Працюємо
разом заради
збереження
лісів

Проект
«Лісова варта»:

Розвиток можливостей в Україні
для боротьби з незаконним
вирубуванням лісів
Публічний звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.
Звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.

Ця публікація підготовлена у рамках реалізації проекту «Лісова варта».
Фото WWF, волонтерів Лісової варти, Bogomaz conservation photography, Марічки Закалюжної.
Фінансування: US Forest Service.
Результати, тлумачення і висновки цієї публікації в жодному разі не можуть трактуватись як
такі, що повністю відображають погляди Всесвітнього фонду природи WWF та ДунайськоКарпатської програми зокрема. Висловлені тут думки не обов'язково співпадають з точкою зору
всіх виконавців, партнерів і організацій, які підтримують важливість реалізації цього проекту.
Матеріали публікації захищені авторським правом.
Копіювання та/або передача частин цієї роботи без дозволу може бути порушенням чинного
законодавства.
Львів, 2019 рік
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Вступ

Завдяки Євромайдану та асоційованому членству в ЄС Україна стала на шлях
певних демократичних змін. Однак, лісогосподарський сектор й далі залишається не реформованим. Низка факторів, як наприклад, незаконне вирубування
лісів, надмірна експлуатація лісових ресурсів на окремих територіях та нераціональне використання природних ресурсів становлять серйозну загрозу для багатьох екологічно чутливих регіонів, заповідних територій та місцевих спільнот.
Наявність «чорного ринку» необлікованої деревини, корупційні зв’язки між певними деревообробниками і керівництвом лісогосподарських підприємств впливають на економічний добробут громад та окремих державних підприємств.
У сільській місцевості, де окрім лісозаготівлі та переробки деревини відсутні
інші галузі виробництва, тіньовий сектор відіграє досить помітну соціальну
роль для місцевого населення. Зокрема, він негативно впливає на економіку
окремого регіону та країни в цілому, оскільки в такий спосіб не надходять відрахування до бюджету та соціальних фондів. За своєю природою він сприяє формуванню агресивної поведінки учасників незаконних схем, підсилює почуття
безкарності і сприяє, з однієї сторони — формуванню негативного іміджу держави, а з іншої – певної субкультури серед вразливих верств населення. У кінцевому результаті, це призводить до негативних наслідків суспільного розвитку.
Компетентні органи влади докладають чимало зусиль для зменшення рівня незаконного вирубування лісів, таких як надійна система сертифікації чи методологія відстеження незаконного вивезення лісу, однак суспільство не «відчуває»
результатів ефективного розслідування щодо заниження обліку заготовленої
деревини, застосування екологічно неприйнятних видів і способів вирубок та
впровадження нових підходів до управління лісовими ресурсами. Ці органи
підлягають суворій критиці як корумповані та залежні від існуючої політичної
та господарської системи. Незаконне вирубування лісу та виснажливе лісокористування становить основну загрозу для збалансованого лісового господарства,
захисту лісів та раціонального використання ресурсів як для місцевих спільнот
так і для усіх громадян України.
За даними Держлісагентства України, вирубування нелегальної деревини становить менше 0,2% від загального обсягу. Як показує практика правоохоронних
органів цей показник далеко не остаточний і враховує лише самовільні рубки,
які здійснює населення. Проте, під поняття незаконних мають підпадати також вирубування, здійснені лісокористувачами з порушеннями законодавства.
А такі, за оцінками різних незалежних експертів, можуть становити в окремих
регіонах від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної деревини.
Упродовж багатьох років Дунайсько-Карпатська програма WWF раніше у рамках проекту «FLEG», а тепер «Лісової варти» — спрямовує зусилля на впровадження відповідального управління лісовими ресурсами, екологічної співпраці,
забезпечення дотримання законодавства в сфері лісового господарства, виявлення потенційних пралісів та старовікових лісів, зниження рівня корупції в
лісовому секторі, розвиток громадянського суспільства та його участь у плану-
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ванні лісокористування для забезпечення сталого розвитку лісового господарства і місцевих громад.
З 2016 р. у рамках цієї програми спільно із партнерами із ГО «Кластер деревообробки та меблевого виробництва«, FSC в Україні, Національного лісотехнічного
університету України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної
екологічної інспекції України, Генеральної прокуратури, Національної поліції та
багатьох інших, за допомоги Міжнародного фонду «Відродження», посольства
Фінляндії в Україні, а з 2017 року за підтримки Лісової служби США — WWF
започатковано окремий проект «Лісова варта», спрямований на забезпечення
незалежного фахово орієнтованого консультування громадянського суспільства
з метою ефективнішого контролю за незаконними вирубками і іншими лісопорушеннями із залученням та у тісній співпраці з правоохоронними органами.
У 2017 році проект розповсюдив свою діяльність на всій території Українських
Карпат, яка містить (близько) 37% усіх лісів країни. У цьому регіоні зосереджена
значна частина природно-заповідних територій, в тому числі тих, що знаходяться під захистом ЮНЕСКО, а також потенційних пралісів і старовікових лісів, які
знаходяться під пильною увагою WWF. У зв’язку з анексією Кримського півострова Російською Федерацією сьогодні цій території властиві найбільші показники
внутрішнього екологічно орієнтованого туризму в Україні.
Зазначений звіт в основному охоплює період діяльності «Лісової варти»
з 2017 року до кінця 2018 року.
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Чого ми прагнемо?
Загальна мета проекту — підвищити ефективність державного управління
в секторі лісового господарства, навчати та залучати громадян до системної
боротьби із лісопорушеннями у Карпатському регіоні, стимулювати відповідну
діяльність правоохоронних органів.
Діяльність «Лісової варти» спрямована на покращення реальної практики та
культури ведення лісових господарств у регіоні, зменшення нелегальних вирубок,
розвиток співпраці лісівників із місцевими громадами і навпаки.

Цілі проекту:
Впровадження ідеї «Лісової варти», як розбудови мережі моніторингу лісів
в регіоні Українських Карпат
за допомогою громадськості,
в основі якої лежить вільний
та безперешкодний доступ до
інформації;
Надання можливостей
2 для громадян, які здійснюють чи планують здійсню-

1

вати боротьбу з незаконними
лісозаготівлями та іншими
злочинами проти лісу за допомогою їх залучення до професійно орієнтованих тренінгів,
консультування щодо застосування сучасних технологій,
як наприклад, GPS відстеження, використання вільно
доступної інформації та інших
важливих елементів з метою
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покращення їх навиків;
Підвищення рівня обі3 знаності громадськості
про проблеми пов’язані із
нелегальним вирубуванням
лісів через поширення відповідної інформації у медіа.
Повідомлення про випадки
незаконного вирубування
дерев та інші порушення лісового законодавства.

Як працює громадська система
моніторингу лісів від «Лісової варти»:

1

Тренінги

Лісова варта навчає найактивніших громадських активістів (вартових) перевіряти
випадки незаконної заготівлі
і вивезення деревини з лісу.
Правильно подавати інформацію («попередження») до правоохоронних органів та інших
залучених сторін.

2

«Вартові» виявляють
та повідомляють

Активісти «Лісової варти»
(громадські організації,
волонтери, місцеві жителі та
інші) здійснюють громадський
контроль за вирубкою у лісах,
фотографують (використовуючи геотеги) важливі ознаки порушення при веденні лісового
господарства та інші злочини
проти лісу (попередження),
і, за потреби, звертаються до
експертів Лісової варти за консультуванням.

Facebook сторінка
Лісової варти:
www.facebook.com/
groups/lisovavarta

3

Експерти
«Лісової варти»

Експерти Лісової варти перевіряють «попередження» на
узгодженість даних (фотофіксація, GPS координати, наявні
дозвільних та інші документів). Можливо, «вартовим»
необхідне уточнення інформації. Тоді експерт перевіряє
«попередження» за допомогою
даних дистанційного зондування Землі для більш точного
визначення місцезнаходження
(при потребі порівнює з відкритими джерелами інформації: сайт ЛІАЦ, база даних
Укрдержліспроекту Державного агентства лісових ресурсів
України, планами лісонасаджень МБО «Екологія-Право-Людина», сайти чи прямі
контакти із відповідальними
лісокористувачами).

4

Ознайомлення із
ситуацією на місцях

Експерти Лісової варти
виїжджають на місце можливого лісопорушення разом
з «вартовими» для збору
необхідної додаткової інформації та навчання «вартових». Якщо виявлені суттєві
порушення законодавства –
на місце події викликаються
відповідні правоохоронні
органи.
У результаті такого візиту
експерт лісового господарства
фіксує лісопорушення (вид
і опис порушення, детальне
місцерозташування, його
обсяг/об’єм) здійснюючи при
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цьому фото і, за потреби, відеофіксацію. Повторні візити
на місце можливі з відповідними правоохоронними
органами.

5

Оформлення звітів
та документів

За результатами повідомлень
вартових та фахової оцінки
стану справ, експерт складає
технічний звіт, у якому крім
детального опису порушення
і підтверджуючих матеріалів, подається рекомендація
лісокористувачу з метою
уникнення повторного порушення. Технічний звіт надсилається замовнику (вартовому і лісокористувачу) та, за
потреби, іншим зацікавленим
сторонам для подання матеріалів справи:
у правоохоронні та контролюючі органи України;
аудиторам Лісової опікунської ради (FSC);
відповідним контролюючим
органам ЄС у сфері правозастосування щодо імпорту деревини;
медіа та ін..
Лісова варта веде контроль
над справою та фіксує її у своїй
базі даних.

Що робить
Лісова варта:
Навчає

«Лісова варта» проводить регулярні тренінги для волонтерів та активістів екологічного руху. На них слухачів
знайомлять із проблемами
незаконного вирубування
лісів та можливостями їх виявлення. Тренери та експерти
подають аналіз конкретних
прикладів з практики, демон-

струють можливості роботи з
документами та фотоматеріалами, збирають відгуки учасників про можливі рішення
та підходи до цих проблем.
Довідатися про головні
правила та принципи лісового екоактивізму можуть
також усі охочі із тематичних
брошур, буклетів та інших

Тренери та експерти, залучені у проект «Лісова варта»
діляться своїм досвідом також із працівниками державних
служб: поліції та екологічної інспекції/природоохоронної служби.
Головні теми таких тренінгів — застосування нових технологій
для точної локалізації порушень та ті можливості, які дає
співпраця із громадськими активістами. Надалі це дає змогу
успішно координувати зусилля усіх охоронців лісу з боку держави
та громади.
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роздаткових матеріалів, які
регулярно публікує та розповсюджує «Лісова варта».
Матеріали з проведених
тренінгів оприлюднюються
у вільному доступі на інтернет-сторінці Всесвітнього
фонду природи в Україні.

Досліджує
У рамках проекту «Лісова
варта» здійснюються дослідження стану лісового покриву, його щорічна зміна,
моніториться ситуація із
веденням лісового господарства.
Також вивчаються матеріали польових оглядів, надані
волонтерами та активістами.
Разом із волонтерами та за
підтримки юристів проектна
команда звертається до лісоОдин з головних
методів вивчення
зміни лісового покриву
є використання геоінформаційних систем (GIS). Отримуючи доступ до космічних чи
аерофото знімків (наприклад, Sentinel, Landsat,
квадрокоптер), експерти
визначають ділянки суцільної вирубки та аналізують,
як змінився лісовий покрив
протягом років і які тенденції змін. У Карпатах середньорічний розмір зменшення
покриву за останні 30 років — становить близько 1%.
Щороку він збільшується,
що є тривожним фактором
з огляду на переважно
природоохоронний статус
гірських лісів та обмеженість
доступного для планової
лісозаготівлі ресурсу
деревини.

2015

Суцільна рубка на схилі гори
(схована від дороги)

2017

2018

Із серпня 2015 року до травня 2017 «виросла» на 20 га
Із травня 2017 року до травня 2018 – на 8 га
Примикання між лісосіками взагалі відсутнє
Оголений схил на 54 га

користувачів щоб вияснити
чи є офіційні дозволи на лісозаготівлю.

При потребі експерти
«Лісової варти» виїжджають на місце вирубок
і здійснюють інспекції
підозрілих ділянок, опи-

суючи це у робочих технічних
звітах. Крім виявлених ознак,
до звітів також вноситься
аналітична інформація, що дає
відповідь на питання: чи вирубка лісів є законною. Залежно від регіону, команда формує
мобільну інспекційну групу,
що складається з проектних
експертів (координатори волонтерів, представники лісокористувача, юристи, спеціалісти в
області комунікацій), підготовлених волонтерів та місцевих

* Геоінформаційна система — сучасна комп'ютерна
технологія, що дозволяє
поєднати модельне зображення території (електронне
відображення карт, схем,
аерокосмічних зображень земної поверхні) з інформацією
табличного типу.
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активістів.
Збір інформації під час
інспекцій може включати
фотографії, GPS координати,
виміри розмірів дерев чи їх
колод, розташування та стан
трелювальних волоків і доріг
для вивезення деревини, пошкодження гірських струмків
і ґрунтового покриву, вимірів
розмірів пнів, наявної дозвільної та іншої документації...
У окремих випадках,
експерти використовують
безпілотні літальні апарати (дрони), як наприклад
Phantom 4 Pro.
Важливі дані добуваються
також із офіційних джерел —
електронних систем обліку,
реєстру лісорубних квитків
або шляхом подання запитів.

Інформує
Результати та висновки
досліджень «Лісова
варта» доносить
усім зацікавленим
сторонам та широкій
громадськості.
Експертні матеріали, підсумкова статистика, ключові
повідомлення щодо ситуації
з лісами публікуються на інтернет-сторінці WWF в Україні
та у соцмережах.
«Лісова варта» намагається
налагодити успішні механізми
комунікації між державними
підприємствами та громадою у

Учасники проекту постійно інформують відповідні
державні служби про реальний стан карпатських лісів,
узагальнені відомості про виявлені лісопорушення та існуючі
практики ведення лісового господарства:

лісокористувачів контролюючі органи поліцію
урядовців народних депутатів
міжнародні спеціалізовані наглядові органи
лісових питаннях, використовуючи нові технології.
Для публічного представлення особливо важливої інфор-

мації створюються окремі
онлайн-інструменти — інтерактивні карти лісопорушень
та вирубок.

Об’єднує
«Лісова варта» діє як
спільна платформа для
усіх, хто переймається
питаннями збереження
лісових ресурсів
Карпат та їхнього
збалансованого
господарювання.
Під егідою проекту створено широку мережу активістів
та волонтерів з різних областей.
За посередництва «Лісової
варти» вони мають змогу познайомитися, спілкуватися,
обговорювати важливі питання, планувати та узгоджувати
свої дії.
Проект регулярно надає
можливості для діалогу між
різними зацікавленими сторонами, влаштовуючи круглі
столи, конференції, онлайн
дискусії.
Важлива роль «Лісової
варти» як комунікаційного
майданчика полягає у на-

Львівська
область
ІваноФранківська
область

Закарпатська
область

Географія
волонтерської мережі
проекту:

Чернівецька
область

лагодженні професійних
зв’язків на міжнародному
рівні — між українськими
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лісогосподарниками, урядовцями та активістами і їхніми
закордонними колегами.

Пропонує
На основі досліджень,
досвідних напрацювань
та моніторингу ситуації
учасники та експерти
«Лісової варти» генерують власні пропозиції
та ідеї щодо покращень
у лісовій сфері.
Разом з юристами та народними депутатами пропонують конкретні удосконалення до законодавства, які
би могли вирішити типові
болючі питання та проблеми,
усунути існуючі юридичні
непевності у справах запобігання лісопорушенням.

Велика увага приділяється
розробці проектів із налагодження ефективного громадського контролю за неле-

гальними вирубками, який
би міг працювати в поточних
умовах.

Підтримує
Проектні юристи-експерти
підтримують волонтерів
та активістів на усіх
етапах їхньої діяльності.

Професійні
консультації
та практична
допомога під час
польової роботи
на місцях

Складання
запитів на
відповідні
документи
від користувачів
лісу

Визначення
випадків
незаконного
вивезення лісу на
основі державної
правової системи
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Звернення
у відповідні
органи
та отримання
результатів
від інспекцій

Чого досягла «Лісова
варта» за рік діяльності:
Розбудова обширної мережі Громадської
системи моніторингу лісів «Лісова варта»
Залучення громадськості до системної боротьби
з незаконним/позаплановим вирубуванням
лісів і уникнення оподаткування лісовими
господарствами — основна мета усього проекту.
У результаті діяльності «Лісової варти» у п’яти
областях України — Львівській, Івано-Франківській,
Чернівецькій, Закарпатській і Київській —
діє налагоджена мережа активістів, волонтерів
та експертів, яка успішно виявляє лісопорушення
та сигналізує про них у відповідні органи.
Завдяки цьому вдалося досягнути багатьох
конкретних результатів, які привернули увагу до
проблем у лісовій сфері особливо Карпатського регіону.
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Розробка професійної
тренінгової програми
з розвитку вміння
визначати лісопорушення

Базова тренінгова програма
була розроблена та удосконалена на основі досвіду

попередніх років. У результаті сформувався цілісний
навчальний комплекс, що
поєднує теорію і практику.
Усі опрацьовані матеріали
окремо для громадян та окремо для правоохоронців знаходяться на інтернет сторінці
проекту Лісова варта WWF в
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Україні .
До нього входять такі матеріали:
Методика здійснення громадського контролю
за лісозаготівлями;
Алгоритм діяльності громадських активістів під час
громадського контролю за лісозаготівлями;
Тематичні презентації для
волонтерів:
структура управління лісовими ресурсами;
документи, що засвідчують
законність вирубки;
на що звертати увагу
при огляді лісосік;
лісопорушення і відповідальність в площині закону;
Презентації для тренінгу
екоінспекторів:

роль громадськості у
зниженні рівня нелегальних
рубок і інших злочинів проти
природи в Україні;
як відрізнити легальну
рубку від нелегальної;
як визначити координати
зрубаного дерева;
основи лісового господарства. Лісокористувачі (ідентифікація);
основи лісового господарства. Рубки;
алгоритм дій працівника
екологічної інспекції;
алгоритм дій працівників
контролюючих та правоохоронних органів.
Спеціально розроблені
форми для організації незалежного тренінгу і здійснення
громадських перевірок та інші
допоміжні документи.
Більше інформації за посиланням —

wwf.panda.org/uk/
our_work/forests/logging/
forest_watch/forest_watch_
materials/

Тренінги «Лісової
варти» пройшли
понад 150 активістів та
більше 100 представників
різних правоохоронних
органів зі всієї України.

Завдяки цьому відчутно
зросла кількість повідомлень
в медіа про випадки незаконного вирубування лісів та про
інші злочини проти лісу.
Додатково до тренінгів –
129 громадських активістів відвідали тематичні зустрічі Всесвітнього
фонду природи.
Лісова варта провела спеціальний тренінг для представників спільноти села Вівня
Стрийського району Львівської
області на запрошення місцевої адміністрації про те, як у
законний спосіб охороняти ліс
навколо села від нелегальних
рубок.
Тренінгами «Лісової варти»
скористалися також відповідні
державні служби - Держекоінспекція, Національна поліція
та Лісова охорона. У навчанні
взяли участь понад 80 держслужбовців.
Крім того, Державна екологіч-
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Тренінг місцевої поліції щодо
перевірки транспортних
засобів на перевезення
незаконно зрубаної деревини,
м.Косів

на академія післядипломної
освіти та управління затвердила дводенний тренінговий
курс «Лісової варти» для державних екологічних інспекторів як частину своєї навчальної
програми.
Міжнародна поліцейська
академія в Будапешті використала результати програми
Лісової варти по створенню
Громадської системи моніторингу лісів для власного тренінгу слідчих кримінальних
справ, які стосуються незаконного вивезення лісів та злочинів проти лісу, що відбувся
13-17 листопада 2017 року для
учасників із України, Албанії
та Косово.
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Налагодження
міжнародних зв’язків
у сфері боротьби
з лісопорушеннями
У проекті «Лісова варта»
Міжнародні програми
Лісової служби США організували ознайомчу поїздку «Запобігання незаконній вирубці та іншим
злочинам проти лісу»
щоб поділитися знаннями та
практикою правоохоронних
органів США з українськими
партнерами, а також провести
відповідні зустрічі і тренінги
для громадських організацій
та державних посадових осіб.
На основі отриманого досвіду
колеги із України склали перелік заходів, які вони можуть
запропонувати для покращення боротьби з незаконними
рубками лісів в Україні.
Серед учасників були представники Державного агентства лісових ресурсів України,
Державної екологічної інспекції
України, Прокуратури, та Секретаріату Кабінету Міністрів
України. З громадських організацій – WWF, «Екологія-Право-Людина» та «Екосфера».
Після зустрічі з представниками «Лісової варти» в
Ліоні під час «Глобальної
конференції, присвяченої злочинам в лісовому
секторі», що пройшла 12-14
липня 2017 року, офіційні
представники Інтерполу
почали приділяти більше
уваги проблемі незаконного
вивезення деревини з України та розробили програму
співпраці із громадськістю
і тренінгову програму для
правоохоронців.

Результати роботи Лісової
Варти про виявлені нелегальні рубки використані
на міжнародній конференції
«Chatham House» у Лондоні,
де обговорювались причини,
обсяги, можливі шляхи зменшення нелегальних рубок у
різних частинах світу.
У тому числі про ситуацію
в Україні розповіли представники НГО «Earthsight» і Держлісагентства.
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Формування руху
активістів як
впливового фактору
у сфері лісових ресурсів
Українських Карпат
Лісокористувачам було надіслано більше 90 офіційних
запитів, заяв та звернень, що
стосувалися як надання документації щодо ведення лісового господарства та охорони
природи, так і необхідності
усунення порушень у ході
здійснення лісогосподарської
діяльності, розслідування
кримінальних та адміністра-
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Усього 396 порушень
лісового законодавства було виявлено нами
впродовж двох років.
Близько 8% з них були
випадками самовільного
незаконного вирубування
лісів. Більше 10 справ
передані правоохоронцям,
одна з яких вже розглядається в суді. За результатами роботи експертів Лісової
варти Державна екологічна
інспекція нарахувала
близько 12 мільйонів
гривень (що еквівалентно
близько 500 000 доларів
США) збитків державі.
Це становить близько 75%
від того обсягу, що нарахували експерти проекту
«Лісова варта» на основі
повідомлень від громадських активістів.

тивних справ. Варто зазначити, що зі сторони лісокористувачів мали місце чисельні
порушення законодавства про
звернення громадян. Зокрема,
вкрай низьким був відсоток
надання відповідей або документації у відповідь на запити — близько третини.

Найбільш відповідально
до надання відповідей ставились установи, підпорядковані Міністерству екології та
природних ресурсів України
(установи ПЗФ), найменше —
органи місцевого самоврядування, лісокористувачі Закарпатської, Івано-Франківської
областей, підпорядковані
Державному агентству лісових ресурсів, а також окремі
відділення Національної
поліції.
У Стрийському районі
Львівської області громадський активіст повідомив
керівництво прокуратури
обласного рівня про випадок
незаконного вирубування
більше 1000 дерев.

У Старому Самборі Львівської області та у Великому
Березному Закарпатської
області національна поліція
отримала повідомлення про
кілька випадків незаконного
вивезення лісів в особливо
великих розмірах.
У селі Галівка адміністрація Старосамбірського комунального лісогосподарського
підприємства Галсільліс за-

мінила співробітників лісового господарства після виявлення халатного відношення
до охорони лісу, що спричинило незаконну вирубку в
особливо великих розмірах,
про які повідомили волонтери та експерти Лісової варти,
що працювали спільно з регіональними правоохоронними
органами.
Для координації активностей
та обміну поточною
інформацією надаються
консультації учасникам
створеної групи «Лісова варта»
у мережі Фесбук, яка станом
на кінець 2018 року нараховує
понад 2000 учасників та
продовжує збільшуватись.
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Розробка проекту
«гарячої лінії для
відстеження перевезення
незаконно добутої
деревини»

Боротьба з проблемою
транспортування
незаконно добутої
деревини є ключовою у
боротьбі з незаконним
вирубуванням лісу.
Нещодавно програма FLEG II в
Україні розробила концепцію
можливих шляхів залучення широкої громадськості в
сучасні системи відстеження
і контролю за перевезенням
деревини. Ця концепція є
описом механізму, в результаті
запровадження якого широка
громадськість може звітувати
(у кол-центр, наприклад, за
номером «112») про транспортування деревини та отримувати безпосередній зворотній
зв’язок про результати офіцій-

Концепція базується на існуючій державній системі
електронного обліку деревини (ЕОД) в Україні
та передбачає використання електронної форми транспортного
документу (ТТН), який обов’язково має бути зареєстрований
у системі. На сьогоднішній день система ЕОД впроваджена лише
в межах Державного агентства лісових ресурсів та покриває
близько 70% всіх лісів.
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ної державної перевірки заявлених транспортних засобів.
Концепція «гарячої лінії для
відстеження лісовозів» для пошуку можливих шляхів залучення широкої громадськості в
сучасні системи відстеження і
контролю за походженням деревини була презентована на
семінарі у Києві ще у вересні
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2016 року. Однак так і не була
впроваджена у дію.
Для обговорення вже розроблених законодавчих ініціатив
«Лісова варта» разом із народним депутатом О. Єднаком
організувала майданчик для
обміну думками між представниками депутатського корпусу
Верховної Ради України, Наці-

GIS-аналіз змін лісового покриву для Карпатських
лісів в Україні за період 1986-2015

середньорічний коефіцієнт пошкодження лісового покриву
у Карпатах з 1984 року до 2016 року - підвищується та становить
у середньому - 0,86%, та спричинений у 92% суцільними і вибірковими
рубками, а у 8-ми % — природними чинниками;
протягом 10-ти років із зазначеного 32-х річного періоду
пошкодження лісового покриву щорічно перевищувало 1% території
Українських Карпат;
середня лісистість екорегіону Українських Карпат становить 65,5%.

Більше інформації опубліковано на сайті проекту.
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Застосування геоінформаційних
систем (GIS) та моніторинг за допомогою дистанційного зондування
допомогли визначити факт незаконного вирубування лісу поблизу
с.Галівка Стрийського району
Львівської області, біля с.Усть-Чорна Тячівського району Закарпатської області та на інших територіях областей Карпатського регіону.
Дослідження здійснювались як за
повідомленнями місцевих активістів так і згідно запитів працівників
правоохоронної системи України.

Моніторинг лісових територій

Станом на 1-е січня 2019 року експерти «Лісової
варти» обстежили та оглянули:

178

лісових ділянок у чотирьох
областях Українських Карпат
(41% у Львівській, 26% в Закарпатській,
8% в Чернівецькій,
і 15% в Івано-Франківській областях);

2571
331
масивів;

ональної поліції, Державного
підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр», Державного
агентства лісових ресурсів,
Генеральної прокуратури, FSC,
Міністерства аграрної політики, Міністерства екології та
природних ресурсів, Державної
екологічної інспекції та інших.

гектарів
лісових

гектар лісосічного фонду.

За допомогою дрона
проведено зйомку незаконного вирубування лісів в Мокрянському лісомисливському господарстві в червні 2018 року;
виміряно розмір незаконного піщаного кар’єру в державному підприємстві «Стрийське лісове господарство» в липні
2018 року;
проведено зйомку вирубки попередньо визначених старовікових лісів у державному підприємстві «Путильське лісове
господарство» та «Тячівське лісове господарство» у вересні
2018 року та зафіксовано інші лісопорушення.

Звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.

Під час інспекцій на місцях
експерти Лісової варти виявили
близько 4393 кубічних метрів
незаконно вирубаної деревини
(самовільний поруб).

на території ПЗФ — 9%,
в державних лісових угіддях — 4%,
в комунальних лісах — 24%,
на території земель запасу
(без лісокористувачів) — 63%).

Попередні підсумкові дані
загального моніторингу «Лісової варти» були представлені
керівником проекту Дмитром
Карабчуком у листопаді 2018 р.
на круглому столі у Верховній
Раді.
Усього активістами
«Лісової варти» за
двохрічний період обстежено близько 2902 гектарів
лісу. На цих ділянках
виявили понад 4,7 тис.
кубометрів нелегально
заготовленої деревини.
Більшість виявлених
експертами самовільно
зрубаної «чорними лісорубами» деревини підтверджено
правоохоронними органами
(близько 80%).
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Створення онлайн-інструментів для покращення
співпраці між лісівниками і громадськістю
і моніторингу ситуації у лісовій сфері українських
Карпат

«Інтерактивна карта державного
лісогосподарства»
Незалежними експертами
проекту «Лісова варта» розроблено прототип «Інтерактивної карти запланованих
вирубок лісу», який може
використовуватися лісокористувачами для планування
лісогосподарської діяльності

Звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.

в лісі в цифровому форматі.
Таким чином, місцеві громади
мають можливість отримувати оновлену інформацію щодо
вирубок вказаних ділянок
лісу поблизу їхніх домівок на
наступний рік та реагувати на
неї до початку вирубки лісу.
«Інтерактивна карта» вже

апробувалася лісниками
ДП «Львівське лісове господарство» і НПП «Сколівські
Бескиди». Дванадцять місцевих спільнот в Сколівському
районі Львівської області
висловили свої відгуки щодо
карти, що дало змогу здійснити подальші її покращення.
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Пропозиції з покращення законодавства
та механізмів співпраці лісівників із місцевими
громадами
Досвід, отриманий проектними експертами Лісової
варти, був доданий в перелік
рекомендацій щодо змін до
національного законодавства,
необхідних для ефективної
боротьби з незаконними рубками, у тому числі за допомогою активної громадськості
та покращення співпраці між
лісівниками і місцевими громадами. Рекомендації оприлюднені на сайті проекту та
надіслані відповідним зацікавленим сторонам.
Проект закону про посилення покарання за незаконне
вирубування лісів від учасників «Лісової варти» був розроблений та надісланий в Державну екологічну інспекцію у
липні 2018 року.

На основі здобутого досвіду
під час впровадження проекту опрацьовано та опубліковано пропозиції щодо наявних законодавчих проблем
та необхідності покращення
законодавства для зменшення обсягів незаконно заготовленої деревини.

Експерти «Лісової варти» розробили проект положення
про «Регулювання процедури інформування громадськості
про лісогосподарську діяльність в лісах Львівської області», який
має сприяти консультаційному процесу між лісогосподарськими
підприємствами та місцевими спільнотами, включно з іншими
залученими сторонами.
Дана процедура вже прийнята двома користувачами лісу в області,
затверджена Громадською радою Львівської обласної державної
адміністрації і зараз розглядається обласною адміністрацією,
а її досвід вивчається іншими законодавчими органами.
Звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.
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Популяризація тем
екологічного активізму
та захисту лісів

Проект «Лісова варта»
активно співпрацює
з українськими та
міжнародними мас
медіа. Усі найважливіші
результати досліджень
та відомості про головні
лісопорушення і методи
боротьби з ними були
поширені у засобах
масової інформації. Таким
чином, за звітний період
здійснено наступне:
Медіа-згадування та публікації з питань нелегальної
лісозаготівлі охоплюють щонайменше 505 тис. людей.
Про проблеми нелегальної
лісозаготівлі повідомлено не
менш, ніж 247 тис. людей, через традиційні засоби масової
інформації.
В основних українських
ЗМІ опубліковано щонайменше 4 статті про порушення лісового законодавства,
а особливо про проблеми
нелегальних рубок.
Здійснено щонайменше
80 онлайн-публікацій.
За допомогою української
редакції «Deutsche Welle»
створено промо-ролик «#МісцевіГерої: як припинити
вирубку лісу в Карпатах».
Взято участь у створенні
щонайменше 10 телепрограм.
Також, WWF сприяє збереженню лісів через соціальні
мережі, залучивши більше
500 тисяч людей до інформування про нелегальні лісозаготівлі. Інформація про проект «Лісова Варта» розміщена
в Інтернеті на соціальних

медіа (Facebook, Instagram,
Twitter), на сторінці Лісової
Варти, веб-сайті WWF в Україні, а також на сайтах Gurt.org
та веб-сторінках інших дружніх ГО.
Створено серію відеоуроків та репортажів для
широкого глядача з питань
боротьби з нелегальною
лісозаготівлею та про проект
«Лісова Варта».
Усі свої напрацювання з тренінгів та навчальних програм
«Лісова варта» регулярно
публікує у вигляді брошур,
буклетів чи презентаційних
онлайн-матеріалів, які можна переглянути на сторінці
WWF в Україні.

Одні з найбільш успішних
випадків співпраці з медіа:
серія репортажів із телеканалом «ZIK», ГО «СтопКор»,
«Тексти» та іншими медіа
ресурсами про масштабні
незаконні «санітарні» рубки і
про перешкоджання перевірки щодо цього приводу
Мокрянського ЛГ правоохоронними й контролюючими
органами у червні 2018 року;
репортаж та відеоролик із
«Громадським ТБ» та «Радіо
Свобода» про спійманих «на
гарячому» «чорних лісорубів» у серпні 2018 року;

Серед основних публікацій
слід відмітити посібники «Алгоритм дій активістів під час
громадського контролю за
лісозаготівлями» та «Методика громадського контролю лісозаготівель», тематичні звіти
про «Застосування санітарних
рубок у Карпатах (на прикладі
оцінки обсягів лісозаготівлі
у 2016 році)», «Зміни лісового

Звіт про діяльність проекту: 2017-2018 рр.

серія відеорепортажів
для програми ТСН телеканалу «1+1», оприлюднених
у листопаді 2018 р., які
привернули широку увагу до проблеми вирубки
потенційних пралісів попри
мораторій від Державного
агентства лісових ресурсів;
регулярне висвітлення
колегами із «24 каналу» проблем із незаконними вирубками на території комунальних лісів Львівщини у період
із 2017 по 2018 роки.

покриву Українських Карпат у
період 1984–2016 років», «Звіт
про діяльність Лісової варти
у 2017-2018 роках», «Правове
регулювання обліку деревини
в Україні: проблеми і пропозиції», «Пропозиції щодо
удосконалення законодавства
за результатами реалізації проекту «Лісова варта»
та інші.

