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ВІ Й Н А І ДОВКІ Л Л Я : ЗАП ОВІ ДН И КИ В ЗОН І АТО

Ми створили карту заповідних територій, пошкоджених війною, та розпочали збір інформації про
кожен з них.
Більшість
перших
українських
заповідників,
започаткованих ще на зорі 20 століття, відбулись саме
тут, в степах українського Сходу – Хомутовський степ,
Кам'яні могили, Стільцівський степ... А створити
національний парк у Святих горах інтелігенція
пропонувала ще у 1 91 7-му, за 67 років до створення
першого національного парку України.
Традиційно інтерес природоохоронців, від 1 91 7 року і
до сьогоднішнього дня, виділяв охороні степів якусь
особливу роль – адже саме цей ландшафт в Україні
найбільше постраждав від діяльності людини. Всі книги
про охорону природи, що їх було видано до 1 932 року,
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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обов'язково говорять про те, що саме
завдяки степу формувався український
народ. Майже всі автори таких книг не
пережили 30-ті.
Проте степ страждає і досі. Сьогодні
тут, втретє за століття, триває руйнівна
війна.
В цій статті ми спробуємо зрозуміти, що
сталось із заповідниками та іншими
природоохоронними територіями в зоні
АТО, деякі з яких до цього існували ще з
початку 20 століття.
Загалом на Донеччині і Луганщині
створено
305
об'єктів
природнозаповідного фонду. Більше половини таких
об'єктів Луганщини, і близько третини
заповідників
Донецької
області
–
знаходиться зараз або тимчасово
знаходилось у зоні бойових дій АТО.
Зокрема, це всі наявні в регіоні природні
заповідники – Луганський та Український степовий, і всі національні природні парки – Святі гори і Меотида.
Шукаючи в інтернеті інформацію про наслідки війни для заповідних територій, знаходимо лише
згадку про те, що оранжереї Донецького ботанічного саду можуть не пережити зиму без опалення, та
повідомлення у "сводках Новороссії", що "нацисти знищили заповідник "Донецький Кряж", який насправді
згорів внаслідок обстрілів сил АТО з території Росії.
Дослідження міжнародної благодійної організації "Екологія-Право-Людина" щодо наслідків війни в
зоні АТО, про яке розповідалось у попередній статті, також включає і вивчення наслідків війни для
заповідних територій.
Після нашої експедиції до пошкоджених заповідних територій, ми створили карту заповідних
територій, пошкоджених війною, та розпочали збір інформації про кожен з них.
Впливи розділились на кілька груп – від найочевидніших до досить неочікуваних.
Дол я зап ові дн и х зем ел ь

Нами виявлено не менш ніж 33 території об'єктів
природно-заповідного фонду, що зазнали негативного
впливу в результаті бойових дій.
Головним
фактором
пошкодження
більшості
заповідних територій є пожежі, про які ми говорили у минулій
статті. Викликаний обстрілами та підпалами, вогонь легко
поширився по багатьох як лісових, так і степових заповідних
територіях.
Вогнем пошкоджені:
– відділення Луганського природного заповідника

"Провальський степ" та "Трьохізбеніський степ";
– регіональні ландшафтні парки "Донецький Кряж" та "Зуївський";
– національний парк "Святі гори";
– заказники "Альошкін бугор", "Балка Плоська", "Білоріченський", "Волнухинський", "Еремусовий схил",
"Знам'янський яр", "Нагольний Кряж", "Нагольчанський", "Новозванівський", "Обушок", "Піщаний", "Урочище

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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Мурзине", "Балка Скелева".
Особливо прикро визнати, що регіональний ландшафтний парк "Донецький кряж" згорів повністю на
площі понад 3 тисячі гектарів.
Наступним фактором пошкодження заповідних територій є
обстріли та вибухи снарядів, що суттєво пошкоджують
ландшафт, знищують рослинність і фауну. Місця обстрілів легко
визначити на оновлених космознімках в Google.
Пошкодження територій обстрілами виявлено в НПП "Святі
гори", відділеннях Українського степового заповідника
"Кальміуське" та "Крейдяна флора", регіональних ландшафтних
парках (РЛП) "Донецький кряж" та "Слав'янський курорт",
заказниках
"Луганський",
"Пристенське",
"Крейдяне",
"Білогорівський", "Перевальський".
Більш несподіваним для нас стало відкриття щодо будівництва фортифікаційних споруд на територіях
заповідних об'єктів. Так, під час будівництва бліндажів, траншей і критих окопів в нацпарку "Святі гори", було
вирубано велику кількість лісу.
Фортифікації також були збудовані бойовиками на крейдяних кручах у заповіднику "Крейдяна флора"
та в регіональному ландшафтному парку "Краматорський", які сьогодні знаходяться на звільненій території.
Користуючись відсутністю будь-якого контролю з боку держави, розпочалось неконтрольоване використання
природних ресурсів заповідних територій населенням, в тому числі захоплення земельних територій і
проведення полювань.
Подібна діяльність виявлена в межах РЛП "Краматорський", де на площі 1 00 гектарів
невстановленими особами без спеціального дозволу на використання природних ресурсів і за відсутності
відповідного рішення органів виконавчої влади проведено сільськогосподарські роботи, в результаті чого
державі завдано збитків на суму майже один мільйон гривень.
У РЛП "Ізюмська лука" встановлені мисливські вишки та ведеться масовий лісоповал, як і в
сусідньому НПП "Святі гори". На питання активістів: "Що відбувається? Хто ці люди?" – у лісорубів відповідь
одна: "Це на потреби АТО". З цими словами вантажівки з деревиною зазвичай зникають у невідомому
напрямку.
Дол я устан ов п ри родн о-зап ові дн ого фон ду

Першою звісткою про долю установ ПЗФ в зоні АТО
стало повідомлення про те, що адміністрацію Луганського
природного заповідника, яка знаходилась в смт. СтаницяЛуганська, було повністю знищено групою бойовиків ще на
початку конфлікту, задовго до руйнування всього
населеного пункту артилерійськими обстрілами.
Загалом Луганський природний заповідник має чотири
відділення, які розкидані по території області. Три з них
потрапляють в зону воєнних дій. Наразі адміністрація
заповідника, що відповідає за роботу всіх відділень, –
зруйнована, дирекція та значна частина співробітників
евакуйована. При цьому практично все майно заповідника ще в перші місяці збройного конфлікту "пішло на
потреби АТО".
Заповідник на невизначений термін призупинив свою роботу, як установа.
Кількома місяцями потому бойовики ДНР захопили адміністрацію Українського степового заповідника
на Донеччині.
В окупації у Новоазовську знаходиться адміністрація національного парку "Меотида", захоплено
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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контору відділення Луганського заповідника "Провальський степ".
У регіональних ландшафтних парках "Донецький кряж", "Зуївський" і "Клебан Бик" адміністрації
просто перестали функціонувати в умовах самопроголошеної ДНР. Втрачено персонал, напрацювання,
документацію та архіви заповідних установ за всі роки їх роботи.
Особливо прикро спілкуватись із працівниками заповідників, які не змогли виїхати з ДНР та ЛНР. На
їхніх очах руйнується справа не тільки всього їхнього життя, а й життів багатьох попередників, які з початку
20 століття боролись за збереження цих територій.
Олексій Василюк,
еколог ЕПЛ, спеціально для УП. Життя

Джерело:

http://life.pravda.com.ua

М І Н П РИ РОДИ ЗАБОРОН И Л О САН І ТАРН І РУБКИ В П РИ РОДН И Х ЗАП ОВІ ДН И КАХ ТА
ЗАП ОВІ ДН И Х ЗОН АХ

Захисники заповідності домоглися
величезної перемоги (після річної перемоги(201 4) заборони сінокосіння в заповідниках
важкою технікою і в період розмноження
тварин). 6 квітня 201 5 міністр екології
України І.Шевченко підписав наказ № 11 4,
яким заборонив проведення санітарних
рубок в природних заповідниках і
заповідних зонах біосферних заповідників
та національних парків. Таким чином
зроблено черговий великий крок у бік
заповідності і наведення порядку в
заповідниках і заповідних зонах. Це
вдалося завдяки згуртованим зусиллям
Дружини
охорони
природи
"Зубр",
Екоправо-Київ, Спілки захисту Голосієво,
Форуму порятунку Києва, Українського
ентомологічного товариства, групи "Білий
орел", Київського еколого-культурного
центру, інших громадських організацій,
великої групи вчених-зоологів і ботаніків, а
також підтримки народного депутата
України О. Єднака (фракція "Самопоміч").
Документом,
забороняється
проведення санітарних заходів у частині
санітарних рубок дерев та ліквідації
захаращеності у межах природних
заповідників, заповідних зон біосферного заповідника і національних природних парків, що належать до
сфери управління Мінприроди, за винятком випадків, передбачених частинами третьою, п'ятою та шостою
статті 1 6 Закону України "Про природно-заповідний фонд України"]
Джерело:

http://dop-zubr.io.ua
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П ЕРСП ЕКТИ ВИ ТА РЕАЛ І Ї ЗАП ОВІ ДАН Н Я Л І СОВИ Х ЗЕМ ЕЛ Ь (І Н ФОГРАФІ КА)

Одна з найбільш палких дискусій, пов’язаних із охороною природи у лісах, зосереджена на простому
питанні: яка саме частка українських лісів має увійти до складу природно-заповідного фонду? Господарський
підхід лісівників тут суттєво відрізняється від позиції більшості науковців-біологів та природоохоронців. Якщо
для перших ліс — це матеріальний ресурс, який має якомога ефективніше використовуватись, то для других
він є цінним осередком збереження біорізноманіття і стабілізатором кліматичних умов, що потребує
збереження. Юридично затверджених норм заповідності лісів не існує, а отже дискусії щодо цього питання не
вщухають. В цій статті ми спробуємо частка лісів має стати заповідною відповідно до законодавства.
Н орм и зап ові дн ості

Станом на початок 201 5
року 5,5% суходільної площі
України
займають
об’єкти
природно-заповідного
фонду.
Така цифра дещо відрізняється
від
офіційних даних за
звітностями
Міністерства
екології та природних ресурсів
України — 6,05%, в які входять,
окрім іншого, ділянки морських
акваторій у складі природнозаповідного фонду. Натомість
загальна
площа
України
вираховується
за
її
суходольними територіями і
внутрішніми водоймами. Отже,
правильнішим є обчислення
відсотку заповідності з використанням відповідних площ — заповідності українського суходолу і внутрішніх
водойм та загальної площі таких територій. У такому випадку отримуємо лише 5,5%.
Наступним кроком мусимо визнати, що заповідних природних земель в Україні насправді ще менше,
оскільки до складу багатьох природно-заповідних об'єктів входять антропогенно трансфомовані території —
забудови, сільськогосподарські землі, штучні монокультурні насадження. З точки зору норм Міжнародного
союзу охорони природи (МСОП) до природоохоронних територій взагалі не допускається включення земель
без природної цінності. Подальші процеси євроінтеграції найближчим часом мають привести до
переобрахунку частки заповідності країни відповідно до категорій МСОП шляхом вилучення з площі
природно-заповідного фонду неприродних територій. Відтак, у подальшому варто прагнути до заповідання
лише природних територій.
Водночас, навіть показники заповідності порядку 6,05 % є недостатніми як за європейськими
нормами, так і українською законодавчою базою в сфері заповідної справи. Відповідно до Закону України
«Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (прийнятий
в 2011 році), частка природно-заповідних територій в Україні є недостатньою і значно меншою, ніж у
більшості країн Європи, де частка площ природоохоронних територій становить у середньому 1 5 відсотків.
Також Закон зазначає, що завданнями у сфері припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття,
окрім інших засобів, є розширення площі природно-заповідного фонду до 1 0 відсотків від загальної території
країни у 201 5 році, та до 1 5 відсотків — у 2020 році. 201 5 рік вже прийшов, проте до необхідних 1 0%
природно-заповідного фонду нам ще далеко. Тому виникли нові нормативні документи, що мають сприяти
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).
5

І н формаці й н и й л і сі вн и ч и й ві сн и к

Н ом ер 1 5, березен ь 201 5

активізації процесів заповідання — вже на регіональному рівні. Тепер, відповідно до Державної стратегії
регіонального розвитку України, в 201 7 році частка заповідності має сягнути 11 %, в 2021 році – вже 1 5%
площі держави.
Ч ому сам е л і си ?

Далеко не будь-яка
ділянка
може
стати
природоохоронною територією
за європейськими стандартами
— пріоритетними є території, що
мають природне походження і
не змінені в значній мірі
людиною або засиллям видівінтродуцентів. Такої незайманої
природи в Україні залишилося
дуже мало. Пасовища і сіножаті,
якщо це не природні степи або
луки, не мають особливої
природної цінності. Аналогічно,
ставки
і
водосховища
здебільшого вони не є вдалим
варіантом для заповідання. З
іншого боку знаходяться степові схили, кам’янисті ґрунти та осипи і, звичайно, болота – практично всі вони
потребують охорони. Таких територій в Україні сумарно не більше 7,3%, і частина з них вже зараз заповідана.
Природні ландшафти, що спотворені чужорідними рослинами, антропогенним забрудненням та іншими
негативними впливами, теж непридатні до включення у склад заповідних об'єктів за європейськими нормами.
Отже, основним резервом для розширення природно-заповідного фонду залишаються ліси, адже
вони складають понад 2/3 всіх природних і напівприродних територій в Україні. 1 5,7% від всієї площі лісів вже
зараз віднесено до природно-заповідного фонду, завдяки чому 44,8% сучасних заповідних територій
знаходиться на землях держлісфонду. Нерідко лісівники дорікають біологам, мовляв забагато лісу прагнуть
заповідати. Чи справді це так?
Для досягнення передбачених законодавством показників заповідності, що мають гарантувати гідну
участь України у стратегічних європейських процесах охорони біологічного та ландшафтного різноманіття, у
найближчі роки необхідно залучити до природно-заповідного фонду значно більші площі лісових земель.
Якщо пропорційно заповідати природні території з наявних в країні лісів, водно-болотяних угідь та степових
ділянок, то до 201 7 року у склад природно-заповідного фонду слід додатково віднести 1 3% всіх лісових
земель, а до 2021 року – ще 26,5% лісів. За таким сценарієм розвитку заповідної справи до 201 7 року
загальна площа віднесених до природно-заповідного фонду лісів складатиме 29%, а до 2021 року – 55,3%.
Одне з найбільш проблемних питань у галузі охорони лісів — збереження старовікових лісів —
першочергово потребує вирішення шляхом чіткого розділення лісів господарського та природоохоронного
призначення. Саме в лісах, які з віком припинили швидкий приріст деревини і не є прибутковими з
господарської точки зору, спостерігаються найвищі показники біорізноманіття і формування природної
багатоярусної структури. Старовікові насадження надають велику кількість можливих сховків для тварин
завдяки наявності великої кількості мертвої деревини у вигляді всихаючих дерев, сухостою, а також впалих
дерев та хмизу. Саме такі території є найбільш придатними для створення лісових об’єктів природнозаповідного фонду. Проте лісівнича наука вважає “справою честі” знищення подібних лісів ще до їх появи
точки зору деревостанів.
У наданні землям лісфонду заповідного статусу можна знайти не лише конфлікти. Компромісом між
об’єктивними побажаннями біологів і господарськими інтересами лісівників може стати створення
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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охоронюваних об'єктів у заболочених або заплавних лісах. Очима працівників лісової галузі такі території —
частина їх земель, хоча гідрологічні умови не дозволяють залучати їх до реального ведення лісового
господарства. А з точки зору природоохоронців болота і заплави — це важливі для збереження природного
різноманіття території.
З ч ого п оч и н ати ?

Як бачимо, в найближчі роки пропозиції до створення нових заказників і пам’яток природи у лісових
болотах та на клаптиках старовікових лісів мають виникнути сотнями, якщо не тисячами. Є забагато
факторів, що можуть вплигнути на створення кожної з цих майбутніх природоохоронних територій, але де ж
вони мають з’явитись в першу чергу? Відповідь на це питання знову можуть надати вже прийняті державні
рішення.
З 1 994 по 2008 рік в Україні прийнято низку документів загальнодержавного рівня, за якими 1 67 цінна
природна територія була зарезервована для подальшого заповідання або розширення (ми вважаємо ці події
рівнозначними). За ландшафтним складом 82 з них, або 49%, є повністю лісовими. Решта 85 територій
представляють інші ландшафти, а якщо в них є лісова частина, то вона займає дуже незначну частину.
Бачимо, що ліси та інші ландшафти представлені приблизно порівну, хоча серед всіх природних територій
більшість є лісовими. Це ще одне підтвердження для лісників: природоохоронці не тиснуть на лісову галузь
вибірково, а лише намагаються створити об'єкти природо-заповідного фонду на найбільш цінних природних
ділянках, не зосереджуючись на одному різновиді ландшафтів.
З всіх зарезервованих об'єктів загальнодержавного значення станом на початок 201 5 року створено
(або розширено) 98 — це 59%, тобто трохи більше половини. З цих щасливих об'єктів повністю лісових — 47,
або 48% від загальної кількості створених. Відповідно, нестворені об'єкти також розподілені приблизно
порівну: 35 — повністю лісові, 34 — решта. Проте останні виконання рішень про резервування датуються
201 0 роком (НПП «Слобожанський», НПП «Цуманська Пуща» тощо). З того часу і досі українська заповідна
справа перебуває у стані очікування нової хвилі розвитку. І важливим кроком до цього має стати виконання
рішень про резервування територій і переведення їх у природно-заповідний фонд загальнодержавного
значення.
Лісові об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, що очікують на створення
чи розширення, розосереджені по 1 9 областях України, тобто майже всій її території. Проте є і лідуючі
області: Львівська — 5 об'єктів, Закарпатська — 4, Волинська і Дніпропетровська — по 3.
Нижче наводимо перелік лісових заповідних об'єктів та законодавчі акти, що передбачають їх
створення, з такими позначеннями: Указ Президента України N 79/94 від 1 0.03.1 994 – «a», Постанова
Верховної Ради України №1 77/94-ВР від 22.09.1 994 р. – «b», Закон України від 21 .09.2000 «Про
Загальнодержавну програму формування національної екомережі України на 2000-201 5 роки» – «c», Окреме
доручення Мінприроди №111 -од від 4.04.2008 – «d», рішення Комітету №1 4/2 від 21 .05.2008– «e», Указ
Президента № 774/2008 від 27.08.2008 р. - «f», Указ Президента України № 11 29/2008 від 1 .1 2.2008 р. - «g».
Отож, на загальнодержавному рівні заплановано створеннянаціональних природних парків
«Розточанська місцевість» (a, Львівська обл.), НПП «Сіверсько-Донецький» (Кремінські ліси» (b, c, d, g,
Луганська обл.), «Черкаський Бір» (b, e, Черкаська обл.), «Свидовецький» (c, Закарпатська), «ЦентральноПодiльський» (c, e, Хмельницька), «Самарський бір» (a, c, e, Дніпропетровська обл.), «Передкарпатський» (c,
Івано-Франківська), «Диканькiвський» (c, Полтавська обл.), «Трахтемирiвський» (c, Київська та Черкаська
обл.), «Нижньоднiпровський» (c, g, Херсонська обл.), «Савранський ліс» (c, Одеська обл.), «Чатир-Даг» (c,
АР Крим), «Великий бір» («Шосткинський») (d, f, Сумська обл.), «Міжрічинський» («Дніпровсько-Деснянське
Міжріччя») (e, g, Чернігівська обл.), «Західне Побужжя» (g, Волинська обл.), «Дніпровсько-Тетерівський» (g,
Київська обл.), «Буковина» (g, Чернівецька обл.), «Донецький кряж» (c, Донецька обл.), «Мис Айя» і
«Байдарський» (e, g, м.Севастополь), заказників «Мар'їний ліс» (a, Дніпропетровська обл.), «Потік "Оса"» і
«Річка Біла Тиса» (a, Закарпатська обл.), «Золочівський масив», «Словітські ліси» і «Роздільські діброви» (a,
Вісник підтримується WWF, компанією IKEA та товариством DEG у рамках проектів "Підтримка відповідального управління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському
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Львівська обл.), «Прудищанський ліс» (a, Донецька обл.). Крім того, рішеннями передбачене розширення
існуючих природних заповідників «Полiський» (c, g, Житомирська обл.), «Черемський» (g, Волинська обл.),
«Днiпровсько-Орiльський» (c, Дніпропетровська обл.), та національних природних парків «Шацький» (b, g,
Волинська обл.), «Ужанський» (c, Закарпатська обл.), «Прип'ять-Стохід» (g, Рівненська обл.), «Яворівський»
(g, Львівська обл.), «Ічнянський» (g, Чернігівська обл.), «Мис Мартьян» (b, АР Крим).
Це лише об'єкти загальнодержавного значення. Ще 605 територій є зарезервованими для
заповідання рішеннями обласних рад і також досі не створеними. Скільки з них розміщено на лісових
замлях? Те, мабуть, невідомо і обласним Департаментам екології та природних ресурсів — установам, що
мають опікуватись створенням нових заповідних об'єктів місцевого значення.
Насамкінець варто згадати положення Лісового кодексу про основне завдання лісової політики екологічне. Адже вагомим аргументом до заповідання саме лісів є їх зростаюче значення в сучасному світі
урбанізації: вони мають водо- та грунтозахисні функції, зв'язують вуглекислий газ та важкі метали
атмосферного повітря, виділяючи при цьому кисень, стабілізують кліматичні умови — локально та у
масштабах всієї планети. До того ж, лісові екосистеми на території України ще зберігають ознаки
врівноваженості і є одним з останніх форпостів біорозмаїття.
Чи бути природно-заповідному фонду на лісових землях? Це залежатиме від того, про чиї інтереси
думатимуть лісівники, чиновники, науковці, громадські діячі — свої, приватні, які “ближче до тіла”, або
природні? Створення кожного заповідного об'єкту залежить від написання обгрунтувань, погодження
території, прийняття державних рішень, а отже — від волі всіх перелічених людей і навіть пересічних
громадян. І — це вже напевно — від кожного з нас залежить, чи побачимо ми українські ліси різноманітними
та багатими на життя через десятиліття.
Ширяєва Дарія, Дружина охорони природи “Зелене майбутнє”
Василюк Олексій, Національний екологічний центр України
Створено для конкурсу “Правозастосування та управління у лісовому секторі України”.

Джерело:

http://pryroda.in.ua

М І Н П РИ РОДИ : П Л ОЩА ЗАП ОВІ ДН ОЇ ЗОН И В УКРАЇН І БУДЕ ЗН АЧ Н О РОЗШ И РЕН А

Міністерство екології і природних ресурсів планує значно розширити заповідну зону України. Зараз
активно ведуться всі необхідні адміністративні роботи зі створення нових заповідників. Про це повідомив
Міністр екології і природних ресурсів України Ігор Шевченко під час брифінгу в Будинку Уряду 31 березня.
За його словами, насамперед, йдеться про створення заповідників на базі
резиденцій Президента України. « Зараз ми вже підходимо до фіналу реалізації таких
проектів. Резиденції залишаться, але вони будуть значно менші за площею, а
решту території відійдуть під державні заповідні зони із доступом туди всіх
бажаючих»,

- наголосив Ігор Шевченко.
Також у Міністерстві працюють над створенням Поліського біосферного
заповідника на чистих територіях Чорнобильської зони: « На дуже великій території
Чорнобильської зони відбулося природне очищення від радіаційного фону. І зараз
нема жодних підстав вважати ці площі забрудненими. Там уже можуть жити люди,

можна здійснювати якусь діяльність, насамперед природоохоронну і наукову».

Департамент інформації та комунікацій
з громадськістю секретаріату КМУ

Джерело:

http://www.kmu.gov.ua

Вісник підтримується WWF, компанією IKEA та товариством DEG у рамках проектів "Підтримка відповідального управління лісовими ресурсами у Дунайсько-Карпатському
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АН ТИ КОРУП ЦІ Й Н Е ЗАСІ ДАН Н Я П РЕС-КЛ УБУ У Ч ЕРН І ВЦЯ Х

16

березня

201 5

« П равозастосуван н я

року

в

рамках

програми

й уп равл і н н я в л і совому секторі країн

схі дн ого регі он у ді ї європ ей ського і н струм ен ту сусі дства та

» (ФЛЕГ II), що фінансується Європейським
Союзом Відбулося засідання Чернівецького прес-клубу.
Практикуючий юрист та консультант програми ФЛЕГ Олег
Сторчоус презентував книгу « Зап обі ган н я та п роти ді я коруп ці ї
п артн ерства-2

в л і совому секторі Україн и : п ракти ч н и й п осі бн и к» (автори
—

О.

Сторч оус,

О. Бан ч ук,

С.

Таран ен ко

–

Ки їв-Ч еркаси :

) та навів приклади застосування
антикорупційного законодавства в області і зробив аналіз такої
практики. Посібник містить ґрунтовні роз’яснення застосування положень антикорупційного законодавства в
лісовому секторі, надається тлумачення обмежень та заборон, встановлених Законом України «Про засади
запобігання і протидії корупції» для працівників лісового господарства. Ґрунтуючись на судовій практиці,
авторами проведений аналіз проблем застосування вказаного закону в діяльності лісогосподарських
підприємств. У виданні також представлений практичний коментар норм кримінальної та адміністративної
відповідальності за вчинення корупційних діянь, що враховує специфіку лісової галузі. Видання розраховане
на фахівців лісового господарства, підприємців лісопереробного сектора, державних службовців, суддів,
працівників правоохоронних органів, адвокатів, журналістів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться
запропонованою тематикою. Законодавство приведене станом на 01 січня 201 4 року.(Текст посібника можна
скачати з сайту програми ФЛЕГ в Україні: http://www.fleg.org.ua/docs/200)
Програма ФЛЕГ передала Держлісагентству України 860 примірників посібника щодо запобігання
корупції в лісовому секторі. Держлісагентство поширило книгу серед обласних управлінь лісового
господарства, підприємств Держлісагентства та центрів підвищення кваліфікації в структурі
Держлісагентства.
Начальник Чернівецького обласного управління лісового та
мисливського господарства п.Анатолій Ковальський, який взяв
участь у засіданні теж оцінив користь видання. Він зазначив, що
корупцію в лісовому господарстві можна подолати тільки при
активній участі громадськості. Очільник управління повідомив,
що вже працює «гаряча лінія - 050-434-02-33», детальніше тут:
http://www.cvoulg.cv.ukrtel.net/telefony.html, на яку можна
телефонувати та повідомляти про такі порушення як
браконьєрство, незаконне володіння мисливською зброєю,
вирубка дерев, тощо.
Директор Департаменту екології та туризму Чернівецької ОДА п.Ярослав Когутяк, завідувач сектору з
питань запобігання та виявлення корупції Чернівецької ОДА п.Віталій Савкін надали інформацію
застосування антикорупційного законодавства в лісовій галузі нашої області та підтримали думку про те, що
антикорупційне законодавство потребує вдосконалення та узгодження з підзаконними актами, оскільки
покарання за злочини проти природи часто не відповідає скоєному. Здебільшого винні обмежуються
адміністративними стягненнями у вигляді штрафів.
Консультант програми ФЛЕГ Олег Сторчоус запевнив, що в рамках програми також працюють над
пропозиціями по вдосконаленню антикорупційного законодавства в лісовому секторі.
Сві тови й

Джерело:

бан к,

201 4

http://www.fleg.org.ua

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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ОБ’ ЄДН АН І Л І СОМ – БІ Л ОРУСЬ, М ОЛ ДОВА ТА УКРАЇН А

Допомога країнам у реформуванні лісового господарства
Окрім того, що вони дивовижно гарні, ліси є безцінним ресурсом, важливим для світової екосистеми
та клімату, а також для державних економік та життя місцевих громад.
Що таке успішний лісівник? Для Михайла Попкова, українського дослідника, що працює в галузі
управління лісами близько 30 років, робота лісівника охоплює все - від відновлення навколишнього
середовища та заготівлі деревини до захисту природних ресурсів та забезпечення виконання лісового
законодавства.
Як зазначив Попков, у недавньому минулому було зроблено декілька спроб змінити систему
управління лісами в Україні, щоб привести її у відповідність із найкращими практиками, але застаріла модель
переважила.
« З тим, щоб зберегти ліси та повністю використати їх потенціал із користю для людей, довкілля
та економіки, ми повинні покращити управління лісами, інакше ми втратимо їх назавжди. Ми маємо
врятувати їх»,

- каже Попков.
Світовий банк та Європейський Союз працюють разом, щоб допомогти країнам-учасницям програми
розробити та запровадити вкрай необхідні реформи, засновані на сталому використанні лісових ресурсів.
Програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії
європейського інструменту сусідства та партнерства», або Програма ФЛЕГ працює у семи країнах-учасницях:
Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Україні та Росії. Програма фінансується Європейським
Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк у партнерстві із міжнародними НУО - Міжнародним союзом
охорони природи, Всесвітнім фондом природи.
Разом із іншою діяльністю, Програма ФЛЕГ допомагає країнам-учасницям, зокрема Білорусі, Молдові
та Україні, розробляти політики і плани в лісовій галузі. В рамках програми за допомогою міжнародних
експертів, НУО, науковців, бізнесу та владних інституцій були розроблені спільні детальні плани
реформування лісового сектору або їх окремі компоненти.
В Білорусі, наприклад, програма розробила аналітичне підґрунтя для нового Стратегічного плану
розвитку національного лісового сектору Білорусі до 2030 року.
У всіх трьох країнах, в рамках відповідних стратегій
партнерства, Світовий банк, на додаток до програми ФЛЕГ,
профінансував проведення дослідження з питань політики для
підтримки урядів у переформатуванні процесів в лісовому
секторі та залучення інвестицій у стале управління лісами. Ці
дослідження розглядали лісовий сектор ззовні та порівнювали
стан справ у лісовому секторі цих країн з іншими країнами. Як
правило, вони визначали певні ключові питання щодо
реформування політики в лісовому секторі та, у деяких
випадках, допомагали визначити пріоритети щодо сфер
подальшого співробітництва зі Світовим банком.
Ці дослідження визначили необхідність інвестицій в освіту кваліфікованих трудових ресурсів; розвитку
лісової інфраструктури; використання сучасних технологій заготівлі та переробки деревини та поліпшення
законодавчої бази, з тим, щоб можна було управляти цим важливим природним ресурсом у більш сталий
спосіб.
Квал і фі кован і трудові ресурси

Білорусь, де ліси займають приблизно 40% території країни, змогла розширити запровадження
запобіжних заходів проти незаконної вирубки і пов’язаних з нею продажів лісопродукції та корупції. Визнаючи,
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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що ліси є одним з її найцінніших природних ресурсів, Білорусь збільшила заліснені території з 35% території
країни в 1 994 році до більш ніж 39% в 201 3 році. Протягом цього періоду Світовий банк також брав участь у
наданні підтримки у формуванні політик та стратегічних планів, що лежать в основі розвитку спроможності
залісення в країні. З часу закінчення першого Проекту з розвитку лісового господарства в 2002 році, що
підтримувався Світовим банком, протягом 2002 – 201 4 років було створено приблизно 51 4 000 гектарів
нових лісів. Білорусь також створила умови для подальшої модернізації національної політики в лісовому
господарстві та стратегічного розвитку лісового сектору, на основі розумного балансу економічних,
екологічних та соціальних інтересів.
Без кваліфікованих трудових ресурсів важко впровадити нові сталі технології. Країна, таким чином,
визначила пріоритети діяльності щодо реформування системи навчання у сфері лісоуправління та захисту
лісів.
« Ми розробили та запровадили навчальний курс із законодавства в лісовій галузі, що охоплює всі
рівні професійного навчання: від професійно-технічних училищ до

вищих навчальних закладів. Молоді

професіонали зараз отримують краще навчання; він чи вона потрапляють на робоче місце повністю
підготовленими, здатними працювати ефективно»,

ботаніки Академії наук Білорусі.

- каже Валерій Побірушко, Інститут експериментальної

Зем л я гай дукі в

Близько 200 років тому, в Молдові ліси покривали
майже 30% території країни. Це були квітучі ліси (кодру), свого
часу знані як землі гайдуків або героїчних людей, оголошених
поза законом, які за молдовським фольклором, грабували
багатих та віддавали награбоване бідним.
Історично ліси захищали людей та надавали їм
притулок, деревне паливо та їжу, зокрема, ягоди та гриби. Але
зараз у Молдові порівняно небагато лісів, лише 11 % земельних
площ. Це значно збільшує рівень ерозії ґрунтів, зсувів, деградацію водних ресурсів та посилює посуху.
Як зазначає Йон Талмачі, заступник технічного директора Інституту дослідництва та управління в
лісовій галузі, MoldSilva, Національного агентства лісових ресурсів, основні причини виродження лісів – це
незаконна вирубка як наслідок більш високих цін на деревину та паливо та брак ефективного лісоуправління.
Таким чином, насадження нових лісів та підсилення національного лісоуправління визначені
державними пріоритетами Лісовий сектор надає значні можливості для майбутнього розвитку, оскільки
збільшення заліснених територій створить переваги, завдяки яким, зменшиться негативний вплив зміни
клімату та низької місцевої зайнятості.
« Протягом 2002 – 2010 років владі вдалося висадити 60 000 га нових лісів, приблизно половина з
них була висаджена за підтримки Світового банку», - каже Талмачі з MoldSilva.
Він сподівається, що у відповідності до національних пріоритетів, їм вдасться збільшити лісовий покрив до
1 5% на першому етапі, та потім до 20% території на другому
етапі впровадження плану розвитку лісівництва.
М ай бутн є і л і си

Реформа в галузі управління лісами вже визначена як
один з пріоритетів нового уряду України. Відповідний розділ є
у Коаліційній угоді, яка стала частиною Програми уряду.
Багато українських лісівників сподіваються, що відбудеться
повне переосмислення політики в галузі лісівництва, що
сприятиме ефективній інтеграції України до Стратегії та
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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Плану дій ЄС в галузі лісівництва. Разом із експертами ФЛЕГ вони також розробили проект цих життєво
необхідних реформ, і зараз відбувається широке обговорення цього проекту.
Пропозиції включають реструктуризацію Державного агентства лісових ресурсів та чітке розділення
функцій формування політики та управління, контролю та господарської діяльності шляхом внесення змін до
Лісового кодексу країни та інституційних змін. На основі опитування, проведеного ФЛЕГ, у якому 95%
респондентів підтримали державну власність на ліси, експерти Програми також закликають зберегти
національні ліси у державній власності. Також для кращого управління Україні необхідно створити державну
господарюючу компанію, щоб об’єднати наявні державні лісогосподарські підприємства. Це саме те, що було
успішно зроблено в Польщі, Латвії та інших європейських країнах.
« Ми маємо забезпечити майбутнє ресурсів в галузі лісівництва та їх стратегічну цінність
стосовно наших трьох країн», - каже Попков. « Існує очевидний потенціал для розвитку лісового
господарства в Україні. Але зараз ми повинні провести реформування лісоуправління».
Джерело:

http://www.worldbank.org
ДЕРЖЛ І С АГЕН ТСТВО ОТРИ М АЄ М І ЖН АРОДН У ЕКСП ЕРТН У П І ДТРИ М КУ
У П И ТАН Н І РЕФОРМ УВАН Н Я Л І СОВОГО ГОСП ОДАРСТВА

2 березня в Держлісагентстві відбулась зустріч керівництва відомства з Раймундом Джеле,
представником Регіонального офісу ФАО у Європі та Центральній Азії.
Під час зустрічі було обговорено пропозицію Держлісагентства про включення до плану робіт проекту
ФАО «Консолідація лісової політики в Україні» питання
реформування лісової галузі.
Раймунд Джеле зазначив, що пропозиція Держлісагентства
врахована, необхідно лише узгодити технічне завдання на роботу
міжнародних експертів з питань реформування.
Крім того, сторони обговорили необхідність включення
напрацювань проекту «Консолідація лісової політики в Україні» до
проекту стратегії реформування аграрного сектору економіки,
ініціатором розробки якої є Міністерство аграрної політики України.
Прес-служба Держлісагентства

Джерело:

http://dklg.kmu.gov.ua

ЦЬОГО РОКУ П Л АН УЄТЬСЯ ВІ ДТВОРИ ТИ Л І СИ Н А 46 ТИ СЯ Ч АХ ГА, - М І Н АГРОП ОЛ І ТИ КИ

На сьогодні засаджено майже 40% нових лісів від
запланованого на цей рік. Розпочато роботи із заліснення у
всіх обласних управліннях лісового та мисливського
господарства. Планується відтворити ліси на 46 тисячах га.
Про це заявив заступник Міністра аграрної політики та
продовольства – керівник апарату Олександр Сень під час
селекторної наради щодо відтворення лісів та підготовки до
пожежонебезпечного періоду 201 5 року.
« На відтворення та посадку лісів ми маємо не більше
місяця. Поряд з цим ліси необхідно зберегти. Щорічно протягом пожежонебезпечного періоду (з березня по
листопад) ліси зазнають великих втрат. Тому в поточному році необхідно додатково влаштувати 154 км

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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протипожежних розривів, 42, 9 тис. км мінералізованих смуг та поновлення бігбордів»,

- зазначив
заступник Міністра.
Зі свого боку заступник Голови Держлісагентства Віталій Атаманчук нагадав, що у відомстві
знаходиться 7,6 млн га лісів. « У галузі створена і функціонує відомча пожежна охорона, основою якої є
лісові пожежні станції. Охорону лісів від пожеж забезпечують 321 лісогосподарське та лісомисливське
підприємство. У їх складі функціонує понад 1, 7 тисячі лісництв та 269 лісових пожежних станцій. Станом
на 11. 03. 2015 у лісах Держлісагентства (Закарпатська, Київська, Миколаївська, Рівненська та Херсонська
області) ліквідовано 13 пожеж на площі 7, 5 га. Перша лісова пожежа була ліквідована ще у лютому у
Миколаївській області»,

- зауважив заступник Голови.
Під час селекторної наради було заслухано доповіді щодо стану лісової галузі керівників з
Волинської, Житомирської та Херсонської областей.
Олександр Сень відмітив, що Волинська область виконала 73,8% посадки лісів. « Задля уникнення
лісових пожеж необхідно у всіх територіальних регіонах провести роз’яснювальну роботу серед
населення. Також спільно з службам надзвичайних ситуацій провести відповідний комплекс навчання»,-

заявив заступник Міністра.
До речі, цієї суботи представники Мінагрополітики на чолі з Міністром Олексієм Павленком вийдуть
на посадку лісу в Київській області.
Прес-служба Мінагрополітики

Джерело:

http://minagro.gov.ua
Бон дарук Г. В. , Кагало О. О. , П роцен ко Л . Д. , Артов А. М . , П роць Б. Г.

Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в
лісовому секторі України: Аналіз та перспективи розвитку. – Львів, 201 3.
– 266 с. ISBN 978-966-02-6896-8
Публікація присвячена аналізу лісового законодавства України та
практики управління лісовим сектором в аспекті збереження
біорізноманіття та природних екосистем і розробці пропозицій щодо
вдосконалення законодавства, нормативних актів та їх практичного
застосування. У публікації проаналізовані міжнародні вимоги та
рекомендації відносно збереження біорізноманіття загалом та лісового
біорізноманіття, включаючи вимоги ратифікованих Україною
міжнародних конвенцій, резолюцій Міністерських конференцій із захисту
лісів у Європі, критеріїв та індикаторів сталого ведення лісового
господарства, загальноєвропейських практичних рекомендацій щодо
сталого ведення лісового господарства. Вимоги міжнародних конвенцій
проаналізовані з точки зору їх відображення у законодавстві України. Наведений опис нових концептуальних
засад природоохоронної справи й сучасних форм територіальної охорони природи, що сформовані та
використовуються у Європі, проаналізовано стан природоохоронної справи та законодавства Україні в
аспекті їх відповідності сучасним концептуальним засадам та законодавчим актам ЄС. Надані рекомендації
щодо вдосконалення природоохоронного законодавства та окремих законів, а також їх адаптації до
законодавства ЄС. У Глосарії наприкінці цієї роботи наведені основні терміни, визначення та поняття, у т.ч.
відсутні в законодавчих актах України, із посиланням на джерела.
Для експертів і керівників лісової галузі, охорони природи, а також для біологів, екологів, студентів
відповідних спеціальностей, працівників державних органів та активістів громадського сектору.
Джерело:

http://sfmu.org.ua
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