
У номері:

Експерти програми FLEG II активно долучаються до вирішення завдань

лісової галузі……...........................................................................................................................2

Круглий стіл «Проблеми природокористування на території об’єктів ПЗФ України:

сучасний стан і шляхи їх розв’язання»…….......................………………………..................2

Інформаційний семінар........................................................................................……….... . . . . . . . . .4

Відбулось чергове засідання Громадської ради при Львівському

обласному управлінні лісового та мисливського господарства................………4

Тренінг «Методичні основи описів старовікових лісів

Карпатського регіону»... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Декларація щодо збереження та управління буковими пралісами…………………..... . .6

Уповноважений представник від Держлісагентства України В. Романовський увійшов

до складу Національного консультативного комітету Програми "ФЛЕГ". . . . . . . . . .8

Громадська рада при Державному агентстві лісових ресурсів України.….....................…9

Чорнобильські ліси виявились «законсервованими» через радіацію...................……9

У Закарпатській держекології встановили факти незаконних рубок лісу... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0

Закарпатців закликають обговорити документ про ліміти для лісових ресурсів. . . . . . . . .11

«Синевир» взяв участь у обговоренні проекту

«Збереження Карпатських пралісів»... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1

Як реалізувати український деревообробний потенціал... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2

Ліси й лісові угіддя, як кордон діалогу

між законом і природничими науками.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3

Карпатський біосферний заповідник взяв участь у екосемінарі в Румунії.. . . . . . . . . . . . . . . . .1 4

Держагенство лісових ресурсів гальмує передачу земель лісового фонду

в постійне користування національним природним паркам Тернопільщини.... . . . . . . . . .1 6

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).

1

Forestry Information Bulletin

by the website http: //sfmu.org.ua

Issue 5, May 201 4

Інформаційний лісівничий вісник

за матеріалами сайту http: //sfmu.org.ua

Номер 5, травень 201 4



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 5, травень 201 4

2

ЕКСПЕРТИ ПРОГРАМИ FLEG II АКТИВНО ДОЛУЧАЮТЬСЯ
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

27 травня ц.р. в Держлісагентстві України відбулася нарада з

питань модернізації єдиної державної системи електронного

обліку деревини (ЄДСЕОД). Під головуванням заступника голови

Віталія Атаманчука, в її роботі взяли участь керівники і провідні

фахівці обласних управлінь лісового та мисливського

господарства, лісогосподарських підприємства, ДП

“Укрлісконсалтинг”. Запрошення отримали також представники

галузевої преси і експерти програми FLEG II .

Павло Кравець, експерт програми FLEG II з питань удосконалення системи контролю руху деревини,

в своєму виступі наголосив на необхідності системного підходу до аналізу функціонування ЄДСЕОД,

зокрема оцінки: досягнення поставленої мети і завдань; економічної ефективності системи; повноти

законодавчого забезпечення; гнучкості системи з урахування вимог асоціації з ЄС. Важливим аспектом

функціонування системи є відкритість і прозорість її роботи для усього суспільства. Відсутність такої

діяльності раніше призвело до формування негативного іміджу серед частини професійного середовища та

зацікавлених сторін. У той же час оцінка надійності функціонування системи як засобу попередження

незаконних рубань визначається не стільки її рівнем технічної оснащеності, скільки довіри в суспільстві.

З метою координації діяльності робочої групи з питань модернізації ЄДСЕОД та заходів в рамках

плану діяльності програми FLEG II , Павло Кравець запропонував проведення спільного засідання в форматі

круглого столу. Ідея була сприйнята учасниками засідання.

За підсумками наради була сформована робоча група з питань модернізації ЄДСЕОД, до якої було

запропоновано увійти експертам програми FLEG II Павлу Кравцю та Михайлу Попкову.

Павло Кравець

Національний представник FSC в Україні

Тел./факс: +38 044 527 83 70

Моб. : +38 067 502 38 45

Email : p.kravets@ua.fsc.org

pavlo_kravets@ukr.net

КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТІВ ПЗФ
УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ»

1 7 квітня 201 4 року в конференц-залі Інституту зоології ім. І . І . Шмальгаузена НАН України відбувся

міжвідомчий круглий стіл «Проблеми природокористування на території об’єктів ПЗФ України: сучасний

стан і шляхи їх розв’язання», ініційований науковою радою з проблем заповідної справи і діяльності

заповідників при Відділенні загальної біології НАН України, Відділенням землеробства, меліорації та

механізації і Відділенням рослинництва НААН України.

У вступному слові І . А. Акімов, голова наукової ради з проблем заповідної справи і діяльності

заповідників при Відділенні загальної біології НАН України, директор Інституту зоології ім. І . І .

Шмальгаузена НАН України, ознайомив присутніх з причинами скликання круглого столу. Було зазначено,

що в заповідній справі України склалася досить складна ситуація, пов’язана з такими невирішеними

питаннями, як: ігнорування наукових засад заповідної справи, напрацьованих науковими установами під

час досліджень динаміки процесів на заповідних територіях;
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пропаганда суб’єктивних уявлень щодо дотримання заповідних режимів, зонування та

природокористування;

значне збільшення чисельності об’єктів ПЗФ при надзвичайно обмеженому бюджетному фінансуванні.

Круглий стіл був організований у вигляді виступів з наступним обговоренням.

В. С. Гавриленко, директор заповідника «Асканія–Нова», в своїй доповіді зауважив, що внаслідок

суцільної заповідності на території заповідника зникла велика кількість рідкісних видів. Для збереження

території заповідника від пожеж вживаються такі заходи як часткове викошування, що викликає спротив

деяких неурядових природоохоронних організацій, які наполягають на абсолютній заповідності території

заповідника. Були випадки подання заяв до прокуратури зі скаргами щодо недотримання заповідного

режиму. Такі випадки були охарактеризовані доповідачем як «вулична демократія в природоохороні» та

«прийоми піару».

У доповіді представника УкрНДІЛГА (тези доповіді додаються) Бондарука Г. В. були коротко

охарактеризовані проблеми заповідання лісів в Україні та можливі шляхи їхнього вирішення.

Доповідь представника Національного екологічного центру (НЕЦ) України Олексія Василюка була

присвячена використанню матеріалів лісовпорядкування при винесенні в натуру меж об’єктів ПЗФ, а також

переведенню до об’єктів ПЗФ розташованих в лісах президентських резиденцій.

Директор Інституту ботаніки НАН України Я. П. Дідух зауважив, що слід юридично закріпити

досягнення науки (тобто відмовитися від тотального застосування принципу абсолютної заповідності), щоб

захистити заповідники від неправомірної критики.

Співробітник того ж інституту Тарас Дворецький навів результати власних досліджень, проведених у

Дунайському біосферному заповіднику і присвячених впливу різних режимів викошування та палів для

збереження рідкісних видів рослин.

Представник НЕЦ України Катерина Полянська презентувала регіональний ландшафтний парк

«Лісостеповий чорноземний», який планується створити в Шишацькому районі Полтавської області, та

інформувала про стан справ щодо утворення національного природного парку «Подесіння».

Заступник голови Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» Павло

Миколайович Черінько повідомив, що зараз в Україні утворено 8 біосферних резерватів ЮНЕСКО

(біосферних заповідників згідно з чинною в Україні класифікацією об’єктів ПЗФ), проте переважна більшість

з них (крім Карпатського та Асканії-Нови) функціонують формально. Серед проблем функціонування

біосферних резерватів відзначено такі:

- практична неможливість спеціального використання природних ресурсів, проблема отримання лімітів

(оскільки основна мета біосферних резерватів – зберігати, використовуючи разом із місцевим населенням);

- відсутність коштів на охорону;

- відсутність сайтів біосферних резерватів, відсутність у штаті людей зі знанням іноземних мов – це

негативно впливає на культурно-просвітницьку діяльність установ;

- незадовільна якість законодавства щодо біосферних резерватів, зокрема статті 1 7–1 9 Закону «Про

природно-заповідний фонд України».

Слід зауважити, що ЮНЕСКО проводило моніторинг 6 біосферних резерватів в Україні і немає

впевненості, що всі вони будуть підтримані.

В Україні потрібно ухвалити спеціальний закон «Про біосферні заповідники». За основу такого

закону можна взяти подібний закон, чинний у Франції.

Старший науковий співробітник Інституту держави і права В’ячеслав Олещенко зазначив, що Закон

«Про природно-заповідний фонд України» був написаний, коли була сильною державна влада, а 1 00 %

землі належало державі. В Європі заповідна справа розвивається іншим шляхом. Оскільки з часу

ухвалення Закону соціально-економічні умови в Україні змінилися, слід змінити і сам Закон. Це є кращим,

ніж вносити зміни до чинного законодавства. Слід розробити анкету для практиків заповідної справи і

з’ясувати їхню думку.
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Також пан Олещенко підтвердив тезу, висловлену представником УкрНДІЛГА, про те, що

встановлення лімітів на рубки догляду і санітарні рубки є неправомірним.

Обговорювалися також питання розробки проекту організації території об’єктів ПЗФ. Установи, які

займаються розробкою таких проектів, не завжди є достатньо компетентними, перш за все з точки зору

проектування заходів. Тому такі документи практично неможливо використовувати для реального

менеджменту заповідних територій.

В заключному слові І . А. Акімов наголосив, що сучасні наукові дослідження дозволяють

стверджувати, що слід відмовитися від принципу абсолютної заповідності. Існують механізми втручання, які

дозволяють регулювати біорізноманіття потрібним для збереження чином.

Проект рішення круглого столу буде підготовлений і розісланий учасникам для коментарів і

пропозицій.

Джерело: http: //uriffm.org.ua

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕМІНАР

21 травня 201 4 Національний

представник FSC в Україні спільно з

Дунайсько-Карпатською Програмою WWF

та за участю органів з сертифікації

провели інформаційний семінар «Досвід

сертифікації ланцюга постачання

деревини за схемою FSC (CoC) з погляду

аудитора: проблеми, помилки, шляхи їх вирішення та перспективи» на базі XVI I міжнародної виставки

«Деревообробка 201 4» (м. Львів).

Основними доповідачами були провідні аудитори від наступних сертифікаційних органів: С.Розвод

від "Лісової сертифікації"; О.Дунец від " СЖС Україна"; І . Соловій від НЕПКон. Аудитори зосередили увагу

більше 20 -ти учасників семінару на аналізі помилок і пошуку критичних контрольних точок при сертифікації

ланцюжка поставок продукції. Національний представник FSC в Україні П.Кравец представив інформацію

про перспективи розвитку лісової сертифікації в контексті виконання вимог Еврозаконодавства по деревині

і перегляду цілого ряду стандартів.

Національний представник FSC в Україні звернув увагу, що «. . . з кожним роком утримання

навчальних і інформаційних семінарів стають більш професійним і поглибленим. Від загальних понять і

процедур, учасники семінару переходять до глибокого розгляду та обговорення конкретних ситуацій з

виконання стандарту ланцюжка поставки продукції».

За додатковою інформацією звертатися до Павла Кравця p.kravets@ua.fsc.org

Джерело: http: //www.fsc.ru

ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ
ОБЛАСНОМУ УПРАВЛІННІ ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1 9 травня 201 4 року в приміщенні обласного управління відбулось чергове засідання Громадської

ради при Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, з наступним порядком

денним.

1 . Затвердження Положення про Громадську раду при Львівському ОУЛМГ.

http://uriffm.org.ua/novini/kruglii-st%D1%96l-%C2%ABproblemi-prirodokoristuvannya-na-teritor%D1%96%D1%97-ob%E2%80%99%D1%94kt%D1%96v-pzf-ukra%D1%97ni-suchasnii-stan-
http://www.fsc.ru/?mod=news&id=805
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2. Вибори заступника та секретаря Громадської ради.

3. Формування робочих органів Громадської ради при Львівському ОУЛМГ.

4. Різне.

На початку засідання, голова Громадської ради Миклуш С.І . від імені

редакційної комісії по доопрацюванню проекту Положення про Громадську раду

представив до уваги присутніх проект Положення про Громадську раду при

Львівському ОУЛМГ. За результатами обговорення учасниками засідання було

прийнято рішення затвердити Положення про Громадську раду при Львівському

ОУЛМГ.

В ході засідання заступником голови Громадської ради було обрано Івана Спринського (ГФ "Рабів

до раю не пускають), секретарем - Юлію Захарчук (ГІ "Національна Гвардія") та створено робочі органи.

Враховуючи напрямки діяльності Львівського обласного управління лісового та мисливського

господарства учасники засідання підтримали рішення створити робочі комісії, що працюватимуть над

реалізацією поставлених перед Громадською радою завдань. Так, створено три робочі комісії за

напрямками роботи лісового господарства, мисливського господарства та лісопромислової діяльності.

На завершення засідання голова Громадської ради Миклуш С.І . запропонував учасникам

Громадської ради до наступного засідання підготувати пропозиції щодо орієнтовного плану роботи

Громадської ради при Львівському ОУЛМГ та надіслати їх на електронну адресу: forest_lvivl is@ukr.net.

Прес-служба Львівського ОУЛМГ

Джерело: http: //www.lvivlis.com.ua

ТРЕНІНГ «МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОПИСІВ СТАРОВІКОВИХ
ЛІСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ»

В рамках виконання проекту «Збереження Карпатських пралісів», впроваджуваного Українським

товариством охорони птахів (ТОП) за фінансової підтримки

Франкфуртського зоологічного товариства, 1 3-1 4 травня 201 4

року на базі Карпатського національного природного парку в с.

Микуличин відбувся тренінг «Методичні основи описів

старовікових лісів Карпатського регіону».

Мета тренінгу – підготовка до проведення польових робіт з

ідентифікації та опису старовікових лісів і пралісів на території

впровадження проекту.

В заході взяли участь співробітники ТОП, провідні фахівці по

старовіковим лісам/пралісам Українських Карпат, науковці

національних природних парків, залучених до проекту.

Перед початком тренінгу була проведена погоджувальна нарада за участі провідних фахівців по

старовіковим лісам/пралісам (Ю. Шпарика, Р. Волосянчука, М. Чернявського) щодо використання в

польових роботах пропонованої методики ідентифікації пралісів і старовікових лісів, розробленої під

егідою та за фінансування Дунайсько-Карпатської програми WWF у рамках міжнародних проектів «Відкриті

кордони для ведмедів у Румунських та Українських Карпатах» (Open borders for bears between Romanian

and Ukrainian Carpathians, HUSKROUA/1 001 /038) та «Сприяння відповідальному веденню лісового

господарства для невиснажливого розвитку в Українських Карпатах» (Support Responsible Forest

Management for a Sustainable Development in the Ukrainian Carpathians, DEG - PPP).

Тренінг включав теоретичну і практичну частини.

Під час теоретичної частини учасники тренінгу ознайомились з погодженою методикою

ідентифікації старовікових лісів і пралісів, яку презентував заступник директора Інституту природничих

наук Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, доктор сільськогосподарських наук,

http://www.lvivlis.com.ua/uk/news/1202.html
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Юрій Шпарик. ГІС-експерт проекту О.Аксьом надав слухачам

рекомендації та ознайомив з вимогами щодо збору і надання

даних для створення ГІС-бази.

Після теоретичної частини був здійснений виїзд на одну із

ділянок старовікового лісу Карпатського НПП, де співробітники

Парків разом із тренерами зробили пробний опис ділянки,

закріпивши, таким чином, набуті теоретичні знання.

В рамках тренінгу також були сформовані завдання та

складений календарний план підготовки до польових робіт.

По завершенню заходу представники Українського

товариства охорони птахів передали національним паркам обладнання, придбане в рамках проекту, для

посилення їх матеріально-технічної бази. Представники Парків отримали біноклі, фотоапарати,

GPS–прилади, необхідні для польових робіт. Верховинському НПП, окрім того, був переданий автомобіль і

квадроцикл для посилення природоохоронної діяльності.

Наразі проектна команда розпочала підготовку до польових робіт, які, відповідно до календарного

плану, стартуватимуть у червні.

Джерело: http: //cnnp.if.ua

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ БУКОВИМИ ПРАЛІСАМИ

Україна, Німеччина та Словаччина підписали спільну

декларацію щодо збереження та управління буковими пралісами

1 4 травня у Бонні, в Федеральному агентстві Німеччини з

охорони природи (BfN), повноважні представники Міністерства

екології та природних ресурсів України, Федерального міністерства

навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та

ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччина і

Міністерства навколишнього середовища Словацької Республіки

підписали Спільну Декларацію про наміри щодо охорони та

управління Спільним об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат (Словаччина та

Україна) і давні букові ліси Німеччини (Німеччина)».

Сторони, які підписали Декларацію, відмітили, що букові ліси, які занесені до переліку Всесвітньої

спадщини ЮНЕСКО, служать у якості ключового елемента лісових екосистем Європи, відіграють значну

роль для збереження біорізноманіття та пом’ягшення наслідків кліматичних змін.

Посилаючись на міжнародні Конвенції та міжурядові угоди природоохоронні міністерства України,

Німеччини та Словаччини підтвердили свою готовність зробити свій внесок у їх реалізацію, забезпечити

збереження цілісності цього об’єкту Видатної глобальної цінності.

Декларація має стати основою для трьохстороннього співробітництва у сфері охорони та

управління Об’єктом. В ній визначаються організаційні аспекти цієї роботи, створюється Спільний комітет з

управління (Менеджмент-комітет), визначається порядок його діяльності. Детально прописуються сфери

співпраці. Зокрема, до найважливіших напрямків віднесено, створення і здійснення спільних

транснаціональних дослідницьких програм і проектів ( у тому числі інвентаризація, дослідження природних

лісових екосистем, оцінка антропогенного впливу, реагування на зміни клімату і т.д.), навчання та

підвищення кваліфікації, обмін фахівцями тощо. Окремо зафіксовано питання організації діяльності

запланованого до створення «Міжнародного навчально-дослідного центру букових пралісів та сталого

розвитку» у Карпатському біосферному заповіднику, пошуку джерел фінансування та забезпечення

http://cnnp.if.ua/ekoturyzm/turystychni-marshruty/9-public/novyny/171-treninh-metodychni-osnovy-opysiv-starovikovykh-lisiv-karpatskoho-rehionu
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адекватних ресурсів, розвитку комунікаційних процесів, просвітництва, інформування громадськості,

залучення до управління місцевого населення, забезпечення сталого розвитку в районах прилеглих до

букових пралісів, в першу чергу впровадження сталого туризму.

Загалом Декларація, на основі визначеної Видатної глобальної цінності Спільного Об’єкту спадщини,

запроваджує єдині принципи і цілі в діяльності з охорони та управління, створюються механізми реалізації

Інтегрованої системи менеджменту та забезпечення транснаціонального моніторингу його стану.

Крім того, під час робочої зустрічі у Бонні, делегації України,

Німеччини та Словаччини обговорили й інші поточні та

перспективні питання співпраці, зокрема із підготовки

періодичного звіту до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

щодо стану збереження Об’єкту, про плани роботи на

наступний рік тощо. Директор департаменту заповідної справи

Мінприроди України Віктор Канцурак, проінформував колег про

те, що уряд України, проблемам збереження букових пралісів

та сталого розвитку регіону їх розташування приділяє значну

увагу, а будівництво Міжнародного навчально-дослідного

центру букових пралісів та сталого розвитку на базі

Карпатського біосферного заповідника належить до пріоритетних завдань міністерства. Україна ж як

ініціатор європейського процесу збереження букових лісів Європи, підтримує розширення українсько-

словацько-німецького об’єкту за рахунок ділянок давніх букових лісів інших країн.

Німецькі та словацькі партнери високо оцінили роботу України в цьому напрямку. Так, директор

німецької міжнародної академії охорони природи, професор Ганнес Кнапп із захопленням говорив про

створений в Угольці інформаційно-туристичний центр «Букові праліси Карпат та давні букові ліси

Німеччини – об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», радник міністра навколишнього середовища

Словаччини Ладислав Амброш зацікавився досвідом укладення меморандумів між територіальними

громадами та місцевими органами влади з адміністрацією Карпатського біосферного заповідника щодо

збереження та сталого використання об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на Закарпатті. А керівник

підрозділу з міжнародної діяльності Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони

природи, будівництва та ядерної безпеки Федеративної Республіки Німеччина Ніколя Брайєр загалом

високо оцінила роботу керівництва Карпатського біосферного заповідника.

Показовим є також і той факт, що до проекту рішення Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО із

питань збереження букових пралісів Карпат, яке знову буде розглядатись через проблеми у Словаччині у

червні 201 4 року, як позитивний приклад, наводиться проведення в Рахові, за підтримки ЮНЕСКО у

вересні 201 3 року, міжнародної наукової конференції «Букові праліси та давні букові ліси Європи:

проблеми збереження та сталого використання».

Важливо наголосити, що на передодні, 1 3 травня ц.р. , в

Федеральному міністерстві навколишнього середовища,

охорони природи, будівництва та ядерної безпеки Німеччини,

пройшла також міжнародна нарада керівників державних служб

з питань охорони природи та збереження біорізноманіття країн,

які мають ділянки давніх букових лісів, що можуть бути

запропоновані для розширення українсько-словацько-

німецького об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові

праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини».

З доповідями та інформаціями про підсумки роботи експертів із

вивчення стану букових лісів в усіх біогеографічних регіонах

Європи, щодо стану підготовки номінаційних матеріалів, процедури та термінів подачі їх до Комітету

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виступили Ніколя Брайєр, Барбара Енгельс (Федеральне агентство
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Німеччини з охорони природи), професори Ганнес Кнапп, П’єр Ібіш (університет сталого розвитку,

м.Еберсвальде, Німеччина), доктор Ганс Кірхмайєр (інститут екології, Австрія) та інші. А професор Федір

Гамор (Карпатський біосферний заповідник) привернув увагу до історії та проблемних питань у підготовці

українсько-словацько-німецької номінації, нагадав про значну роль у цьому процесі міжнародних

конференцій та семінарів, які проводились в українському місті Мукачево в 2003 та 2004 роках.

У підсумку нарада дала позитивну оцінку 45 кластерам старовікових букових лісів, що

представляють 11 біогеорегіонів в 20 країнах Європи, а представники Іспанії, Італії, Румунії, Словенії,

Австрії, Швейцарії, Чорногорії, Республіки Косово, Боснії та Герцеговини й інших країн, заявили про

бажання їхніх урядів забезпечити подачу на розгляд необхідних номінаційних досьє. Австрія підтвердила

готовність та знайшла необхідні кошти для узагальнення цих матеріалів та представлення їх до 201 7 року в

Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Федір Гамор,

професор, заслужений природоохоронець України

Джерело: http: //zakarpattya.net.ua

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК ВІД ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА УКРАЇНИ
В. РОМАНОВСЬКИЙ УВІЙШОВ ДО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОГО

КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМІТЕТУ ПРОГРАМИ «ФЛЕГ»

1 4 травня Володимир Романовський начальник управління лісового

господарства від імені Держлісагентства України взяв участь у засіданні

наглядового консультативного комітету регіональної Програми «ФЛЕГ».

Традиційно захід відбувся в Представництві Світового банку.

Під час засідання члени комітету розглянули робочий план основних

напрямків діяльності в лісовому секторі для України на період 201 4-201 5 рр.

Йшлося про: перше, підтримку діалогу з питань лісової політики в Україні; по-

друге, удосконалення й підвищення ефективності правозастосування та

управління в лісовому секторі; по-третє, розробку та вдосконалення практичних

заходів, спрямованих на забезпечення багатоцільового, інтенсивного лісоуправління; по-четверте,

забезпечення прозорості лісового сектору та поінформованості населення.

Також учасники обговорили пропозиції щодо подальшої співпраці. Зі своєї сторони, Володимир

Романовський підтримав план співпраці й зазначив, що Держлісагентство буде аргументовано підходити до

змін законодавчої бази в лісовому секторі.

Нагадаємо, що регіональна Програма «Удосконалення правозастосування і управління в лісовому секторі

країн східного напрямку Європейської

політики добросусідства і Росії» - «ФЛЕГ»

покликана забезпечити підтримку у

зміцненні систем управління в лісовому

секторі країн-учасниць посередництвом

підвищення ефективності відповідних

міжнародних процесів, вдосконалення

лісової політики, законодавства та інституційної бази країн-учасниць і розробки, апробування та оцінки

ефективності моделей сталого лісоуправління на регіональному рівні на пілотній основі для їх подальшого

тиражування.

Прес-служба Держлісагентства

Джерело: http: //dklg.kmu.gov.ua

http://zakarpattya.net.ua/News/124089-Ukraina-Nimechchyna-ta-Slovachchyna-pidpysaly-spilnu-deklaratsiiu-shchodo-zberezhennia-ta-upravlinnia-bukovymy-pralisamy
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=117409&cat_id=32888
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ГРОМАДСЬКА РАДА ПРИ ДЕРЖАВНОМУ
АГЕНТСТВІ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

До уваги представників інститутів громадянського суспільства Установчі збори по формуванню

нового складу Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України відбудуться

1 7 червня 201 4 р.

Запрошуємо представників громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та

їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації

та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України,

подати заявки для участі в Установчих зборах по формуванню нового складу Громадської ради при

Державному агентстві лісових ресурсів України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

03.11 .201 0 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної

політики».

Для участі в Установчих зборах до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою

особою керівного органу інституту громадянського суспільства та засвідчена печаткою.

До заяви додаються належним чином засвідчені:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими

документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, засвідчене печаткою;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років;

За 1 0 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них

припиняється.

Представники суб’єктів громадянського суспільства, які не дотримались встановлених вимог щодо

подання документів до участі в установчих зборах не допускаються, документи надані суб’єктами

громадянського суспільства для участі в установчих зборах поверненню не підлягають.

Останній день подачі заявок 05 червня 201 4 р. включно.

Установчі збори відбудуться 1 7 червня 201 4 р. в приміщенні Державного агентства лісових ресурсів

України (6-й поверх)

Час проведення: з 1 0-00 до 1 3-00 год.

Місце проведення: 01 601 , м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А

Реєстрація учасників установчих зборів – 9.30 – 1 0.00 у день проведення зборів.

Делегованим представникам інститутів громадянського суспільства, які вчасно та в повному обсязі

надали до Ініціативної групи визначені постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 201 0 р. №

996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” документи,

для реєстрації мати при собі паспорт або інший документ з фотографією, який засвідчує особу.

Тел. для довідок: 044 - 235-67-48

Джерело: http: //dklg.kmu.gov.ua

ЧОРНОБИЛЬСЬКІ ЛІСИ ВИЯВИЛИСЬ «ЗАКОНСЕРВОВАНИМИ» ЧЕРЕЗ РАДІАЦІЮ

Американський вчений Тім Мусо в ході дослідження Чорнобиля помітив одну незвичайну

особливість природи в зоні відчуження: пале з дерев листя там розкладається повільно, перегній

утворюється неактивно, а дерева ростуть не так швидко, як в інших куточках України.

Чоловік робить заміри у Чорнобильському лісі. Фото: Patrick Landmann/Getty Images

Вчений із Університету Південної Кароліни Тім Мусо разом із колегою Андерсом Меллером з

http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=117002&cat_id=62668
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Університету Париж ХІ , Франція, досліджують стан екосистем Чорнобиля та Фукусіми. Йдучи по

чорнобильському Рудому лісу, вони відмітили одну цікаву особливість: дерева, були повалені вибуховою

хвилею і загинули, проте їхні стовбури залишались цілими через майже 20 років після тих подій. У той же

час дерева, повалені десь в іншій частині країни вже за 1 0 років перетворилися б на тирсу.

Таке спостереження наштовхнуло науковців

на ідею розкласти в різних частинах зони

відчуження сітчасті мішки із палим листям, яке не

було забруднене радіацією, а збиралось на «чистій»

території. За 9 місяців дослідники дістали мішки, і

виявили, що чим вищим був рівень радіації, тим

повільніше розкладалося листя. Їхні здогадки

підтвердились: у деяких особливо забруднених

радіацією місцях листя втрачало вагу —

перегнивало — на 40% повільніше, ніж мало б за

схожих умов, тобто чим більшим був рівень

радіоактивного забруднення, тим менше розкладалося листя.

Тім Мусо дійшов висновку, що вся справа у найдрібніших живих організмах — бактеріях та грибках,

які зазвичай пожвавлюють процеси перегнивання рослинних залишків. За умов радіації вони є набагато

менш активними, і вже не можуть виконувати у повній мірі функцію «санітарів лісу».

Відмерле листя, повалені дерева та кущі, що всохли, ніби консервуються у Чорнобильській зоні. Проте

добре це чи погано? Вчені вважають, що подібна «консервація» природного середовища несе приховану

небезпеку: відмерлий рослинний матеріал чудово горить. В разі пожежі товста подушка із сухого листя, яка

утворилась у лісах в Чорнобильській зоні, легко спалахне і може призвести до масштабної пожежі, яка, до

того ж, буде небезпечніша за звичайну тим, що поширюватиме радіацію повітрям у навколишні регіони.

Джерело: http: //www.epochtimes.com.ua

У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ДЕРЖЕКОЛОГІЇ ВСТАНОВИЛИ ФАКТИ НЕЗАКОННИХ РУБОК ЛІСУ

Державною екологічною інспекцією у Закарпатській області в

квітні місяці було проведено планові перевірки суб’єктів

господарювання, які ведуть лісогосподарську діяльність, зокрема

філії «Тячівське ЛАГ» ДП «Закарпатське ОУЛАГ», ДП

«Великоберезнянське ЛГ», ДП «Довжанське ЛМГ» та позапланову

перевірку на території природно-заповідного фонду НПП

«Синевир».

У ході здійснення державного нагляду (контролю) виявлено

порушення вимог природоохоронного законодавства, а саме

незаконна рубка дерев на лісосіках, пошкодження дерев до ступеня припинення росту, незадовільне та

несвоєчасне очищення місць рубок від порубкових залишків.

Держекоінспекцією проведено розрахунки збитків, завданих державі, за порушення вимог Лісового

кодексу та пред'явлено претензії на загальну суму 45379,71 грн. для добровільного відшкодування.

У разі залишення претензій без відповіді справи про стягнення відповідних сум буде передано до

Господарського суду Закарпатської області, – повідомили в Державній екологічній інспекції у Закарпатській

області.

Джерело: http: //zelene.net

http://www.epochtimes.com.ua/science/environments/chornobyl-zakonservovanymy-cherez-radiatsiyu-amerykanskyy-vchenyy-114690.html
http://zelene.net/news/show/u-zakarpatskij-derzhekologii-vstanovili-fakti-nezakonnih-rubok-lisu.html
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ЗАКАРПАТЦІВ ЗАКЛИКАЮТЬ ОБГОВОРИТИ ДОКУМЕНТ
ПРО ЛІМІТИ ДЛЯ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

Жителів Закарпаття закликають обговорити проект розпорядження

губернатора «Про ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних

лісових ресурсів та при здійсненні побічних лісових користувань у 201 4 році».

На офіційному сайті Закарпатської обласної державної адміністрації

(www.carpathia.gov.ua) в підрозділі „Проекти регуляторних актів” розділу

“Регуляторна політика” розміщено проект розпорядження голови обласної

державної адміністрації «Про ліміти використання лісових ресурсів при заготівлі

другорядних лісових ресурсів та при здійсненні побічних лісових користувань у 201 4 році» та аналіз впливу

цього регуляторного акту.

Проект розпорядження розроблено з метою посилення контролю у галузі охорони, збереження,

раціонального, невиснажливого використання природних рослинних ресурсів місцевого значення,

забезпечення відтворення відновлювальних властивостей лісу та наповнення місцевих бюджетів в 201 4

році.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, а також їх об’єднань до вказаного

розпорядження можна надсилати упродовж місяця з дати оприлюднення проекту на адресу розробника:

поштову-8801 7, м.Ужгород, вул.Собранецька, 1 56, Закарпатське обласне управління лісового та

мисливського господарства та на електронну адресу – zoulg@uzh.ukrtel.net та/або поштову – 01 011 , м. Київ,

вул. Арсенальна, 9/11 , Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку

підприємництва та на електронну адресу – inform@dkrp.gov.ua

Джерело: zaholovok.com.ua

«СИНЕВИР» ВЗЯВ УЧАСТЬ У ОБГОВОРЕННІ ПРОЕКТУ
«ЗБЕРЕЖЕННЯ КАРПАТСЬКИХ ПРАЛІСІВ»

23-25 квітня 201 4р. у Карпатському національному природному парку в селі

Микуличин, що на Івано-Франківщині, відбулася установча нарада з реалізації

природоохоронного проекту «Збереження Карпатських пралісів», який розпочався у

березні цього року і розрахований на 1 рік.

Проект впроваджується Українським товариством охорони птахів (ТОП) –

представником міжнародної природоохоронної асоціації BirdLife International в Україні, у

партнерстві та за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства

(Німеччина).

Основна мета проекту - 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: Карпатський, Верховинський, Черемоський,

Вижницький, Сколівські Бескиди, Гуцульщина, Синевир, Ужанський.

У нараді взяли участь співробітники ТОП, заступники директорів з наукової роботи

та керівники наукових відділів національних природних парків, на території яких

впроваджуватиметься проект, фахівці по пралісах.

Під час зустрічі учасники наради обговорили завдання та програму виконання

проекту.

У своєму вітальному слові директор товариства охорони птахів кандидат біологічних наук Олег

http://zaholovok.com.ua/zakarpattsiv-zaklikayut-obgovoriti-dokument-pro-limiti-dlya-lisovikh-resursiv
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Дудкін наголосив на тому, що проект став можливим завдяки природоохоронним ініціативам, розпочатим в

Українських Карпатах у 201 3 році Українським товариством охорони птахів у партнерстві і за підтримки

Франкфуртського зоологічного товариства (Німеччина) та за активної участі національних природних парків

Карпатського регіону і Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів

України.

Національний координатор проекту, керівник природоохоронного відділу

товариства охорони птахів, кандидат біологічних наук Ольга Яремченко,

презентуючи концепцію проекту, ознайомила учасників наради з цілями та

очікуваними результатами проекту. За її словами, проект спрямований на

виконання 4-х основних завдань: 1 . обстеження, картування та опис пралісів і

старовікових лісів на планованих територіях розширення національних природних

парків; 2. на основі зібраного матеріалу підготовка клопотання та фінальних версій

Наукових обґрунтувань щодо доцільності розширення територій НПП в межах

зростання пралісів і старовікових лісів; 3. розробка Планів управління територіями НПП в аспекті

збереження пралісів і старовікових лісів; 4. інформування місцевого населення про значення пралісів та

необхідність їх збереження, а також перспективи розширення природно-заповідного фонду Карпатського

регіону.

Один із ключових експертів по пралісах Українських Карпат, заступник директора Інституту

природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, доктор

сільськогосподарських наук, Юрій Шпарик презентував методологічні підходи та критерії ідентифікації

пралісів і старовікових лісів, що є науково-практичною основою виконання проекту.

Представники національних природних парків розповіли про те, що уже зроблено в рамках поставлених

проектом завдань, що іще потрібно зробити, які проблеми існують.

За результатами наради була затверджена робоча програма і календар виконання проекту

«Збереження Карпатських пралісів» на території 8-ми національних природних парків, розташованих в зоні

зростання пралісів. Найближчим часом для успішного виконання польових робіт заплановано проведення

двох тренінгів: «Критерії і методика ідентифікації старовікових лісів і пралісів», «Методика збору польових

матеріалів для створення ГІС-бази».

Ольга ЯРЕМЧЕНКО,

національний координатор, Українське товариство охорони птахів

Джерело: http: //zelene.net

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Відповідь на це питання шукали учасники круглого столу, який відбувся 29 квітня 201 4 в

представництві Світового банку в Києві.

Учасникам - представникам профільних державних відомств, народним депутатам, бізнесменам,

ученим, експертам - було представлено дві доповіді. Президент асоціації меблевих деревообробних

підприємств та організацій України « Меблідеревпром » Сергій Сагаль зробив аналіз потенціалу

деревообробного сегмента лісового сектору України та факторів, які гальмують його інноваційного

розвитку. А директор ТОВ « Ванеса » Валерій Подкоритов запропонував першочергові заходи щодо

вдосконалення правил торгівлі круглим лісом на лісовому ринку України.

У ході обговорення бізнесмени запропонували створити робочу групу при Держлісагенстві з метою

врегулювати найболючіші на сьогодні питання в лісоторгівлі та забезпеченні сировиною промисловості.

Зокрема, вони заявили про бажання брати безпосередню участь у розробці формули для визначення

стартових цін на ліс при формуванні аукціонних лотів.

Представники об'єднань деревообробників активно ратували і за інші заходи щодо вдосконалення

http://zelene.net/news/show/sinevir-vzyav-uchast-u-obgovorenni-proektu-zberezhennya-karpatskih-pralisiv.html
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правил торгівлі круглим лісом в Україні. У числі пропонованих новацій:

- Положення про проведення аукціонної форми торгівлі круглим лісом для експортерів;

- Можливість споживачам укладати біржові договору не тільки на квартал, а й на більший період (рік і

більше);

- Аукціонні торги для експортерів проводити в Києві наприкінці року після проведення внутрішніх аукціонів.

Серед радикальних пропозицій на круглому столі прозвучала ідея реалізувати рекомендації

першого етапу програми ФЛЕГ і врешті-решт розділити функції Держлісагентства, яке сьогодні як і раніше

поєднує політичні, контролюючі та господарські функції

(http: //fleg1 .fleg.org.ua/index.php?id=1 4&tx_ttnews[tt_news]=4&cHash=9b1 9db53d1 3e1 d7afe9cff1 2b63ba9de).

Створивши, наприклад, за польським зразком, державний холдинг і залишивши за агентством

лише координацію і формування лісової політики (читати тут, в останньому, третьому розділі:

http: //fleg1 .fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1 &tx_ttnews[tt_news]=34&cHash=529761 387b4ea48d73b3b7

b2d39c3303), Держлісагентство виступало б посередником між бізнесом і лісівниками, уникнувши і спокуси,

і звинувачень у корупційних діях, які ( заслужено чи ні - питання не даного круглого столу) -

висловлювалися і висловлюються багатьма учасниками лісових відносин.

Бізнесмени та експерти виступили за впровадження інтернет-торгівлі круглим лісом на порталі

Держлісагентства, проведення аукціонних торгів з реалізації високосортної деревини безпосередньо

лісгоспами на своїх складах, посиленні гласності та громадського контролю за лісовим сектором економіки

України.

На їх думку, впровадження рекомендацій круглого столу і результатів роботи Програми ФЛЕГ в

практику роботи Держлісагентства та лісового сектора в цілому дозволить оздоровити обстановку в сфері

торгівлі лісом, зменшити корупційні ризики, особливо в експортній торгівлі лісом.

Незважаючи на розбіжності з низки питань, всі учасники погодилися з тим, що держава повинна

вжити рішучих заходів для забезпечення вітчизняного виробника деревною сировиною в повному обсязі

його потреб і в першу чергу. Адже це в свою чергу допоможе пожвавленню деревообробного сектору

економіки України; розширить базу оподаткування і, відповідно, збільшить збір податків як до місцевого, так

і державного бюджетів; поліпшить інвестиційну привабливість деревообробної галузі.

«На порядку денному - питання стратегічного реформування підходів до організації деревообробки

та лісового господарства в країні. Окремо одне від одного вони не виживуть. Конфронтації тут бути не

повинно», - зазначив Національний координатор програми ФЛЕГ - 2 (ЄІСП / Схід), перший заступник голови

Держсільгоспінспекції Юрій Марчук.

«Тих підходів у забезпеченні українських деревообробних підприємств, які викликали справедливу

критику, які практикувало колишнє керівництво агентства, ми більше не допустимо, - заявив заступник

голови Держлісагентства України Віталій Атаманчук. - Підприємства, що працюють в Україні отримають всі

можливості для забезпечення сировиною. Ми відкриті для пропозицій бізнесу та громадськості і готові

разом розробляти необхідні нормативні документи».

Детальніше про виступи учасників та презентації тут: http: //www. lesovod.org.ua

Прес-служба ЕкоПраво-Київ

Джерело: http: //e-finance.com.ua

ЛІСИ Й ЛІСОВІ УГІДДЯ, ЯК КОРДОН ДІАЛОГУ МІЖ
ЗАКОНОМ І ПРИРОДНИЧИМИ НАУКАМИ

Міжнародний семінар організовано L.A. I .R. ("Law and Agroecology - Ius et Rus"), міждисциплінарною

академічню групою Університету Саленто. L.A. I .R. , що складається з учених - юристів (що охоплюють

кілька суб-дисциплін), істориків і політологів, екологів і біологів та в основному має намір вивчити

взаємозв'язок між правовими та екологічними дисциплінами від цілісної точки зору, відмовляючись

http://e-finance.com.ua/show/180081.html
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позитивістської ідеї науки і права, як незалежних форми знання, які автономно

визначають свої власні об'єкти і методи.

У 201 4 L.A. I .R. вирішила мати справу з найважливішою темою лісів і лісових

угідь, в їх багатогранності живих систем та екосистемних послуг. Мета полягає в

тому, щоб вивчити це фундаментальне питання з різних перспектив зворотної

інтеграції між правовими, соціальними та природничими дисциплінами, а також

врізних правових областях.

Семінар зібрав вчених з декількох італійських, європейських і міжнародних

університетів, з різних дисциплін, таких як право, історія, економіка, етика, антропологія, географія,

екологія, ботаніка, агрономія, геологія, в надії внести свій внесок у трансдисциплінарний діалог.

Джерело: http: //www.star-agroenergy.eu

КАРПАТСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК ВЗЯВ
УЧАСТЬ У ЕКОСЕМІНАРІ В РУМУНІЇ

29-30 квітня у румунському місті Вішеу-де-Сус, у рамках транскордонного проекту «Біорегіо

Карпати», що фінансується Європейським Союзом, пройшов українсько-румунський екологічний семінар.

У заході взяли участь керівники та науковці

українського Карпатського біосферного

заповідника та румунських природного парку

«Гори Мараморощини», національного парку

«Гори Родней» ( він же біосферний резерват),

румунського відділення Світового фонду природи

(WWF) та ряду науково-дослідних інституцій

Румунії.

Обговорено актуальні проблеми

транскордонної співпраці щодо вивчення інвазії

короїда-дукаря у хвойних насадженнях та

скоординованих дій щодо моніторингу та

організації заходів щодо боротьби з

ентомошкідниками в природоохоронних

прикордонних лісах України та Румунії. Розглянуто також транскордонні аспекти збереження в Карпатах

великих хижих ссавців (карпатського бурого ведмедя, рисі та вовка) та створення у Марамороських горах

транскордонного об’єкту Рамсарських водно-болотних угідь, до яких буде включена мережа високогірних

озер та гірських річок і потоків на українсько-румунському прикордонні.

З доповідями та в обговоренні із цих питань виступили начальник служби охорони та науковий

співробітник біосферного резервату «Гори Родней» Йон Мунтяну і Юшан Клаудіо, науковий співробітник

інституту лісового менеджменту (м.Брашів) доктор Василь Михальчук, професор Федір Гамор та наукові

співробітники Карпатського біосферного заповідника Василь Покиньчереда й Алла Козурак, директор

природного парку «Гори Мароморощини» Каталіна Богдан, координатор проекту «Біорегіо Карпати» в

Румунії Кристіна Поп, представник румунського відділення WWF Костел Букур та інші.

Учасники семінару побачили, що по обидва боки кордону існують спільні екологічні проблеми. У зв’язку з

глобальними кліматичними змінами, за останнє десятиріччя спостерігаються активізація інвазії

ентомошкідників. Причому, найбільш вразливими виявляються монокультури смереки не аборигенного

походження. Як в Румунії, так і в Україні методологічно схожими є шляхи виявлення, моніторингу та

боротьби з осередками пошкоджень. На місці монокультур появились здорові мішані деревостани.

На румунській стороні, вдається зберігати достатньо крупні популяції великих хижих ссавців. Наприклад, на

http://www.star-agroenergy.eu/news/359/the-woodlands-and-forests-as-frontiers-of-dialogue-between-law-and-life-sciences.html
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території національного парку «Гори Родней» загальною площею 47 тисяч гектарів, зафіксовано 45

ведмедів, 34 рисі, 36 особин дикого кота та 49 вовків. В порівнянні до Карпатського біосферного

заповідника, це значно більше. Але тут є на багато меншим антропогенний вплив, попри наяне

бракон’єрство, більш дієвим є природоохоронне законодавство.

Для нас є дуже важливим румунський досвід ефективної

охорони та менеджменту природоохоронних територій. Тут

відсутня надмірна, як це є в Україні, централізація їх

управління. Міністерство затверджує лише менеджмент план і

не видає лімітів та дозволів на природокористування. Це

компетенція адміністрацій парків та резерватів. Тут категорично

забороняється випас худоби у лісах та на верхній межі лісу.

Власникам земель, що мають статус природоохоронних

територій передбачається відповідна компенсація із

державного б’юджету. Плата за відвідування територій

національних парків та резерватів не передбачена законодавством Румунії. Без дозволу адміністрацій

природоохоронних територій тут не допускається жодна господарська діяльність. Дуже важливим

моментом є і той факт, що із часу вступу Румунії до Євросоюзу, в зоні розташування національних

природних парків та біосферних резерватів, капітально відремонтовано всі автомобільні дороги. Так,

автомобільна дорога, яка веде із Сігету до міста Вішеу-де-Сус, яке є адміністративним центром природного

парку «Гори Мароморощини», набула вигляду європейської автостради. А під’їздна дорога, що веде до

самого контрольно-перепускного пункту біосферного резервату, від центральної автостради, на протязі

десятків кілометрів перетворена на бетонку. В населеному пункті, що безпосередньо прилягає до масивів

біосферного резервату активно розбудовується туристична інфраструктура. Тут не видно слідів жодних

рубок, навіть заготівлі дров, хоча газифікації тут також не помітно.

Румунські колеги проінформували учасників семінару про завершення роботи із підготовки пакету

документів для подачі до ЮНЕСКО номінації щодо включення природного парку «Гори Мараморощини» та

біосферного резервату «Гори Родней», які разом із Карпатським біосферним заповідником, мають

утворити транскордонний українсько-румунський біосферний резерват у Марамороських горах.

Порушувалось чимало й інших питань поглиблення українсько-румунської транскордонної співпраці.

Зокрема, у контексті Доручення Президента України щодо збереження

букових пралісів Карпат та сталого розвитку регіону їх розташування,

нами запропоновано депутату румунського парламенту Івану Марочко

та голові Союзу українців Румунії Степану Бучуті, розглянути проект

розроблений київським підприємцем Іваном Шостаком, щодо вивчення,

у зв’зку із виповненням в наступному році 1 20 річчя завершення

будівництва Марамороської ділянки Транскарпатської залізниці,

можливостей відкриття руху пасажирського туристичного потягу за

маршрутом Львів – Рахів – Клуж-Напока або Київ-Рахів – Клуж-Напока.

Нагадаємо, що місто Клуж-Напока є промисловим, культурним та туристичним центром Трансільванії,

займає друге місце після Бухареста за чисельністю населення (близько 350 тисяч чоловік ) у Румунії.

Знаходиться на відстані близько 200 кілометрів від Рахова, а з’єднує їх залізнична колія, яка в

післявоєнний період на українській прикордонній ділянці не використовується. Встановлення

транспортного сполучення між цими містами, безумовно могло би дати значний поштовх для розвитку

прикордонних територій як України, так і Румунії. І дуже приємно, що наші співрозмовники виявили

готовність лобіювати цей проект у румунському уряді. Дуже хотілось би, щоби керівництво Закарпатської

області та Укрзалізниці теж із розумінням поставилось до цієї ініціативи.

Джерело: http: //zelene.net
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ДЕРЖАГЕНСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ ГАЛЬМУЄ ПЕРЕДАЧУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОВОГО
ФОНДУ В ПОСТІЙНЕ КОРИСТУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДНИМ ПАРКАМ

ТЕРНОПІЛЬЩИНИ
Нарада з питань передачі земель лісового фонду у постійне користування національним

природним паркам відбулася під керівництвом першого заступника голови Тернопільської

облдержадміністрації Івана Крисака.

Участь у зустрічі взяли керівники департаменту екології та природних

ресурсів облдержадміністрації, обласного управління лісового та мисливського

господарства, головного управління Держземресурсів в області, національних

природних парків «Кременецькі гори» і «Дністровський каньйон» та природного

заповідника «Медобори».

За словами директора Департаменту екології та природних ресурсів Ореста

Сінгалевича, зазначені природоохоронні установи були створені у 2009 і 201 0

роках відповідно до указів Президента України. У 2011 році національні природні

парки віднесли до сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів

України. В 201 3 – затверджено перелік державних лісогосподарських

підприємств, з постійного користування яких необхідно вилучити земельні ділянки та передати і постійне

користування національним природним паркам, до цього часу процедура передачі лісів не розпочата.

Головний еколог краю каже, що Державне агенство лісових ресурсів України зволікає з наданням

відповідних доручень підвідомчим підприємствам щодо погодження на передачу земельних ділянок. Це в

свою чергу гальмує процес оформлення права користування парків не лише на лісові масиви, але й інші

цінні заповідні території. У таких умовах виникає реальна небезпека здійснення порушень

природоохороного законодавства на ділянках природно-заповідного фонду у межах національних

природних парків «Кременецькі гори» і «Дністровський каньйон».

Учасники наради прийняли рішення звернутись до Міністерства екології та природних ресурсів України,

Міністерства аграрної політики України і Державного агенства лісових ресурсів України з приводу

термінового розв`язання цієї проблеми з урахуванням позиції обласної державної адміністрації щодо

збереження підпорядкування національних природних парків, створених на Тернопільщині,

природоохороному міністерству.

Джерело: http: //uzinform.com.ua
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