «Європейською хартією з полювання та збереження біорізноманіття (European Charter on Hunting

and Biodiversity)», яка базується на положеннях «Конвенції про охорону біологічного різноманіття» та

«Пташиної» і «Оселищної» директив і покликана впроваджувати принципи збереження біорізноманіття і

сталого розвитку традиційного полювання впливаючи на формування єдиної мисливської політики ЄС щодо

мисливського господарства.

Згідно цього документу – стале ведення мисливського господарства, це «використання диких

мисливських тварин та середовища їх проживання таким чином і такими темпами, які не приводять у

довгостроковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття або перешкоджають його відновленню.

Таке використання підтримує потенціал біорізноманіття для задоволення потреби теперішнього і

майбутнього поколінь і відповідає її сподіванням, а також підтримує саме полювання як вид діяльності

прийнятний з соціальної, економічної та культурної точок зору (на основі визначення «сталого

використання» у статті 2 Конвенції про охорону біологічного різноманіття). Коли полювання проводитися

таким стійким чином, воно може позитивно вплинути на збереження диких популяцій та середовища їх

проживання, а також приносити користь суспільству».

Хартія базується на впровадженні у національне мисливське господарство всіх країн 1 2 принципів, а

саме:

1 . Впровадження регіонального підходу в управлінні мисливським господарством, що забезпечує

максимальну вигоду для збереження біологічного різноманіття і суспільства (залежно від регіональних

особливостей: необхідності та традицій).

2. Запровадження зрозумілих і підтримуваних всіма правил.

http://www.fleg.org.ua/docs/1250
http://www.fleg.org.ua/docs/1251
http://www.fleg.org.ua/docs/1252
http://www.fleg.org.ua/docs/1253
http://www.fleg.org.ua/docs/1254
http://www.fleg.org.ua/docs/1255
http://www.fleg.org.ua/news/1249
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3. Екологічно стійкого добування мисливських тварин.

4. Підтримання популяцій диких місцевих видів з допомогою

регіонального генофонду (підтримання чистоти видів).

5. Утримання середовищ проживання, які забезпечують

наявність здорових і міцних популяцій мисливських видів.

6. Заохочення полювання (використання), для забезпечення

економічних стимулів для збереження диких тварин.

7. Раціонального використання продукції полювання, уникнення

відходів.

8. Більше свободи для місцевих зацікавлених сторін, але й більший контроль і невідворотність

відповідальності за порушення.

9. Компетентність та відповідальність користувачів природних ресурсів.

1 0. Уникати страждання тварин.

11 . Заохочення співпраці між усіма зацікавленими у мисливському господарстві сторонами (в галузі

управління мисливськими видами, пов'язаних з ними видами і місць їх проживання).

1 2. Заохочення сприйняття суспільством стійкого споживчого використання мисливських тварин, як

інструменту для їх збереження.

Авторами проаналізовано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС та здійснено порівняльний аналіз

законодавчої бази і практики ведення мисливського господарства України з ближніми країнами

Європейського Союзу (Польщею, Словаччиною і Угорщиною) та відмічено, що загалом, структура і зміст

закону України «Про мисливське господарство та полювання» значною мірою відповідає відповідними

законами Польщі, Словаччини, Угорщини. Разом з тим, як результат як історичного, економічного,

соціального, культурного розвитку українського суспільства, усталених традицій, зокрема, в галузі

мисливського господарства та полювання, мисливське господарство України поки-що не досягло такого рівня

розвитку, як у цих країнах. Насамперед через те, що природоохоронне законодавство у Євросоюзі чіткіше та

логічніше продумане та ефективніше виконується, ніж у нашій країні. Державні правоохоронні й судові органи

виконують свої функції надаючи «правильні» сигнали суспільству, тобто – працює правозастосування. З

метою покращення ситуації в нашій країні, пропонується перейняти кращий досвід ведення мисливського

господарства сусідніх країн і України.

Більше інформації за посиланнями:

http: //wwf.panda.org/uk/news_ukr/wwf_news_ukr/?2471 72/roundtablehunting,

http: //www.fleg.org.ua/news/703 та http: //www.fleg.org.ua/news/911 .

За додатковою інформацією звертатися до експерта програми “ENPI East FLEG II ” Миколи Мироненка

(mykolamyronenko@gmail .com).

Дмитро Карабчук,

координатор заходів програми «ENPIEastFLEGII»,

к.с. -г.н. , спеціаліст з питань лісового господарства Карпатсько-Дунайської програми WWF в Україні

Джерело: http: //sfmu.org.ua

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБКИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
ЛІСОУПРАВЛІННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

1 5 грудня на базі сертифікованого підприємства «Боярська лісова дослідна станція» Національного

університету біоресурсів і природокористування України (м Боярка, Київська область) відбулося засідання

робочої групи з розробки національних стандартів для України та робочої групи з розробки національної

оцінки ризиків контрольованої деревини.

http://wwf.panda.org/uk/news_ukr/wwf_news_ukr/?247172/roundtablehunting
http://www.fleg.org.ua/news/911
http://www.fleg.org.ua/news/703
http://sfmu.org.ua/ua/news/733-zvit-analiz-zakonodavchoi-bazy-i-praktyky-vedennia-myslyvskoho-hospodarstva-deiakykh-krain-yevropeiskoho-soiuzu
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На засіданні були представлені перші редакції проектів стандарту лісоуправління для України та

національної оцінки ризиків контрольованої деревини для України. Експерти представили результати своєї

роботи та разом з учасниками обговорили ключові питання, по’вязані з розробками стандарту та

національної оцінки ризику.

«Засідання засвідчило суттєвий прогрес у

розробці як проекту національної оцінки ризику

контрольованої деревини, так і проекту

національного стандарту лісоуправління.

Незважаючи на обговорення суспільно резонансних

питань, таких як: проблема незаконних рубок,

законні і традиційні права місцевих громад,

збереження біорізноманіття, конструктивна

позиція учасників засідання, які представляли різні

інтереси, дозволила намітити шляхи

збалансованих і зважених рішень по цим

документам» - прокоментував Павло Кравець,

директор національного представництва FSC в

Україні.

В заході взяли участь представники всіх зацікавлених сторін процесу сертифікації: представники

Держлісагентства України, органів лісової сертифікації, підприємств лісової галузі та громадських

організацій, науковці.

Протокол та Рішення засідання робочої групи з розробки національної оцінки ризиків контрольованої

деревини для України

Протокол та Рішення засідання робочої групи з розробки національних стандартів лісової

сертифікації для України

Джерело: http: //sfmu.org.ua

АУДИТИ FSC (БЕРЕЗЕНЬ 201 6)

В березні відбудуться аудити в Закарпатському ОУЛМГ на

відповідність Принципам та Критеріям FSC.

Компанією СЖС Україна планується проведення у березні 201 6р.

основної оцінки Закарпатського ОУЛМГ на відповідність Принципам та

Критеріям FSC.

Запрошуємо всі зацікавлені сторони висловити свої думки та

пропозиції стосовно ведення лісового господарства на зазначених

підприємствах. Свої коментарі з об'єктивними доказами,прохання

надсилати електронною поштою за поданими нижче адресами.

Також, якщо вам відомі інші зацікавлені сторони, що мають відношення до діяльності

вищезазначених підприємств, будемо вдячні за надання їх контактів.

Електронні адреси для надсилання інформації:

Тетяна Данчук tetyana.danchuk@sgs.com; ua. lviv@sgs.com

Джерело: http: //sfmu.org.ua

http://sfmu.org.ua/files/Protokol_CW_151215.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Protokol_NSD_151215.pdf
http://sfmu.org.ua/ua/news/741-vidbulosia-cherhove-zasidannia-robochoi-hrupy-z-rozrobky-natsionalnykh-standartiv-lisoupravlinnia-dlia-ukrainy
http://sfmu.org.ua/ua/news/744-audyty-fsc-berezen-2016
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