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На Донеччині через обстріли згоріло 1 405 гектарів лісу

Перспективи чорнобильського лісу

Мораторій на експорт деревини: Порошенко закон підписав

Пост-реліз круглого столу на тему «Обговорення пропозицій щодо вдосконалення

моделі функціонування мисливського господарства в Україні»

Відбувся круглий стіл «Удосконалення законодавчого забезпечення системи

контролю руху деревини в Україні: пропозиції та обговорення»

Ліс на карантині: у мертвих кабанів на Рівненщині виявили африканську чуму.

На Тернопільщині боротимуться з тими, хто вирубує ліси

Прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо працівників обласного

управління лісового господарства

ГІС і заповідні території

Семінар з проблем лісовідновлення та лісорозведення у південно-східній частині

України

Київська обласна рада прийняла мораторій на рубку заповідних лісів

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).
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НА ДОНЕЧЧИНІ ЧЕРЕЗ ОБСТРІЛИ ЗГОРІЛО 1 405 ГЕКТАРІВ ЛІСУ

З 1 30 тис. га лісів, що були до війни у віданні

Донецького обласного управління лісового та мисливського

господарства, на підконтрольній Україні території

залишаються 80 га.

"На нашій стороні залишилося п'ять лісгоспів і два

лісництва, серед яких найбільші – Слов’янське і

Краснолиманске. На окупованій території залишилося

п'ять лісгоспів", – цитує начальника Донецького обласного

лісового та мисливського господарства Віктора Стороженко

маріупольський сайт 0629. В управлінні відзначили, що коли
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велися бої за Савур-Могилу, в Амвросіївському і Торезькому лісгоспах пожежами було охоплено понад 5 тис.

га лісу. У Краснолиманському лісгоспі від обстрілів і пожеж постраждало майже 1 200 га лісових масивів, в

Слов'янському – ще 200 га.

Віктор Стороженко уточнив, що соснові ліси горіли по п'ять-шість днів, і підпустити охоронців лісу на

гасіння пожежі було неможливо через розтяжки і міни, якими були "напхані" ліси. Він також зазначив, що

чимало співробітників лісництв залишилося на окупованій території. Сьогодні ці люди не отримують

зарплати, але в управлінні їм допомогти наразі нічим не можуть.

Під час бойових дій не обійшлося і без жертв серед працівників лісового господарства – є загиблі

працівники Торезського і Горлівського лісгоспів. Сама контора Горлівського лісгоспу періодично піддавалася

обстрілу.

Посадовець також зазначив: у даний час лісництва області готуються до пожежонебезпечного

періоду, облаштовують мінералізовані смуги, встановлюють плакати, що нагадують правила протипожежної

безпеки. Також спільно з ДСНС та військовими в лісах проводиться розмінування.

Джерело: http: //www.5.ua

ПЕРСПЕКТИВИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО ЛІСУ

Чорнобильська зона, або ж, за її офіційною назвою, «Зона відчуження ЧАЕС» - територія, що з 1986

року є чорнопіарною візитною карткою України. Наслідки подій того триклятого 26 квітня різноманітні:

сотні тисяч квадратних кілометрів забруднених територій, переважно лісових; надзвичайна кількість

ресурсів та людських життів, покладених на ліквідацію проблеми; ціле покоління українців, що виросли у

страху перед радіацією. Негативний вплив так чи інакше відчули на собі сотні тисяч людей: від

променевої хвороби до раку щитоподібної залози, від некрозу шкіри до непомітних неозброєним оком

мутаційних змін в організмі. У 29 річницю катастрофи на Чорнобильській АЕС інформаційний простір

заповнився повідомленнями про широкомасштабну лісову пожежу. Дехто у панічному стані вивозив зі

столиці дітей, хтось купував радіопротектори чи робив вологе прибирання, інші просто будували версії

розвитку подій. Доцільність всіх цих дій — окрема тема для обговорення. Проте насправді цей випадок

підійняв більш глибокі питання щодо причин, наслідків та шляхів вирішення проблем одного з найбільших

цільних лісових масивів країни.

Коротко про відоме

Катастрофа на ЧАЕС стала причиною забруднення більш ніж

1 45 тис. квадратних кілометрів території сумарно в Україні,

Білорусії та РФ. Внаслідок цього до категорії постраждалих були

віднесені 5 мільйонів людей, радіонуклідами (1 37 Cs, 90Sr,

241 Am) було забруднено майже 5000 населених пунктів, з них в

Україні розміщено 2293 міст та сіл з населенням близько 2,6 млн

людей. Близько 600000 чоловік отримали статус ліквідаторів

аварії на Чорнобильській АЕС, і ще невідома кількість —

лишились без такого права завдяки політиці приховування та

нехтування цінністю людського життя. Ті, хто досі лишився

живим, лише через два десятиліття почали розповідати речі, що

довгий час залишалися за сімома замками. Проте зараз їх

зустрічає інший ворог – байдужість. Концерни, відповідальні за

побудову АЕС і збереження авторитету атомної енергії зробили

все можливе, щоб молоді генерації забули про катастрофу і

жили з вірою в світле майбутнє, яке живитиметься атомом.

Ліквідаторів і працівників ЧАЕС, що здатні зруйнувати красивий,Четвертий енергоблок ЧАЕС після аварії

(Джерело: https://uk.wikipedia.org)

http://www.5.ua/ato-na-shodi/Na-Donechchyni-cherez-obstrily-zghorilo-1405-hektariv-lisu-84342.html
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виплеканий роками міф, зазвичай згадують лише під час чергової річниці трагедії чи коли треба відмінити

якісь пільги. Немає лиха без добра. Чорнобильська аварія стала причиною безпрецедентного опромінення

біогеоценозів нашої планети. Всі ми пам’ятаємо оповіді про рудий ліс, хоча набагато менше людей знає, що

весь він лежить під метровим шаром грунту і жодної рудої сосни зараз побачити просто неможливо. Але, як

би дивно це не звучало, є й певні позитивні моменти. Чорнобильська зона стала надійним прихистком для

природніх угруповань, як територія з особливим режимом відвідування.

Наразі дослідники з України, Білорусії, Польщі та інших країн реєструють в межах “зони” ведмедя

бурого, рись, два вида оленів, збільшення поголів’я

кабанів, вовків, косуль, лосів; також було збережено і

убезпечено більшість міграційних шляхів великих

ссавців та птахів; значно зросла різноманітність

орнітофауни птахів, що рідко оселяються поряд з

людиною, частіше трапляються червонокнижні види:

лелека чорний, орлан-білохвіст, журавель сірий. Без

тривалого антропогенного впливу тваринам стало

привільніше жити: мабуть, всі чули про гігантських

сомів, які досягають своїх велетенських розмірів не

через вплив радіації, а завдяки відсутності промислу.

Та ж причина забезпечила успішну інтродукцію

популяції коня Пржевальського, чисельність якого

наразі підвищується. Тут зареєстровано близько 1 500 видів лишайників, мохів та вищих рослин, багато з

яких занесені до Червоної книги України і є регіонально ендемічними або реліктовими. Ця територія є

ідеальним середовищем проживання як для видів з обмеженим ареалом, так і для тих, які для комфортного

існування потребують великих площ. Тобто сукцесійні процеси мають місце і природа повертає собі те, що у

неї забрала колись людина.

Перспективний майданчик для міжнародних досліджень

Все різноманіття рослинного і тваринного світу на такій гігантській по європейським міркам території

є унікальним для нашої частини світу. Але Зона відчуження має і інше значення — наукове. Радіаційний

вплив на флору та фауну, окрім наближеної до реактора зони, є відносно низьким, але супроводжується

очевидними проявами радіаційних уражень окремих видів. Дослідниками реєструються цитогенетичні та

генетичні ефекти, що порушують стабільність геному

і є причиною виникнення мутацій, фрагментації

популяцій, зниження репродуктивної здатності у

окремих видів, випадіння деяких з них з біоценозу

взагалі. Тож на фоні зовнішнього благополуччя

біоценозів, саме вищезазначені процеси можуть

становити загрозу живому світу зони в перспективі і

ці питання потребують подальших ґрунтовних,

скрупульозних досліджень. Їх значення є наочним і

для людей: це шлях до оцінки небезпек, якими

загрожує людині “мирний атом”.

Приховані небезпеки

Антропогенний вплив на флору і фауну Чорнобиля був фактично нівельований, і 3-4 тис. чоловік, які

наразі є персоналом станції і відповідають за охорону периметру Зони, будівництво 3-го саркофагу під

назвою об’єкт «Укриття» або «Конфайнмент», як його називають самі працівники, працюють лише на

невеликій чітко визначеній території, щоб захистити світ від можливих наслідків нового вибуху, обвалу,

Фото: Сергія Гащака

(Джерело: http://www.bbc.com/)

Фото: Сергія Гащака

(Джерело: http://www.bbc.com/)
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викиду радіоактивного пилу в атмосферу та його рознесенню вітром на сотні кілометрів. Наразі також існує

реальна небезпека інших шляхів, окрім ще однієї аварії безпосередньо на території реактора,

розповсюдження радіонуклідів та радіаційних частинок далеко за межі охоронної території. Серед них —

потрапляння радіонуклідів у грунтові води та змивання їх з пилом у поверхневі води (річкову систему Прип’яті

та Дніпра), що може призвести до радіаційного забруднення питної і технічної води не лише в районі столиці,

але й по всій течії Дніпра. Ще одним, не менш небезпечним, джерелом розповсюдження радіаційних часток є

деревина у лісах. Накопичений у ній цезій 1 37 Cs може вивільнятись у довкілля у двох випадках —

господарських рубках деревини або лісових пожежах.

Деревина-перевертень

Рубки на території Зони — не рідкість, адже лісове господарство там не переставало існувати. Наразі

Державне спеціалізоване комплексне підприємство (ДСКП) “Чорнобильська Пуща” є найбільшим за

загальною площею постійним землекористувачем Київської області — 240570 га при площі переважної

більшості лісгоспів у межах 1 5000-30000 га. Сумарна площа лісових насаджень при цьому складає близько

1 40600 га. ДСКП “Чорнобильська Пуща” створено ще у 1 992 р. згідно з дорученням КМУ від 1 3.08.1 992р. №

1 448/1 4 та наказом Міністерства України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС № 55 від 31 .08.1 992 р. , а офіційними завданнями його існування є “підвищення, шляхом спеціалізованих

лісівничих прийомів і методів, стійкості лісових насаджень, їх захисних функцій, стабілізації радіаційної

Світлим кольором позначено суцільні рубки за період 2000-2013 роки, зеленим — лісові масиви в межах

Київської області. Зона відчуження виділена темнішим кольором, 10-кілометрова ділянка навколо ЧАЕС

— червоним.
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обстановки в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення, запобігання винесення

радіонуклідів за межі їх первинного розповсюдження”.

Після оголошення Зони вічуження, на її території не проводились господарські рубки. Частина

території “Чорнобильської Пущі” є заказником загальнодержавного значення (“Чорнобильський

спеціальний”), проте більшість належить до територій обмеженого і помірного проведення еколого-лісівничих

заходів, тобто лісосанітарні заходи там відбуваються. Звичайно, у набагато менших масштабах, ніж на

оточуючих територіях без охоронного статусу. Проте чи доцільні рубки на цій території взагалі? Їх офіційне

призначення - “санітарні”. Але контроль за їх об'ємами та відповідністю цільовому призначенню ускладнений

за рахунок часткової закритості інформації про Зону відчуження, непрозорості всієї лісової галузі в цілому та

поширення численних корупційних схем у її межах. Тому відомості про дійсні об'єми та подальші

перетворення деревини майже відсутні.

Які пожежі є шкідливими?

Без сумнівів можна стверджувати, що будь-яке спалювання рослинних решток є шкідливим, особливо

якщо це пожежа у лісовому масиві. Окрім наочних результатів у вигляді руйнування сформованих екосистем,

загибелі тварин і знищення рослинного покриву, ерозії грунтів, зменшення стоку річок і спустошення земель,

результатами таких пожеж є викиди шкідливих хімічних речовин (CO, оксиди азоту) в приземний шар

атмосфери, порушення природного вуглецевого циклу, збільшення частот захворювань органів дихання і вад

серця у людей. Проте у місцях, де у 1 986 році осів радіоактивний пил, радіоактивні ізотопи з довшим

періодом напіврозпаду є агрегованими у грунтах, вегетативних частинах рослин, тваринних організмах. В

такому вигляді вони не становлять загрози для людини. При пожежі органічна речовина згоряє, виділяючи

велику кількість СО2, СО та пилу (в тому числі радіоактивного) в атмосферу на висоту до кількох кілометрів.

Тут, з переміщеннями повітряних мас, легкі часточки здатні розноситися на великі відстані і осідати в нових

місцях і згубно впливати на біоценози та людське населення, яке і не підозрюватиме про приховану, хронічну

дію радіації.

Попередній досвід

Пожежа цього року — далеко не перша, загоряння в межах “зони” з моменту аварії відбувались і

раніше — як на реакторі (23 травня 1 986 р. , 1 1 жовтня 1 991 р.), так і у лісах навколо. В 1 992 році внаслідок

пожеж згоріло близько 1 2000 гектарів лісу. Тоді, по оцінках фахівців, в повітря потрапило до 5%

радіонуклідів, які зберігалися в лісах. Через добу радіоактивні аерозолі досягли Вильнюса, розміщеного за

500 км від місця загоряння.

Хроніка подій

26 квітня 201 5 року на території Зони відчуження, приблизно за 1 5 км на захід від смт. Чорнобиль,

було зафіксовано щонайменше два очаги

загоряння у заболоченому дикому місці.

Початкова площа лісової пожежі,

зареєстрована супутниками MODIS,

становила 3,997 км2. Її причини не є

відомими (або не підлягають

розголошенню), проте самовільне

виникнення пожежі у зволожених заростях

очерету вздовж річки, де немає доріг, та ще

й з двох боків від водотоку —

малоймовірна подія.

27 квітня, за свідченнями

Чорнобильської об'єднаної організації

профспілки, більшість працівників
Виникнення пожежі 26 квітня 2015 року
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підприємств у Зоні вічуження виконували роботи у штатному режимі, не підозрюючи про надзвичайну

ситуацію, адже інформація про пожежу і радіаційний стан у офіційних джерелах була відсутня. Як і 29 років

тому, дані про подію потрапили у ЗМІ лише коли набули масштабів, які неможливо приховати.

У перший день всі роботи по гасінню пожежі були завданням працівників комплексу лісового

господарства ДСП «Чорнобильський спецкомбінат», власні сили яких виявились недостатніми. Лише 27

квітня, коли пожежа вже набула масштабу, до пожежних робіт була залучена воєнізована пожежна частина м.

Чорнобилі. Багато зусиль пішло на вирішення проблем із технікою, паливом, транспортом. . . до цього часу

клуби диму висіли над Чорнобилем. В ніч з 27 на 28 квітня всі керівники пожежних підрозділів виїхали на

місце подій. На 9 годину ранку 28 квітня полум'ям було охоплено біля 2000 га — лісові масиви, сухостій,

трава, села (Іллінці, Буряківка, Копачі, Рудня-Іллінецька, Стечанка, Чистогаловка). 28 квітня найвищі

посадовці держави заявили про те що «сьогодні в зоні відчуження спалахнула пожежа», На момент перших

заяв, пожежа вже охопила площу понад 89 кв км. Дані про остаточну локалізацію вогню з'являлись майже

кожного дня, проте насправді протипожежна операція тривала до 4-5 травня.

Чому горять ліси?

Якщо подивитись на зареєстровані за допомогою супутників загоряння на території Європи, бачимо,

що горять лише Україна, європейська частина Росії та, у меншій мірі, Білорусь. У нас всі звикли до пожеж.

Поля, балки, торфовища, навіть ліси - горять навколо всіх сіл, вдовж кожної дороги. Весною, влітку, восени. І

всім все одно, хоча це шкідливо для природи, для життя багатьох живих істот і, в тому числі, для здоров'я

людей — часточки кіпоті и гарі потрапляють у дихальні шляхи, де залишаються до кінця життя, а сполуки, що

утворюються при горінні та тлінні органіки отруюють нас кожного року. Але ніхто не пише новин про те, як це

жахливо. Достеменно дізнатись про причини останньої пожежі в “зоні” неможливо, як і всіх попередніх

горільників, виникавших неодноразово з 1 986-го. Це може бути наслідком випадкового загоряння і

поширення пожежі на території без протипожежних смуг, навмисного підпалу, невчасної локалізації пожежі.

Але майже напевно можна сказати, що передумова — у недбалості людей або їх нездатності думати про

наслідки свої дій. Такі пожежі будуть, і не лише на заражених радіоактивністю ділянках, допоки не зміниться

відношення людей до природи, вогню, відповідальності. . . хоча б до людей навколо, в тому числі близьких та

рідних.

Сумарна площа згорілих територій за дні найбільш бурхливого розвитку пожежі — 26-29 квітня
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Подальша доля “зони”

Повернемось до Зони відчуження. З кожним роком кількість штатних працівників та її фінансування

зменшується, борги по виплатах за роботу і доплати за вахтовий метод роботи збільшуються. Станом на

початок 201 5 року більше половини працівників відправлено у неоплачувальні відпустки різної тривалості.

Ходять чутки про нові широкомасштабні скорочення і, навіть, скорочення площі Зони відчуження та відкриття

її для населення. Такі тенденції майже гарантовано призведуть до втрати контролю над переміщенням

ресурсів та витриманням техніки безпеки в межах зараженої території.

Одним з варіантів збереження території та, частково, її режиму може стати переведення у заповідний

статус. В поєднанні з ураженими територіями з боку Білорусі — «радіаційним заповідником» площею понад

21 5 000 га — Чорнобильський біосферний заповідник має стати частиною транскордонного біосферного

заповідника ‘’Полісся’’ і увійти до європейської екологічної мережі. Обидві частини Зони, українська та

білоруська, становлять нерозривний природний масив найбільшого у Європі лісу, який не експлуатується в

інтересах економіки. Більшого за площею заповідника в Європі створити ніде. Техногенна катастрофа стала

свого роду вирішальним фактором, що дозволяє створити такий масштабний природоохоронний об’єкт.

Випереджаючи питання про природну цінність зараженої території хочемо відмітити наступне. Три

десятиліття, практично позбавлені впливу людини перетворили Зону на найбільш дикий закуток України,

колишні поля і села знову стали болотами, відсутність полювання та масштабних рубок повернула

характерне для колишнього Полісся різноманіття видів. А радіаційний вплив, як було відмічено вище, додає

території важливості та актуальності науковим дослідженням.

Останніми місяцями питання створення української частини біосферного заповідника «Полісся»

суттєво зрушилось. Вперше задум заповідання Зони став не лише ідеєю біологів, а й публічними заявами

Міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Розглядається варіант оголошення заповідником

Територія Чорнобильського біосферного заповідника

у поєднанні з сусідніми природоохоронними територіями.
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території близько 227 000 га, що включає всю площу зони за винятком 1 0-кілометрової смуги навколо

Чорнобильської АЕС. Ідея заповідання Зони відчуження є сьогодні не лише влучним попереджувальним

заходом, аби застерегти чорнобильські ліси від можливого скорочення Зони, а й є найбільш амбіційним

природоохоронним проектом, на який зважилась Україна за всі роки незалежності.

Марущак Олексій, Ширяєва Дарія, Муравинець Олександра

Джерело: http: //pryroda. in.ua

МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ДЕРЕВИНИ: ПОРОШЕНКО ЗАКОН ПІДПИСАВ

Завершилися більш ніж піврічна епопея з мораторієм на експорт необробленої деревини – 7 липня

Президент України закон підписав.

Йдеться про прийняті 9 квітня цього року Верховною Радою України

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). Нагадаємо, що законом, серед

іншого, передбачена тимчасова (на 1 0 років) заборона вивезення за межі

митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів

необроблених (код 4403 УКТЗЕД).

Президент довго зволікав із підписанням цього документа. Дійшло

навіть до того, що кілька вітчизняних деревообробних компаній подали

судові позиви на Петра Порошенка та Володимира Гройсмана, в яких

просили суд визнати протиправною бездіяльність посадовців і зобов’язати їх оприлюднити згаданий закон.

Відбулося два судових засідання, дата ще одного уже призначена. До слова, друге засідання відбулося у

переддень підписання Президентом закону й суд закрив провадження щодо позову до глави держави,

мотивуючи це тим, що із таким позовом треба звертатися до Конституційного Суду, а позов до голови

Верховної Ради виокремила в окреме провадження й передала на розгляд до Окружного адміністративного

суду Києва.

Деревообробники таким рішенням були невдоволені й навіть подумати не могли, що уже наступного

дня Президент підпише закон. На сайті Веховної Ради щодо закону про мораторій на експорт необробленої

деревини вказано: «Повернуто з підписом від Президента (07.07.2015 р. )».

Отож, незабаром закон має бути офіційно оприлюднений і набуде чинності.

Джерело: http: //derevoobrobnyk.com

ПОСТ-РЕЛІЗ КРУГЛОГО СТОЛУ НА ТЕМУ
«ОБГОВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ

МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ»

07 липня 201 5 року в Українському центрі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

кадрів лісового господарства («Укрцентркадриліс»), (м.Боярка, Київської обл.) відбувся круглий стіл,

присвячений питанням вдосконалення законодавчих актів, направлених на підтримку ефективного

http://pryroda.in.ua/forest/perspektyvy-chornobylskoho-lisu/
http://derevoobrobnyk.com/moratorij-na-eksport-derevini-poroshenko-zakon-pidpisav/
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мисливського господарювання в Україні.

Захід організовано та проведено представниками програми

«Правозастосування й управління в лісовому секторі країн

східного регіону дії Європейського інструменту сусідства

та партнерства-2» або “ENPI East FLEG II”

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

Зазначена програма направлена на сприяння забезпеченню

стійкості в сфері управління, використання та збереження лісів і

тим самим підвищення їх ролі в адаптації та пом’якшенні змін

клімату регіону, збереженні екосистем та біорізноманіття,

стійкому життєзабезпеченні та утворенні доходів для місцевого

населення та національної економіки загалом, в тому числі в галузі мисливського господарства.

Основною метою круглого столу було представлення та обговорення запропонованої експертами

програми FLEG II моделі розвитку вітчизняного мисливського господарства та інших ключових нормативно-

правових актів.

Питання, які розглядалися під час круглого столу:

- причини і необхідність реформування мисливського господарства країни;

- мета і завдання реформування мисливського господарства країни;

- правове регулювання відносин в галузі організації та ведення мисливського господарства;

- організаційна модель управління мисливського господарства;

- здійснення біотехнічних заходів;

- охорона мисливських угідь;

- менеджерські підходи, що сприяють збільшенню мисливської фауни та сталому використанню природних

ресурсів;

- розвиток мисливської культури, традицій, туризму та організація полювання в Україні;

- оптимізація і раціональність використання мисливських угідь;

- кадрове і наукове забезпечення мисливського господарства;

- збереження та примноження рідкісних і червонокнижних видів фауни під час ведення господарства та

проведення полювань;

- взаємодія між мисливськими організаціями та місцевими громадами;

- облік чисельності основних видів мисливських тварин України;

- плата за користування мисливськими угіддями;

- відшкодування збитків, нанесених дикими тваринами лісовому

і сільському господарству України та інше.

В надзвичайно активному обговоренні взяло участь понад 30

представників мисливського господарства, серед яких

управлінці, працівники-практики, науковці та предстваники

законодавчої гілки влади, в тому числі державних, громадських

та приватної форм діяльності.

Серед доповідачів: координатор заходів програми “ENPI East

FLEG II ” від WWF в Україні Дмитро Карабчук; консультант

програми з питань розвитку мисливського господарства Микола

Мироненко; експерт з питань вирішення проблем галузі, провідний спеціаліст відділу мисливського

господарства Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства Олег Проців;

доцент кафедри лісівництва Національного лісотехнічного університету України Іван Делеган; заступник

завідувача кафедри іхтіології Запоріжського національного університету Володимир Вовченко, начальник

відділу мисливського господарства та полювання Державного агенства лісових ресурсів України Іван

http://www.fleg.org.ua/
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Шеремет.

Всі присутні погодились із консультантом програми, що галузь потрібно невідкладно реформувати,

оскільки в наших лісах проживає надзвичайно низька кількість тварин у дикій природі порівняно з іншими

країнами Європи (наприклад, кількість особин козулі в 37 раз менше ніж Польщі, див. порівняння

статистичних даних різних країн). Експерти вважають, що сьогоднішній статус користувачів – це

безоплатність, безконтрольність і безпокараність – є основною

причиною занепаду галузі (фінансові показники сектору

подекуди у декілька сотень разів нижчі ніж у Європейських

країнах при надзвичайно кращих показниках кліматично-

природних умов). Саме відповідь на це питання покликана

надати представлена модель вдосконалення мисливського

господарства в нашій країні. Звичайно ж, що будь-яка модель

передбачає окреслення діяльності у різних площинах. Це,

насамперед, управлінська, організаційна і правозастосовча. Й

тут можна дискутувати багато про те, хто кому і що має

погоджувати, узгоджувати, обмежувати, платити й підкорятись,

але основне – це збільшення біорізноманіття фауни в нашій країні – результат, який необхідний для

збалансованого (сталого) розвитку не тільки мисливського господарства, а й для забезпечення комфортного

природного середовища проживання наших громадян, оскільки дикі тварини проживають в певних типах

оселищ, наявність яких потрібно забезпечити.

Представлена модель адресує ключові проблеми, які опираються на думки експертів, висловлені в

розширених резолюціях за результатами обговорення на попередніх круглих столах цього і минулого років

(http: //www.fleg.org.ua/docs/383, http: //www.fleg.org.ua/docs/1 023) та базуючись на застосуванні кращого

досвіду вітчизняних та закордонних традицій, який було обговорено на попередньому семінарі

(http: //www.fleg.org.ua/news/911 ). У зв'язку із цим Микола Олексійович Мироненко представив першочергові

зміни до існуючого законодавства, а це, насамперед, зміни до Закону України «Про мисливське господарство

і полювання» (робочий проект додається).

Варто зазначити, що не всі учасники одностайно підтримали

всі запропоновані зміни. Серед найбільш дискусійних виявились

питання підвищення відповідальності низових мисливських

колективів, виду, рівня і порядку оплати за користування

державним мисливським фондом і угіддями, порядку видачі

мисливських угідь в користування, ліцензування й порядку

видачі різних документів на право полювання, управлінська

структура галузі та інші.

Учасники дискусії надали особливе значення обговоренню

боротьби з браконьєрством, відзначаючи крайню неохідність

створення спеціалізованого воєнізованого підрозділу «Державна

лісомисливська охорона (варта)». Оскільки в Україні відсутні дієві механізми контролю і боротьби із цим

явищем на практиці.

Під час заходу виступив голова Всеукраїнської ради УТМР – Микола Шуляр, який відзначив

необхідність створення спільної робочої групи з питань реформування мисливського господарства для

опрацювання нової редакції Закону України про мисливське господарство, застосування досвіду Польщі в

організації мисливського господарства країни, звернув увагу на застосування принципів дерегуляції і

децентралізації в питаннях надання мисливських угідь в користування, видачі відстрільних карток тощо.

Експерти програми особливо відзначили важливість оплати за мисливські угіддя, формування

механізму відшкодування збитків завданих мисливськими тваринами для сільськогосподарських виробників

http://www.fleg.org.ua/docs/383
http://www.fleg.org.ua/docs/383
http://www.fleg.org.ua/docs/383
http://sfmu.org.ua/files/Slide_Model.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Slide_Model.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Proekt_hunt-FlegII.doc
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та питання налагодження механізму надання мисливських угідь в аренду. Оскільки, на їхню думку, тільки

таким чином можна спонукати користувачів до ефективного господарювання, розведення більшої кількості

мисливських тварин, що своєю чергою повинно забезпечити збільшення надходжень до державного та

місцевих бюджетів, сприяти збільшенню біорізноманіття фауни.

Ігор Шейгас, директор Степового ім.В.М. Виноградова філіал УкрНДІЛГ підсумував представлені

пропозиції, відзначивши, що всі подані проекти нормативних документів (а це методичні рекомендації з

питань розміру та порядку внесення плати за користування мисливськими угіддями (два різних підходи),

інструкції з обліку чисельності мисливської фауни, інструкції з реалізації продуктів полювання (послуг),

положення про мисливські трофеї, форма звітності користувачів мисливських угідь про миливське

господарство та полювання, методика і порядок відшкодування збитків, нанесених дикими тваринами

лісовому і сільському господарству країни,положення про порядок здійснення, вирощування диких тварин та

їх використання, положення про правила проведення полювань

та поводження із зброєю, проекту постанови КМУ про

організацію та проведення біржових аукціонів з надання у

користування мисливських угідь) мають перспективне значення

у практиці ведення мисливського господарства. Після надання

зауважень учасниками круглого столу та відповідного

доопрацювання ці проекти документів можуть претендувати на

наступну стадію формування як підзаконні акти. Представлений

текст "Нової моделі функціонування мисливського господарства

в Україні на основі здобутого досвіду під час реалізації програми

"ENPI East FLEG II" безумовно є новим та довгоочікуваним

кроком у справі реформування мисливського господарства України, а визначення основних негативних

факторів, що стримують розвиток вітчизняного мисливства, та окреслення шляхів їх подолання дозволять з

часом перетворити мисливську галузь України у достойного користувача державного мисливського фонду.

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 представленої моделі ведення

мисливського господарства та полювання в Україні та інших нормативно-правових актів.

Опрацьовані матеріали будуть передані для подальшого використання під час реформування

мисливської галузі України.

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

WWF в Україні

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 Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн

Програма здійснює аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адміністративної структури

лісового сектору; сприяє підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталого управління лісами й

удосконалення 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.

http: //www.enpi-fleg.org

Партнери проекту

http://www.enpi-fleg.org
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Європейська комісія
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного
сприяння розвитку. Europe Aid – генеральний директорат розвитку і
співпраці Європейської комісії – розробляє Європейську політику розвитку і
надає допомогу по всьому світу. Ця допомога надходить через низку
фінансових інструментів, при цьому особлива увага приділяється
забезпеченню якості та ефективності допомоги, що надходить від
Європейського союзу. У своїй активній участі у сфері розвитку ми прагнемо
до утвердження принципів ефективного управління, зміцнення людського

потенціалу та стимулювання економічного розвитку, а також до вирішення таких глобальних завдань, як
боротьба з голодом і збереження природних ресурсів. http: //ec.europa.eu/index_en.htm

Світовий банк

Група Світового банку – одне із найбільших у світі джерел знань та фінансування, які

надаються 1 88 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу

Групи Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення остаточних

рішень в рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання стратегії,

фінансування та членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно пов’язаних

між собою організацій: Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та

Міжнародна організація розвитку (МАР), які разом утворюють Світовий банк;

Міжнародна фінансова корпорація (МФК); Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) та

Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у

виконанні місії Групи Світового банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом скорочення населення, яке

живе менше ніж 1 , 25 долара США на день, до рівня, що не перевищує 3%, й забезпечення загального

процвітання за рахунок підвищення рівня доходів 40% найбідніших верств населення в кожній країні.

Детальніша інформація подана на сайтах: http: //www.worldbank.org; http: //www.ifc.org; http: //www.miga.org.

Міжнародний союз охорони природи
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП
приділяє особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її
ефективне та справедливе використання й розробляти базоване на збереженні
природи вирішення таких глобальних проблем, як зміна клімату, забезпечення
продовольством та розвиток. МСОП надає підтримку науковим дослідженням,
організує проекти на місцях в усьому світі й допомагає об’єднувати діяльність

неурядових організацій, ООН та компаній з формування політики та розробки правових принципів та
передових практик. МСОП – найстаріша і найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує
понад 1 200 урядових та неурядових структур і близько 11 тис. фахівців з 1 60 країн, що працюють на
добровільній основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 1 тис. штатних співробітників більш ніж
в 45 офісах і сотнями партнерських організацій державного, громадського та приватного секторів по всьому
світу. http: //www.iucn.org

Всесвітній фонд природи

Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найавторитетніших

незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує майже 5 млн. прихильників і

має відділення більш ніж у 1 00 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій

деградації природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи,

збереженні біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого використання

відновлюваних природних ресурсів і зниженні рівня забруднення довкілля та

марнотратного споживання. www.panda.org

Джерело: http: //sfmu.org.ua/
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ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
КОНТРОЛЮ РУХУ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ОБГОВОРЕННЯ»

1 6 червня 201 5 року в Національному університеті біоресурсів і природокористування України

відбувся круглий стіл з питань формування системи контролю руху і стеження деревини в Україні.

Захід організовано Національним представництвом FSC в Україні, Дунайсько-Карпатською

Програмою WWF в Україні, Держлісагентством України, Національним університетом біоресурсів і

природокористування в Україні за участю програми FLEG II «Правозастосування та управління в лісовому

секторі країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства і партнерства – 2».

Основною метою заходу було висвітлення закордонного

досвіду застосування систем контролю руху і стеження

деревини, презентація глобальної системи верифікації ланцюга

постачання лісопродукції, модернізації електронного обліку

деревини, окремих елементів системи належної обачливості

Регламенту ЄС з питань торгівлі деревиною та обговорення

внесених пропозицій щодо удосконалення законодавчого

забезпечення системи контролю руху і стеження деревини в

контексті виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

У роботі круглого столу взяли представники Держлісагентства

України, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, Асоціації «Меблідеревпром», кластерів

малих і середніх деревообробних підприємств, експортерів і імпортерів лісоматеріалів, неурядових

екологічних організацій, освітяни і науковці, експерти Світового Банку.

Модератором круглого столу виступив Дмитро Карабчук – координатор заходів програми “ENPI East

FLEG II ” від WWF в Україні.

Протягом роботи круглого столу були заслухані та обговорені презентації:

М. Лазебника «Закордонний досвід налагодження систем контролю руху і стеження деревини»

завантажити тут

П.Кравця «Пропозиції щодо законодавчого забезпечення системи

контролю руху і стеження деревини в контексті виконання Угоди про Асоціацію

між Україною та ЄС» завантажити тут

та «Оцінка застосовного законодавства з питань лісозаготівель для України»

завантажити тут

П.Васильєва « Інформаційно-аналітичні матеріали про наявні системи

«Контролю руху деревини в Україні» та пропозиції щодо їх оптимізації та

вдосконалення» завантажити тут

А. Сороки «OCP – онлайн платформа FSC заяв» завантажити тут

Найбільшу дискусію викликали представлені Павлом Кравцем пропозиції щодо внесення змін

і доповнень до законодавства, якими передбачається перехід на електронне декларування лісоматеріалів

замість існуючого механізму видачі сертифікатів походження. Зміст пропозицій полягав у поєднанні

обов’язковості електронного декларування як невід’ємної складової виконання митних процедур при експорті,

та разом із тим покладання повної відповідальності на декларанта та його контрагентів за достовірність і

http://sfmu.org.ua/files/Lazebnyk_16_06.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Kravets_16_06_1.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Kravets_16_06_2.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Vasylev_16_06.pdf
http://sfmu.org.ua/files/Soroka_16_06.pdf
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повноту поданих ними даних про походження деревини та її трансформацію в процесі переробки. На думку

доповідача такий підхід забезпечуватиме виконання статті 294 Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС.

Пропозиції можна завантажити тут.

Зі сторони представників Держлісагентства, експортерів та окремих експертів були висловлені

різноманітні зауваження і застереження щодо доцільності, реалістичності і економічної ефективності

переходу на нову систему.

Разом із тим Віце-президент Асоціації «Меблідеревпром» Володимир Ганцюк зазначив, що

запропонованих підхід заслуговує на увагу і може бути впроваджений з урахуванням деяких зауважень.

Підтримку учасників круглого столу отримала пропозиція національного координатора програми

FLEG Юрія Марчука щодо доцільності забезпечення виконання вимог статті 294 Угоди з мінімальними

законодавчими змінами. Зокрема, було запропоновано перейти на видачу сертифікату про походження

постійними лісокористувачами. Питання застосовного законодавства, яке є ключовим елементом при

здійсненні процедур оцінки законності лісоматеріалів зі сторони імпортера, вирішити на рівні Мінагрополітики

затвердивши відповідний наказ про документи та інші підтверджуючі матеріали, які можуть вимагатися для

підтвердження законності походження деревини. Інші аспекти щодо стеження за деревиною по ланцюгу від

лісового господарства до імпортера, варто покласти на експортера та його контрагентів, які мають

самостійно обирати придатні для них механізми та інструменти контролю руху і стеження за

лісоматеріалами. В цьому контексті виступаючі підкреслювали, що на даному етапі від українських

виробників вимагається сертифікат FSC і цього цілком достатньо для виходу на ринки ЄС.

З відео трансляцією круглого столу можна познайомитися за посиланнями:

http: //youtu.be/Jd1 b-OuURLI та http: //youtu.be/iqrcQzzP6iM

За додатковою інформацією звертатися до експерта програми FLEG II Павла Кравця

моб. : 067 502 38 45, email : p.kravets@ua.fsc.org

Джерело: http: //sfmu.org.ua

ЛІС НА КАРАНТИНІ: У МЕРТВИХ КАБАНІВ НА РІВНЕНЩИНІ ВИЯВИЛИ АФРИКАНСЬКУ ЧУМУ

Аби не допустити поширення збудника захворювання

африканської чуми свиней, на Рівненщині вживатимуть

жорстких заходів з його локалізації та ліквідації.

З цією метою в облдержадміністрації відбулось засідання

надзвичайної протиепізоотичної комісії під керівництвом

першого заступника голови ОДА Юрія Приварського.

Участь у засіданні взяли заступник директора департаменту –

начальник управління державної інспекції Держветфітослужби

України Микола Білоус та заступник Директора Державного

науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та

ветеринарно-санітарної експертизи Олег Неволько.

Так, начальник управління ветеринарної медицини в Рівненській області Володимир Лазарчук

доповів, що 2 липня в урочищі «Підкозли» мисливських угідь Дубровицького району було виявлено двох

мертвих диких кабанів. Експертиза виявила захворювання – африканську чуму свиней.

Нині лісовий масив навколо урочища «Підкозли» оголошено карантинною зоною. Ветеринарні та

єгерські служби щоденно обстежуватимуть територію, а на виїзді з лісового масиву встановлено два

карантинні ветеринарно-міліцейські пости. Найближчим часом територію прочистять бригади мисливців, а усі

відстріляні тварини будуть спалені.

До того ж у Дубровицькому районі заборонено торгівлю живими свинями, м’ясом з них, а також

http://sfmu.org.ua/files/Proposals.doc
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іншими продуктами тваринництва на ринках.

«Будемо вживати жорстких заходів, аби локалізувати хворобу. Якщо африканська чума свиней

розповсюдиться по Рівненщині – це будуть катастрофічні збитки, як для сільгосппідприємств, так і для

економіки області. Адже усі підозрілі до захворювання тварини знищуються», - наголосив Юрій

Приварський. Відтак перший заступник голови ОДА акцентував увагу причетних служб та керівників РДА на

чіткому та оперативному виконанні заходів щодо профілактики, недопущення поширення та ліквідації

захворювання: «Часу у нас немає, потрібно діяти – швидко та ефективно, у тому числі ветеринарним

службам сусідніх районів».

Так, додатково визначено зони контрольного нагляду. Окрім Дубровиччини сюди увійшли території

Зарічненського, Володимирецького, Рокитнівського та Сарненського районів.

Про це повідомили у прес-службі Рівненської ОДА.

Джерело: http: //rivne1 . tv

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ БОРОТИМУТЬСЯ З ТИМИ, ХТО ВИРУБУЄ ЛІСИ

Голова обласної державної адміністрації Степан Барна підписав

розпорядження про посилення державного контролю за збереженням

лісових ресурсів.

З метою посилення державного контролю за збереженням лісових

ресурсів, недопущення розкрадання і незаконного використання лісів на

території області, районним державним адміністраціям доручено утворити

робочі групи із здійснення контролю за використанням та охороною

місцевих лісових ресурсів. А також забезпечити проведення обліку наявних

станом на 1 липня 201 5 року на території області пилорам,

деревообробних цехів і підприємств в межах чинного законодавства.

Повідомили у Тернопільській ОДА.

Також спільно з відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади

необхідно вжити заходів стосовно дотримання суб’єктами господарювання трудового, податкового,

земельного, екологічного та іншого законодавства у сфері лісопильного виробництва, недопущення

порушень техніки безпеки та правил експлуатації машин і механізмів, пожежної безпеки при організації

діяльності лісопильних і деревообробних підприємств в межах чинного законодавства. Необхідно

оперативно реагувати на заяви і повідомлення громадян про факти лісопорушення, забезпечити

систематичне інформування населення через засоби масової інформації, мережу Інтернет щодо збереження

лісових ресурсів, недопущення розкрадання і незаконного використання лісів на території

області;забезпечити проведення постійного відстеження обліку деревини, яка надходить на переробку до

лісопильних та деревообробних підприємств. У процесі моніторингу особливу увагу звертати на

достовірність первинних документів та партій деревини за термінами заготівлі і вивезення, діаметрами та

сортністю. Про виявлені порушення невідкладно повідомляти правоохоронні органи та Державну екологічну

інспекцію в області.

Тернопільському обласному управлінню лісового та мисливського господарства доручено утворити в

місячний термін у кожному лісництві області рейдові мобільні групи із запобігання лісопорушенням,

укомплектувати їх автотранспортом, радіозв’язком, іншими спецзасобами відповідно до чинного

законодавства та забезпечити їх ефективну роботу та забезпечити моніторинг стану розгляду матеріалів,

направлених у правоохоронні органи та суди, щодо стягнення збитків, завданих лісовому господарству.

Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області:організувати в місячний термін діяльність

мобільних постійно діючих постів на автошляхах області з контролю за перевезенням

http://rivne1.tv/Info/?id=50351
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ПРОКУРАТУРА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ
ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Прокуратурою розпочато кримінальне провадження за інформацією

інтернет-видань краю щодо можливих зловживань високопосадовців

області.

За дорученням прокурора області Володимира Янка слідчим відділом

прокуратури області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено

відомості про кримінальне правопорушення за інформацією, що 1 липня

була оприлюднена у окремих інтернет-ресурсах краю, повідомляє прес –

служба прокуратури.

Йдеться про інформацію, викладену на сторінці певних інтернет-видань щодо можливих зловживань

службовим становищем високопосадовцями різних органів влади області та окремими посадовими особами

Закарпатського обласного управління лісового господарства та його територіальних підрозділів під час

заготівлі лісопродукції на території краю.

Наразі розпочато досудове розслідування, вживаються заходи, спрямовані на всебічну та повну

перевірку фактів, викладених у повідомленні ЗМІ , з`ясування усіх дійсних обставин кримінального

правопорушення та осіб, які їх вчинили.

Джерело: http: //goloskarpat. info

лісопродукції;забезпечити проведення роботи з виявлення та вилучення незареєстрованої або такої, що

експлуатується без проведення техогляду автотранспортної техніки, яка задіяна для перевезення

лісопродукції.

Державній екологічній інспекції в області доручено забезпечити своєчасне нарахування збитків,

завданих державі в результаті порушення природоохоронного законодавств.

Джерело: http: //lypa.com.ua

ГІС І ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ

30 травня — 1 червня 201 5 р. у НПП «Слобожанський»

відбувся науково-методичний семінар «ГІС і заповідні

території».

На семінарі проведено обмін досвідом застосування ГІС-

технологій у різних сферах функціювання заповідних територій.

У семінарі взяли участь фахівці національних природних парків,

університетів, наукових установ, ГІС спеціалісти.

Від УкрНДІЛГА в роботі конференції взяв участь д. с.-г. н. ,

провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і

сертифікації лісів В. П. Пастернак з доповіддю "Використання

ПТК Field-Map для крупномасштабного картування стаціонарів моніторингу".

Детальну інформацію про конференцію можна подивитися за адресою: http: //pzf.gis.kh.ua

В. П. Пастернак, д. с.-г. н. , провідний науковий співробітник лабораторії моніторингу і сертифікації лісів

УкрНДІЛГА

Джерело: http: //uriffm.org.ua

http://lypa.com.ua/2015/07/02/na-ternopilschyni-borotymutsya-z-tymy-hto-vyrubuje-lisy/
http://goloskarpat.info/criminal/559553fd3dff1/
http://pzf.gis.kh.ua
http://uriffm.org.ua/novini/g%D1%96s-%D1%96-zapov%D1%96dn%D1%96-teritor%D1%96%D1%97
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СЕМІНАР З ПРОБЛЕМ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ
У ПІВДЕННО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ УКРАЇНИ

1 6 червня 201 5 р. в УкрНДІЛГА відбувся семінар з проблем

лісовідновлення та лісорозведення у південно-східній частині

України. Семінар проводився у рамках міжнародного проекту

Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)

«Консолідація лісової політики в Україні». Цей проект

здійснюється під егідою Міністерства аграрної політики України

та Держлісагентства України, а УкрНДІЛГА надає сприяння у

процесі реалізації низки важливих завдань і заходів проекту.

В роботі семінару взяли участь 35 учасників, які представляли

центральний орган виконавчої влади у сфері лісового

господарства (Державне агентство лісових ресурсів України)

регіональні органи державного управління у сфері екології та

природних ресурсів, лісові управління та лісогосподарські

підприємства, науково-дослідні установи та освітні заклади

лісового профілю, лісові проектні організації, громадські організації і професіональні об’єднання з п’яти

областей південно-східної частини України, зокрема – із Луганської, Запорізької, Полтавської, Сумської та

Харківської.

Учасники заходу заслухали презентації експерта проекту ФАО к.с.-г.н. , доцента Ведмідя Миколи

Максимовича щодо проблем лісорозведення і лісовідновлення, розглянули проект Стратегії лісорозведення

в Україні та обмінялися думками з означених проблем.

Під час обговорень і дискусій зазначалося, що представлений проект Стратегії лісорозведення

містить основні принципи створення нових лісів, у ньому викладені вимоги щодо створення нових насаджень

різного цільового призначення. Особливо наголошувалося на необхідності удосконалення процедур

виділення земель для лісорозведення, дотриманні природоохоронних вимог при створенні нових лісів,

необхідності розроблення Національної програми лісорозведення в Україні, в рамках якої проектні

організації мають забезпечити прив’язку до місцевих умов необхідних заходів з лісорозведення (на основі

урахування місцевих особливостей ландшафтів, інвентаризації наявних лісонасаджень та проектування

лісорозведення на науково обґрунтованій основі). Стратегія має враховувати необхідність збереження видів,

занесених до Червоної книги України, які можуть зникнути внаслідок лісорозведення. Також потрібно

урахувати необхідність обмеження розповсюдження інвазійних інтродуцентів.

Головним завданням лісорозведення, як методу відтворення лісів, має бути створення передумов

для сталого розвитку держави з урахуванням інтересів місцевих громад. На землях сільських рад лісові

насадження мають створюватися за ініціативи місцевих громад та з урахуванням різносторонніх потреб

розвитку сільських територій.

Потрібно чітко визначити можливі джерела фінансування для реалізації Стратегії з урахуванням

необхідності максимального залучення позабюджетних коштів, наприклад – шляхом встановлення плати за

екосистемні послуги лісонасаджень. Для цього необхідно внести відповідні зміни до чинної нормативно-

законодавчої бази. Потрібно передбачити механізми стимулювання розвитку агролісомеліорації для

приватних землевласників.

Стратегіїя має враховувати проблеми розвитку лісового насінництва та розсадництва узгоджено з

вимогами директив ЄС та СОТ. Необхідно провести роботи з реорганізації постійної лісонасіневої бази,

передусім – провести інвентаризацію об’єктів лісонасіневої бази.

Важливою складовою стратегії мають бути питання якісної підготовки спеціалістів для відтворення

лісів.
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Для успішної реалізації Стратегії потрібно провести інвентаризацію усіх земель та розробити

спрощені процедури для переведення землі із однієї категорії в іншу, зокрема – для земельних ділянок, де

відбулося самозаліснення. Потрібно, щоб лісові підприємства для заліснення отримували землі, які мають

статус земель лісогосподарського призначення, а не займалися переведенням інших земель до категорії

земель лісогосподарського призначення. Це питання мають професійно вирішувати відповідні державні

земельні органи.

Необхідно розроблювати технологій лісорозведення з урахуванням сьогоднішніх та майбутніх

наслідків впливу зміни клімату.

Учасники заходу подякували організаторам за добре організований і змістовний семінар та виразили

зацікавленість у подальшому розвитку співпраці.

І.Букша

Джерело: http: //uriffm.org.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРИЙНЯЛА МОРАТОРІЙ НА РУБКУ ЗАПОВІДНИХ ЛІСІВ

Історичне рішення було прийняте 23 червня на 49-й сесії Київської обласної ради. Мова йде про

мораторій на всі види суцільних рубок в межах природно-заповідного фонду місцевого значення.

«Лісові заказники створюють для охорони лісів. Проте, в зв’язку із шпаринами в законодавстві,

останніми роками тривала інтенсивна вирубка заповідних масивів так званими санітарними та

лісовідновними рубками, і необхідність такого рішення давно назрівала», - коментує подію біолог Андрій

Плига.

В ході суцільних рубок знищується весь деревний і

чагарниковий покрив, та сильно пошкоджується трав’яний ярус.

Відбувається руйнування лісової екосистеми, що суперечить ст.

7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України»: «На

землях природно-заповідного фонду та іншого

природоохоронного … призначення забороняється будь-яка

діяльність, яка негативно впливає або може негативно

впливати на стан природних … комплексів», та охоронним

положенням заказників.

«Підставою для проведення суцільних рубок є всихання лісу

при досягненні ним так званого «стиглого» віку. Проте, це

природний процес, який передує оновленню лісу за рахунок

молодого підросту. Для вікових лісів, із великою кількістю

мертвої деревини, властиве найбільше біологічне розмаїття», - додає Плига.

«Мораторій дозволить зберегти цінні лісові масиви від знищення і сприятиме охороні рідкісних

видів рослин і тварин», - підводить підсумок заступник голови Київської обласної ради Юрій Ноєвий, який

подав проект даного рішення.

Довідка. Серед заказників місцевого значення Київської області, які найбільше постраждали від

суцільних рубок, є Катюжанський заказник (Вишгородський район), Обухівський заказник (Обухівський

район), «Діброва» (Переяслав-Хмельницький район).

Всього по Київській області нараховується 1 4 заказників і 3 заповідних урочища, у яких проходили

суцільні санітарні або лісовідновні рубки, з 50 існуючих лісових заказників і 1 0 заповідних урочищ. Сумарна

вирубана площа становить 399 га лісу. Дослідження по цій темі є тут

Андрій Плига

Джерело: http: //pryroda. in.ua

Віковий ліс Катюжанського гідрологічного

заказника після суцільних вирубок

http://uriffm.org.ua/novini/sem%D1%96nar-z-problem-l%D1%96sov%D1%96dnovlennya-ta-l%D1%96sorozvedennya-u-p%D1%96vdenno-skh%D1%96dn%D1%96i-chastin%D1%96-ukra%D1%97ni
http://pryroda.in.ua/forest/kyyivska-oblasna-rada-pryynyala-moratoriy-na-rubku-zapovidnyh-lisiv/#more-655
http://texty.org.ua/pg/article/textynewseditor/read/59871/Chvert_zakaznykiv_Kyjivskoji_oblasti_pidpala_pid_sucilni
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