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МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ДЕРЕВИНИ

9 квітня Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України «Про особливості державного

регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом

лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді),

реєстраційний номер 1 362. «ЗА» проголосували 233 народні депутати.

Подаємо текст двох статей прийнятого закону (повний текст розмістимо дещо пізніше)

Стаття 21 . Тимчасова заборона експорту лісоматеріалів у необробленому вигляді

Тимчасово, строком на 1 0 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному
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режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД):

• деревних порід, крім сосни, – з 1 листопада 201 5 року;

• деревних порід сосни – з 1 січня 201 7 року.

Стаття 3. «Підтвердження походження лісо- та пиломатеріалів»

Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької

діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 21 цього

Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них

пиломатеріалів.

Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів

затверджується Кабінетом Міністрів України.

Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються

підприємствами – постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Особи винні в порушенні порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та

виготовлених з них пиломатеріалів несуть відповідальність згідно із законом.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства,

забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному

веб-сайті.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім

передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат

про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім

передбачених статтями 2 та 21 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними

документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та

виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що

стосуються цієї експортної операції.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може

передаватися іншим суб’єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на

внутрішньому ринку України.

Джерело: http: //derevoobrobnyk.com

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ЛІСИ ЗАГОРІЛИСЬ 26 КВІТНЯ. ЕКОЛОГИ ВВАЖАЮТЬ ПОЖЕЖУ ПІДПАЛОМ

Як повідомляють ЗМІ, 28 квітня у зоні відчуження ЧАЕС розкинулась масштабна лісова пожежа

(http: //www.pravda.com.ua/news/201 5/04/28/7066223/).

Разом з тим, столичні екологи

дізнались, що вогонь виник в самому

центрі зони ще 26 квітня, в день річниці

трагічних подій 1 986 року.

- Будь-який користувач інтернету

може зазирнути до сайту

http: //fires.kosmosnimki.ru/ та на будь-яку

частину планети на будь-який день

подивитися розташування та площу

пожеж на природних територіях. –

коментує заступник голови Національного

екологічного центру України Олексій

http://derevoobrobnyk.com/moratorij-na-eksport-derevini-zakon-prijnyato/
http://www.pravda.com.ua/news/2015/04/28/7066223/
http://fires.kosmosnimki.ru/
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Василюк. – Супутник Terra зафіксував два епіцентри вогню в 19.00, на заболоченій території в самому

центрі зони, де вечором не мало би бути людей. Більш цікаво що це сталось не 28-го квітня, а двома

днями раніше – 26-го.

Природоохоронці впевнені, що у незаселеному районі, який оточений з усіх сторін суворою охороною,

ввечорі, коли на болотах випадає щільний туман, вогонь не міг сам виникнути, тим більше в кількох місцях

одночасно.

Припускаємо, що може йтись про підпал. І це може бути пов’язано з небажанням деяких суб’єктів

погоджувати створення біосферного заповідника в зоні.

- Сьогодні дуже активно розвивається ідея створення у Зоні біосферного заповідника. І не всім

ідея охорони природи подобається. Нам відомі випадки, коли лісівники підпалювали ліси, щоб не допустити

створення нацоігнальних парків (наприклад – «Ізюмська лука» на Харківщині та «Самарський бір» на

Дніпропетровщині http: //novomoskovsk.eu). Тому буде і тут не дивно, якщо колись стане ясно що Зону

спалили лісівники, аби не дати оголосити її біосферним заповідником, або принаймні не дати включити в

нього значну частину територій, цікавих лісникам. – додає Олексій.

Джерело: http: //pryroda. in.ua/forest/chornobylski-l isy-zahori lys-26-kvitnya-ekolohy-vvazhayut-pozhezhu-pidpalom/

ПОСТ-РЕЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ
«ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА РОЗВИТОК МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ»

1 3 травня 201 5 року у залі засідань Національного лісотехнічного університету України, (м.Львів)

відбувся круглий стіл, присвячений питанням

розвитку мисливського господарства в Україні.

Захід організовано та проведено

представниками програми «Правозастосування

й управління в лісовому секторі країн східного

регіону дії Європейського інструменту сусідства

http://novomoskovsk.eu/2011/%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8/
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та партнерства-2» або “ENPI East FLEG II ” від WWF в

Україні (http: //www.fleg.org.ua/) спільно із

Держлісагентством України та Національним

лісотехнічним університетом України.

Основною метою круглого столу було об’єдання

очільників мисливських господарств, науковців,

представників влади, громадських організацій задля

обговорення закордонного та вітчизняного

історичного досвіду у сфері мисливського

господарства, формування пропозицій щодо

покращення національної моделі мисливства та

розробки законодавчих актів.

У роботі семінару взяло участь понад 30 представників лісового та мисливського господарства,

установ та організацій екологічного спрямування, в тому числі державних, громадських та приватної форми

діяльності. Про сучасний стан галузі розповіли начальник відділу мисливського господарства та полювання

Державного агенства лісових ресурсів України Іван Шеремет, консультант з питань мисливського

господарства програми “ENPI East FLEG II ” Микола Мироненко, Олег Проців, а також регіональні

представники галузі й науковці, експерти.

Найпроблемнішими моментами присутні визнали катастрофічно низьку кількість тварин у дикій

природі порівняно з іншими країнами Європи. Серед впливових чинників називали

насамперед низький рівень ефективного правозастосування і мізерні вкладання

коштів у будівництво біотехнічних споруд на більшості територій мисливських

угідь. Як наслідок, збільшився рівень браконьєрства й корупції, констатується

низька культура полювання, зменшується кількість мисливської фауни. Така

ситуація призвела до економічної збитковості галузі в цілому, формування нової

приватної форми господарювання на мисливських угідях і підвищення

конфліктності між місцевим населенням та новоствореними приватними

господарствами, а відтак зумовила формування негативного іміджу сектору в

межах країни.

Учасники спробували знайти позитивний досвід ведення мисливського

господарства на Україні. Для цього ознайомилися із історичними відомостями про

ведення полювання на Галичині, а також представили позитивний досвід

державної організації і управління мисливства на Рівненщині, Львівщині, наукових установах Херсонщини,

Запоріжжя та приватних господарствах Київщини і Полтавщини. Було взято до уваги й позитивний досвід

низових мисливських колективів товариства «УТМР», які є найбільшими користувачами мисливських угідь у

країні.

Під час заходу враженням від організації мисливського господарства в країнах

Євросоюзу (Польщі, Словаччині та Угорщині) поділились учасники навчальної

поїздки, організованої 1 0-1 4 березня 201 5 року Дунайсько-Карпатською

Програмою WWF в Україні у рамках виконання проекту “ENPI East FLEG II ”

(більше про неї тут: http: //www.fleg.org.ua/news/703,

http: //wwf.panda.org/uk/?244411 /Cooperation-with-hunters). Серед презентаційних

матеріалів основну увагу було надано висвітленню таких питань: організаційна

модель управління мисливського господарства; менеджерські підходи, що

сприяють збільшенню мисливської фауни та сталому використанню природних

ресурсів; розвиток мисливської культури, традицій та організації полювання;

збереження та примноження рідкісних і червонокнижних видів фауни під час

http://www.fleg.org.ua/
http://www.fleg.org.ua/news/703
http://wwf.panda.org/uk/?244411/Cooperation-with-hunters
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1 0 ДОБРИХ НОВИН ДЛЯ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

5 травня 201 5 року Президентом Україні були підписані закони Про внесення змін до деяких

законодавчих актів щодо охорони тваринного світу (реєстр. № 091 6) та Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо охорони біорізноманіття (реєстр. № 091 7).

Ці закони мають низку важливих новацій, зауважує співавтор законів, Голова профільного Комітету

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

катастрофи Микола Томенко.

Зокрема, нормами цих законів:

1 . Відновлюються права громадських інспекторів з охорони довкілля. Нагадаємо, інститут

громадських інспекторів діяв з 1 984 до 2000 року. Отож, боротьба за відновлення прав громадських

інспекторів тривала біля 1 5 років. Відповідна законодавча ініціатива М. Томенка за часів Януковича кілька

разів пропонувалася у ВР, але не знаходила підтримки. Діяльність громадських інспекторів з охорони

довкілля дасть можливість зруйнувати нинішні корупційні схеми та різноманітні оборудки в екологічній сфері,

зокрема, так зване «кришування» представниками правоохоронних органів браконьєрства в мисливстві та

ведення господарства та проведення полювань; взаємодії між мисливськими організаціями та місцевими

громадами. Було представлено економічний аналіз господарювання у Німеччині, Австрії, Швеції та інших

країн.

Серед найбільш дискусійних питань виявилися питання оплати за мисливські угіддя, формування

механізму відшкодування збитків завданих мисливськими тваринами для сільськогосподарських виробників

та питання налагодження механізму надання мисливських угідь в аренду.

Як варіант виходу із зачарованого кола активною частиною присутніх пропонувалось використати

досвід сусідніх країн та впровадити на практиці плату за користування угіддями. Це мало б спонукати

користувачів до розведення більшої кількості мисливських тварин придатних до, насамперед, трофейного

полювання, сприяти розвитку галузі в цілому.

Учасники засідання погодились із необхідністю і невідворотістю швидкого реформування

мисливського сектору країни. Присутні фахівці розглянули та позитивно схвалили концепцію реформування

мисливського господарства, яка була опрацьована робочою групою із питань реформування мисливського

господарства України, створеною на базі спеціалістів Дежлісагентсва за ініціативою Міністерства аграрної

політики України та окремих депутатів Верховної Ради України, зокрема Остапа Єднака. Спільний документ

реформування лісового і мисливського господарства доступний для публічного обговорення за таким

посиланням:

http: //dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=1 4623

0&cat_id=1 46229.

Експертною групою програми “ENPI East FLEG II ” на чолі із

Мироненком М.О. було запропоновано усім учасникам круглого

столу в тижневий термін подати свої пропозиції щодо

формування моделі ведення мисливського господарства та

полювання в Україні, яка повинна бути опрацьована в рамках

виконання проекту та представлена громадскості на наступному

засіданні круглого столу в червні цього року.

Дмитро Карабчук – експерт з питань лісів WWF-DCP, координатор заходів програми “ENPI East FLEG II ” від

WWF в Україні

Джерело: http: //sfmu.org.ua

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=146230&cat_id=146229
http://sfmu.org.ua/ua/news/648-post-reliz-kruhloho-stolu-zakordonnyi-dosvid-ta-rozvytok-myslyvskoho-hospodarstva-v-ukraini
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рибальстві, порушень законодавства щодо незаконної вирубки

лісу, видобутку корисних копалин тощо.

2. Забороняється проведення рубок головного користування та

всіх видів поступових та суцільних рубок, вирубування

дуплястих дерев у заповідній зоні національних природних

парків.

3. Забороняється добування піску та гравію в річках та інших

водоймах у заповідній зоні національних природних парків.

4. У період масового розмноження диких тварин, з 1 квітня до

1 5 червня, забороняється проведення робіт та заходів, які є

джерелом підвищеного шуму та неспокою (тобто, запроваджується так званий «період тиші»): пальба,

проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден,

проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах.

5. Заборонена реклама браконьєрських знарядь та їх зберігання. А до заборонених знарядь лову

додано електрогон, петлі, самолови, самостріли.

6. Забороняються використання тварини у кориді, створення та діяльність пересувних звіринців,

пересувних зоопарків та пересувних виставок диких тварин, а також діяльність дельфінаріїв, що не мають

природної морської води.

7. Забороняється розорювання або в інший спосіб пошкодження, ліквідація природних місць

мешкання диких тварин (нір, барлогів, гнізд тощо).

8. Забороняється селекційний відстріл тварин у природних заповідниках.

9. Забороняється використання ведмедів та вовків на мисливських випробувальних станціях, а також

для проведення іспитів, змагань і притравки мисливських собак.

1 0. Значно збільшуються штрафи. Так, порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження

об’єктів тваринного або рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи

без такої. Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які перебували в межах

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які

охороняються відповідно до міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від

п‘ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або

рослинного світу. Порушення правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах тягне за

собою накладення штрафу від трьох до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з

конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.

Джерело: http: //tomenko.ua

МІНПРИРОДИ ПРОВЕЛО КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ
В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ

6 травня 201 5 року, заступником Міністра екології та природних ресурсів Сергієм Курикіним та групою

фахівців Мінприроди було проведено консультації стосовно

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів

України (щодо виконання Конвенції 1 979 року про охорону

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі) із

представниками авторів законопроекту - директором Київського

еколого-культурного центру Володимир Борейко, помічником

народного депутата О.Єднака Світланою Сидоренко та науковим

співробітником Інституту зоології НАН України Ігорем Плющем.

Предметом консультацій були розбіжності в оцінці окремих

http://tomenko.ua/parlamentska-diyalnist/10-dobryh-novyn-dlya-ohorony-dovkillya/
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положень законопроекту та зауваження Мінприроди, котрі знайшли своє відображення у проекті Висновку

Кабінету Міністрів від 1 6.04.201 5.

В ході консультацій вдалося дійти спільної думки щодо ряду важливих положень законопроекту, а

саме:

- визначити, що проекти лімітів на використання природних ресурсів в об'єктах природно-заповідного

фонду будуть завчасно оприлюднюватись на сайтах профільних департаментів ОДА та зможуть

розглядатись відповідними громадськими радами;

- встановити, що керівні посади на об’єктах природно-заповідного фонду зможуть займати тільки

особи, які мають профільну освіту, або досвід роботи на об’єктах природно-заповідного фонду не менше 5

років;

- впровадити заборону на вирубку дуплистих дерев, навіть після зняття заборони на санітарні

вирубки, оскільки вони мають велику цінність для екології;

- забезпечити здійснення режимного сінокосіння на об’єктах природно-заповідного фонду виключно

ручними засобами без використання колісної та гусеничної техніки (за винятком протипожежного косіння).

«Автори законопроекту №2023 від 04.02.2015 р. погодились зі змінами запропонованими

Мінприроди, тож на засіданні Комітету з екологічної політики Верховної Ради України Міністерство

екології та природних ресурсів не заперечуватиме щодо його прийняття у першому читанні за умови

подальшого внесення узгоджених змін», - наголосив заступник Міністра екології та природних ресурсів

Сергій Курикін.

Джерело: http: //www.menr.gov.ua

ВІДБУЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ МІНПРИРОДИ НА ТЕМУ:
"БІЛИЧАНСЬКИЙ ЛІС: ЩО ЗРОБЛЕНО ЗА РІК ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО

ПРИРОДНОГО ПАРКУ?"

7 травня у прес-центрі «Укрінформ» активісти-екологи, представники Мінприроди, прокуратури

обговорили проблеми і перспективи збереження та збалансованого розвитку території Біличанського лісу, яка

рік тому увійшла до складу національного природного парку «Голосіївський».

«Приєднання Білічанського лісу з територією більше ніж 6 тис. га до національного природного

парку – це дійсно великий здобуток, але питання

розширення національного природного парку в

одночас є і простим, і складним, оскільки території,

які увійшли до його складу залишаються у віданні

того ж самого землекористувача. В першу чергу

потрібно встановити чіткі межі, щоб не було

прецедентів нецільового використання земель та їх

продажу», - розповів Ігор Іваненко, директор

Департаменту заповдної справи Мінприроди.

«На виконання Указу Президента «Про зміну

меж національного природного парку «Голосіївський»

було створено новий структурний підрозділ – Святошинсько-Біличанське природоохоронне науково-

дослідне відділення, якими розпочате дослідження території, що увійшла до складу парку, зокрема,

пам’ятки природи загальнодержавного значення «Романівське болото», де знайдені червонокнижні

рослини. Також ми налагоджуємо зв’язки з КП «Святошинське лісопаркове господарство», з яким ми

погодили ліміти на використання природних ресурсів. Парк підтримав ініціативу ГО «Життя» щодо

створення Громадської ради як консультативно-дорадчого органу, куди увійдуть активісти, екологи та

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3834-minpryrody-provelo-konsultatsii-shchodo-proektu-zakonu-v-sferi-okhorony-dykoi-flory-y-fauny
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД: ЧИ ВАРТО ПРИРОДООХОРОНЦЯМ
СПІВПРАЦЮВАТИ З МИСЛИВЦЯМИ?

1 0-1 4 березня українські екперти програми “ENPI East FLEG II ”, екологи та представники

мисливського сектору Державного агентства лісових ресурсів України відвідали мисливські господарства в

країнах Євросоюзу - Польщі, Словаччині та Угорщині. В ході навчальної поїздки фахівці ознайомилися з

досвідом закордонних колег та дізналися, як у цих країнах мисливці не тільки займаються полюванням, а й

певним чином сприяють охороні природи та сталому використанню її ресурсів.

Позиція WWF щодо трофейного полювання:

«WWF не сприяє і не підтримує відстрілу диких тварин в цілому і виступає проти полювання, яке

загрожує сталому існуванню видів або їх середовищ мешкання. В той же час, WWF визнає, що громади

використовують ресурси дикої природи, і це використання включає полювання і риболовлю.

Як провідна природоохоронна організація, WWF працює у напрямку вирішення проблем незаконного

або нещадного експлуатування дикої природи. В рамках цієї позиції WWF сприймає або підтримує

полювання в дуже обмеженій кількості випадків, а саме там, де це важливо для місцевих громад й де існує

висока культура полювання, існує правове й ефективне регулювання і де продемонстровано наявність

екологічних та суспільних вигод»?

Світова практика вказує на те, як би парадоксально це не виглядало, що представники мисливства

здавна є одними із палких прихильників заповідання якомога більшого числа природозаповідних територій.

«Цивілізовані» мисливці розуміють, що старовікові лісові й багаті лугові біогеоценози слугують середовищем

мешкання великого числа представників як мисливської, так і рідкісної фауни.

Відпрацьована століттями культура ведення мисливського і лісового господарства в країнах

Євросоюзу дозволяє ефективно охороняти ліси та лісові ресурси. В цих країнах поважається право власності

на землю та існує оплата за використання тих чи інших ресурсів, всі господарські процеси чітко окреслені та

прозорі.

В цій системі мисливські товариства чи підприємства сприяють не тільки збільшенню поголів’я

мисливської фауни, а й захисту довкілля та збільшенню біорізноманіття як невід’ємної складової

журналісти. Крім того, ми запропонували міській владі виділити необхідні кошти для розроблення проекту

землеустрою з організації та встановлення меж в натурі (на місцевості) земельних ділянок, що входять

до складу національного парку «Голосіївський» без вилучення землекористувача», - відзвітував директор

національного парку Голосіївський Борис Дробот.

«Поки забудовники не пішли далі, необхідно терміново включити заплаву р.Нивки до

новоутвореного парку, як таку, що є цілісною екосистемою всього природного комплексу», - зазначила

голова Громадського комітету збереження Біличанського лісу Вероніка Агєєва.

Учасники прийшли висновку, що місцеві органи влади та громадськість повинні активніше

співпрацювати для того, аби місцеві та селищні ради не виносили незаконні рішення, які потім потрібно буде

скасовувати в суді через заяви в прокуратуру.

Джерело: http: //www.menr.gov.ua

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/3838-vidbulas-press-konferentsiia-za-uchasti-predstavnykiv-minpryrody-na-temu-bilychanskyi-lis-shcho-zrobleno-za-rik-dlia-stvorennia-natsionalnoho-pryrodnoho-parku
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покращення середовищ мешкання певних видів диких тварин. Вони також самі є безапеляційними борцями із

браконьєрством, а не мають негативне реноме «винищувачів природи», як у нашій країні.

Як же наші сусіди змогли цього досягти?

Опишемо коротко тенденції та механізми, які діють у лісовому секторі зазначених країн.

Природоохоронне законодавство у Євросоюзі чіткіше та логічно продумане, до того ж ефективніше

виконується, ніж у нас. Державні правоохоронні й судові органи виконують свої функції, надаючи «правильні»

сигнали суспільству, тобто – працює правозастосування.

Щоб займатися мисливством у цих країнах, людина, зазвичай, має вступити в добровільну спілку

мисливців, де вона платить щорічні внески, що використовуються, в

тому числі, й на природоохоронну діяльність. Щоб здійснювати

мисливське господарювання на тих чи інших територіях, які належать

державі чи навіть приватним особам, мисливські товариства чи

підприємства сплачують ренту. Такий механізм «примушує» мисливські

господарства вкладати кошти у проекти зі збільшення кількості

мисливської фауни.

Окрема плата за можливість відстрілу трофейного звіра дає

можливість й економічно розвивати мисливські підприємства чи інфраструктуру мисливських колективів. У

більшості сусідніх країн він же є й селекційним, адже поряд із мисливцем знаходиться фахівець (єгерь), який

через бінокль оглядає звіра та надає дозвіл на відстріл або його забороняє, якщо звір занадто молодий, або

це самка, яка ще надаватиме потомство, або це взагалі вид на який полювання заборонено.

Висока культура полювання

На окрему увагу заслуговує й формування культури полювання, яке розпочинається із отримання

посвідчення мисливця. Почнем із того, що мисливцем може стати будь хто з охочих, але для цього йому

доведеться присвятити кілька тижнів свого часу для навчання на спеціальних курсах, відпрацювати

волонтером щонайменше рік в мисливському колективі та отримати позитивне схвалення від колег на

загальних зборах товариства.

У випадку полювання, мисливець повинен не тільки мати при собі всі документи, а й обов’язково

відмітити у спеціальній книзі інформацію про те, куди саме він іде, на кого буде полювати, а по закінченню –

поставити відмітку про час закінчення полювання та його результати. Це дає можливість іншим мисливцям

(чи працівникам правоохоронних органів, інспекції, лісового господарства) бачити, чи іще хтось полює на

території, яку вони збираються відвідати, та, відповідно, не потрапити в небезпеку; зрозуміти, що на їхній

території полює не браконьєр; вести облік добутих тварин тощо.

У самому мисливському колективі панує певна атмосфера дружності, взаємодопомоги,

доброзичливості, поваги, а саме головне - довіри. Тому почуття приналежності до такого товариства

породжує бажання виконувати створені товариством правила не тільки полювання, а й загальної культури

поведінки, дотримання кодексу певних чеснот. До правил діяльності в мисливських товариствах, крім

грошових внесків, відноситься й зобов’язання мисливців відпрацювати певний термін у якості волонтерів, під

час якого вони встановлюють годівниці для тварин у лісництвах, розносять корм, охороняють (патрулюють)

територію від браконьєрів і таке інше.

Мисливці можуть бути суспільно корисними

Всі ці процеси призвели до того, що дикі тварини досить добре почувають себе на лісових територіях і

навіть розмножилися настільки, що наносять збитки сільському господарству, місцевим громадам. У такому

випадку спрацьовує іще один незвичайний для нашої країни момент – власники сільськогосподарських

земель, що постраждали від диких тварин, отримують від держави компенсації за надані збитки. Крім того,

мисливці не тільки мають право, а й зобов’язані контролювати чисельність мисливської фауни, адже
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«природні мисливці» на них - хижаки - у більшості випадків відсутні. Тобто, мисливці, по замовленню

місцевих громад (через можливість впливу на видачу квот на відстріл певних видів тварин для товариств, які

межують із їхніми територіями) і держави, стримують кількість диких тварин у деяких межах, оптимальних і

для природи, і для людей.

В результаті такої взаємовигідної діяльності, що побудована на принципах взаєморозуміння, сталого

розвитку, виконання законодавства всіма зацікавленими сторонами, виграють і природа, і людина. В нашій

країні, нажаль, мисливське господарство, як цивілізований напрям діяльності, поки що тільки починає

відроджуватись та розвиватися, наштовхуючись на перепони у вигляді лобіювання інтересів багатих людей,

недосконалого законодавства, слабкого дотримання законодавчих норм, браконьєрства та недостатнього

розуміння того, що ми маємо дбати про гармонійне співіснування людини з природою, а не керуватися тільки

миттєвими бажаннями.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Дмитра Карабчука, екперта з питань лісового

господарства, співкоординатора програми ФЛЕГ І І від WWF в Україні.

Як проходила навчальна поїздка?

У Польщі делегація відвідала надлісництво «Томашів», ознайомилась із практикою оцінки

мисливських трофеїв, зустрілась із членами первинного колективу кола ловецького «Гермес». У

Лежайському надлісництві Польщі фахівці відвідали ферму з розведення глушця, а також приватне

мисливське господарство «Артгуберт». Відбулась зустріч із фахівцями регіональної дирекції лісів «Кросно»,

які спеціалізуються на організації ведення мисливського господарства в гірській місцевості Польщі.

Спеціалісти державного лісогосподарського підприємства «Собранце», що у Словаччині, ознайомили

українську делегацію з організацією ведення мисливського господарства і вольєрним полюванням в урочищі

«Карна».

В Угорщині проведено зустріч із членами Тужерського мисливського колективу (комори) ім. Кошута та

відвідано угіддя приватного мисливського господарства «Жатмар-Берегі».

Результати стажування

Результати стажування представлено для більш ширшого обговорення для працівників мисливського

сектору Державного агенства лісових ресурсів України, опубліковано у вигляді статей у фахових засобах

масової інформації та у вигляді звіту робочої групи. Отриманий досвід планується використати під час

засідання круглого столу із питань вичення досвіду ведення мисливського господарства у м.Львові та під час

виконання дослідження з поліпшення національної моделі мисливства та розробки законодавчих актів для

реформування мисливської галузі України.

Про програму FLEG II (ENPI East)

Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного

регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства-2» покликана забезпечити підтримку в

зміцненні систем управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма

спрямована на поступ у реалізації міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма здійснює

аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адмінстративної структури лісового сектору;

сприяє підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й удосконаленню

систем управління в лісовому секторі, зокрема з урахуванням впливу відповідних вимог законодавства ЄС.

На суб-національному (місцевому) рівні Програма приділяє багато уваги розробці, тестуванню й оцінці

пілотних проектів сталого лісокористування з метою тиражування та обміну успішним досвідом. Країни-

учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія й Україна.

Програма фінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим банком у партнерстві

з WWFта МСОП.

Джерело: http: //wwf.panda.org

http://wwf.panda.org/uk/?244411/Cooperation-with-hunters
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У ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВІ ПРАЦЮЮТЬ НАД КОНЦЕПЦІЄЮ РЕФОРМУВАННЯ
МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Створення концепції розвитку мисливського

господарства є першочерговим завданням

реформування, такої думки притримуються фахівці

галузі разом із науковцями та представниками

мисливських організацій.

Нинішній стан ведення мисливського

господарства не в повній мірі задовольняє потреби

населення в полюванні та супутніх послугах через

невисоку щільність мисливських тварин в угіддях,

відсторонення місцевих мисливських колективів від

здійснення управління.

Робоча група з питань розвитку мисливського

господарства, створена в рамках Платформи реформ, вже працює над розробкою законодавчих та

нормативних документів. Фахівці вважають, що першочергово слід внести зміни до Закону України «Про

мисливське господарство та полювання», в частині прозорості та спрощенні процедури надання в

користування мисливських угідь, врегулюванні відносин між користувачами мисливських угідь та місцевими

громадами, удосконаленні дозвільних процедур щодо проведення полювання.

Також фахівці вбачають за доцільне підвищити відповідальність за незаконне добування тварин, як

мисливців, так і користувачів угідь, накладанням значних штрафів на порушників.

В Україні є всі умови для ведення мисливського господарства на європейському рівні: велике

різноманіття тварин, можливості їх примноження та невиснажливого використання.

Джерело: http: //www.dklg.kmu.gov.ua

АУДИТИ FSC (ЧЕРВЕНЬ 201 5)

"ІП СЖС УКРАЇНА" має намір провести Наглядові аудити на ДП

"Делятинське ЛГ", ДП "Брошнівське ЛГ", ДП "Сокирянське ЛГ" та ДП

"Путильське ЛГ" у відповідності з принципами та критеріями FSC.

Планована дата проведення аудитів – червень 201 5 року. Ми запрошуємо

зацікавлені сторони до процесу консультацій. Усі зацікавлені сторони

можуть звертатися за допомогою електронної пошти або за поштовими

адресами: 79000, вул.Грабовського, 1 1 / 307, Львів, Україна або 65000, вул.

Чорноморського козацтва 1 03, Одеса, Україна

Т. Данчук-Дворецька

вул. Грабовського 11 , Львів, Україна

Тел: +38032297461 2

Факс: +38032297461 3

tetyana.danchuk@sgs.com

www.sgsgroup.com.ua

Джерело: http: //www.sgsgroup.com.ua

http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=145918&cat_id=32888
http://www.sgsgroup.com.ua/ru-ru/Local/Ukraine/News-and-Press-Releases/2015/05/FSC-Audits-June-2015.aspx
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЛІСІВНИЧА НАУКА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

29-30 вересня 201 5 року Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інституту лісового

господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького запрошує Вас взяти участь у Науково-практичній

конференції «Лісівнича наука в контексті сталого розвитку».

Конференція присвячена 1 50-річчю від дня народження академіка Г. М. Висоцького, 90-річчю від дня

народження професора П. С. Пастернака та 85-річчю від часу заснування Українського ордена «Знак

Пошани» науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького

Перший інформаційний лист

Джерело: http: //uriffm.org.ua

ВИПУЩЕНО ПОСІБНИК "НАБЛИЖЕНЕ ДО ПРИРОДИ ТА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНЕ ВЕДЕННЯ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ТА СЛОВАЧЧИНИ"

За сприяння ГО «ФОРЗА», в рамках проекту міжнародно-

технічної допомоги «Безперервне навчання лісівників задля

кращого ведення лісового господарства, підготовлено посібник

«Наближене до природи та багатофункціональне ведення

лісового господарства в Карпатському регіоні України та

Словаччини».

Метою посібника, виданого українською та словацькою

мовами, є широке інформування лісівників-практиків, управлінців

галузі, викладачів лісівничих дисциплін, студентів навчальних

закладів та широкого кола громадськості України про теоретичні

засади, принципи, складові та практичний досвід наближеного до

природи та багатофункціонального лісівництва в Україні та

Словаччині.

Електронну версія посібника розміщено на веб-сайті ГО

«ФОРЗА» www.forza.org.ua.

У разі виникнення необхідності у додатковій інформації щодо

посібника, звертатися до голови ГО «ФОРЗА» Лесі Лойко (за

телефоном 067- 31 0-1 6-31 ).

Прес-служба Держлісагентства

Джерело: http: //www.dklg.kmu.gov.ua

http://uriffm.org.ua/novini/naukovo-praktichna-konferents%D1%96ya-%C2%ABl%D1%96s%D1%96vnicha-nauka-v-kontekst%D1%96-stalogo-rozvitku%C2%BB
http://uriffm.org.ua/files/files/konf_ukrndilga_1_vypravlene.pdf
http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=145656&cat_id=32888
http://www.forza.org.ua/uk/nablizhene-do-prirodi-ta-bagatofunkcionalne-vedennya-lisovogo-gospodarstva-v-karpatskomu-regioni
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