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ВСТУП 
 

Погіршення суспільної думки щодо законності лісозаготівель та сталості 

лісокористування зумовлює необхідність розширення інструментарію щодо доступу 

громадськості до інформації про ліси та лісове господарство, попередження 

лісопорушень та боротьби з тіньовим оборотом деревини. Зокрема суспільство 

занепокоєне проблемами незаконних лісозаготівель, включаючи торгівлю, 

транспортування і переробку деревини незаконного походження. 

Відсутність єдиної системи контролю за транспортуванням деревини в Україні 

та непрозорість інформації, або її відсутність, щодо деревини є однією із причин 

недовіри громадськості до галузі лісового господарства. Тому важливим є подальше 

налагодження ефективного та прозорого контролю за лісокористуванням, 

відстежування походження деревини, яка надходить в обіг на території всієї країни з 

повноцінною взаємодію підприємств, що володіють цією інформацією про деревину 

та державними органами управління, правоохоронними органами, відповідальним 

бізнесом, природоохоронними організаціями, місцевими громадами для досягнення 

сталого лісового господарства. 

Так, одним із найбільш напрямів реалізації програми «Правозастосування та 

управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту 

сусідства і партнерства-2» (FLEG II) є розвиток як систем контролю руху деревини на 

усіх етапах її трансформації в готову продукцію, так і забезпечення громадського 

контролю на окремих ланках її руху, зокрема, транспортуванню. 

Представлений звіт містить пропозиції щодо налагодження громадського 

контролю як на базі вже існуючої єдиної державної системи електронного обліку 

деревини (ЄДСЕОД), так і можливістю використання альтернативних систем, під час 

транспортування деревини. Розроблено програмне забезпечення на основі тестової 

бази даних обліку деревини, яке з використанням зручних для громадян сервісів 

дозволить здійснювали контроль та отримувати додаткову інформацію. В підсумку 

практична реалізація запропонованих сервісів дозволить не створювати незручності в 

господарській діяльності підприємств лісової та деревообробної галузей та надати 

громадськості цивілізований інструмент контролю. 
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1. Формування моделі громадського контролю за 

транспортуванням деревини в Україні 

 

1.1. Підготовка проекту Концепції громадського контролю 

за транспортуванням необробленої деревини в Україні 
 

При опрацюванні питання щодо залучення громадськості до контролю за 
транспортуванням деревини до уваги були взяті матеріали аналізу закордонного 
досвіду налагодження систем контролю і стеження деревини http://www.enpi-
fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/. 

Як виявилося, серед великого різноманіття систем контролю руху та стеження 
деревини лише інтегрована інформаційна система SUMAL в Румунії має елемент 
участі громадськості в контролі за перевезенням деревини в круглому виді [4-8]. Він 
полягає у можливості телефонувати будь-якому громадянину за номером служби 
надзвичайних ситуацій 112 та за державним номером автомобіля, який здійснює 
перевезення, дізнаватися про законність походження сировини. Відповідно жоден 
перевізник зобов’язаний перед початком руху в місце призначення передати 
інформацію про вантаж (з детальною інформацією) на сервер системи.  

З урахуванням підвищення громадянської активності в країні та низької довіри 
до лісової галузі у суспільстві – доцільним виявилося взяти до уваги саме румунський 
досвід функціонування системи SUMAL в частині реалізації сервісу з он-лайн 
реєстрації деревини при її відвантаженні та контролю впродовж часу перевезення. 

Запропонований проект Концепції громадського контролю за транспортуванням 
необробленої деревини в Україні передбачає розширення інструментарію щодо 
доступу громадськості до інформації про ліси та лісове господарство, попередження 
лісопорушень та боротьби з тіньовим оборотом деревини в Україні (Додаток А). 

Діюча система єдиного державного обліку деревини (ЕОД) не дозволяє 
ефективно реалізовувати громадський контроль в наслідок низки правових, 
організаційних та технологічних аспектів її функціонування. Зокрема, громадськість не 
має права зупиняти транспортний засіб для перевірки наявності бирок та їх реєстрації 
в системі ЕОД. Перевірка в системі ЕОД биркування кожної колоди потребує значних 
витрат часу. Відсутність єдиних вимог щодо внесення інформації про деревину в 
систему ЕОД (у т. ч. щодо термінів внесення даних) спричиняє можливість 
перевезення деревини без її попередньої реєстрації в системі. Не виключається 
можливість модифікації інформації вже внесеної до системи. 

Визначений Концепцією підхід дозволяє повністю або частково усунути виявлені 
недоліки та запропонувати більш простий засіб громадського контролю щодо 
законності походження деревини під час її транспортування. 
 Метою Концепції є визначення засад прозорого ведення лісогосподарської 
діяльності та створення умов щодо об’єктивного підтвердження законності 

http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
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походження деревини згідно з вимогами статті 294 Угоди про Асоціацію між ЄС та 
Україною та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів». 

Основними принципами Концепції є: 
● відкритість даних щодо лісозаготівель та транспортування заготовленої 

деревини; 
● прозорість і відкритість у висвітленні діяльності лісової галузі; 
● уніфікованість підходів щодо отримання інформації про заготовлену 

деревину; 
● орієнтованість на інтереси і потреби громад; 
● протоколювання всіх операцій роботи з даними; 
● забезпечення конфіденційності зберігання інформації та неможливості її 

модифікувати. 
Завданнями Концепції громадського контролю за транспортуванням 

заготовленої деревини в Україні є: 
● забезпечення права громадян на інформацію про ліси і лісове господарство; 
● залучення громадськості до участі в управлінні лісовим господарством; 
● урізноманітнення інструментарію контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади зі сторони інститутів громадянського суспільства; 
● удосконалення технології управління та підвищення якості управлінських 

рішень в лісовому господарстві; 
● розширення доступу громадян до інформаційних ресурсів про ліси і лісове 

господарство; 
● підвищення рівня знань і обізнаності громадськості щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в лісовому господарстві. 
Вирішення завдань Концепції передбачається здійснити шляхом: 
● створення незалежної інформаційно-пошукової системи щодо руху 

необробленої деревини; 
● розробки структури бази даних та алгоритмів синхронізації інформації вже з 

існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні (ЕОД 
та інші); 

● створення гнучких інструментів отримання інформації про рух заготовленої 
деревини громадськістю, таких як: мобільні додатки, веб-сервіси та інтеграція 
з вже існуючими кол-центрами; 

● розробки інструкцій з користування інструментами інформаційно-пошукової 
системи щодо руху необробленої деревини; 

● визначення і навчання осіб, відповідальних за підтримку інформаційно-
пошукової системи щодо руху необробленої деревини; 

● залучення громадськості до використання розроблених інструментів; 
● інтеграції офіційного веб-порталу Держлісагентства України з об’єктивними 

інструментами контролю за рухом необробленої деревини. 
Інформаційно-пошукова система контролю руху необробленої деревини 

передбачає постійну синхронізацію даних з існуючими системами контролю руху 
деревини. В свою чергу дані накопичуються в окремій базі даних та всі зміни вносяться 
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у вигляді окремих записів, при цьому видалення вже синхронізованих записів 
унеможливлюється.  

Для забезпечення громадського контролю при перевезенні лісоматеріалів 
планується створення гарячої лінії, окремих сервісів та програм для мобільних 
пристроїв на базі інформаційно-пошукової системи контролю руху необробленої 
деревини, які дозволятимуть оперативно отримувати інформацію про деревину, що 
транспортується, використовуючи при пошуковому запиті номер транспортного 
засобу, бирки та товаро-транспортної накладної (див. рис. 1). 

 

 
 
Рис. 1. Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи транспортування 

необробленої деревини 
 
Реалізувати Концепцію очікується протягом двох етапів. 
На першому етапі передбачається: 
● опрацювати європейський та вітчизняний досвід функціонування систем 

контролю руху деревини; 
● сформувати централізовану базу даних; 
● створити систему пошуку інформації; 
● інтегрувати останню з вже існуючими системами; 
● розробити додаткові сервіси та програми; 
● написати детальні інструкції з користування системою. 

 
Другий етап передбачатиме тестування розроблених інструментів та 

поширення інформації щодо їх використання серед громадськості. 
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1.2. Проведення консультацій з зацікавленими сторонами 
щодо реалізації підходів закладених у проекті Концепції  

 
Для реалізації підходів закладених у проект Концепції було здійснено ряд 

консультацій з зацікавленими сторонами, як серед громадськості, так і серед 

державних та комерційних структур, що по’вязані з деревообробною та 

лісозаготівельною діяльністю.  

Насамперед, активну зацікавленість на початковому етапі реалізації проекту 

виявило державне підприємство Лісогосподарський-Інноваційно-Аналітичного Центр 

(ЛІАЦ) з можливістю залучення існуючих інструментів ЕОД до системи громадського 

контролю за рухом деревини. 

Таким чином 14.07.2016 року було проведено зустріч з керівництвом ДП «ЛІАЦ», 

під час яких було обговорено основні завдання, які мають бути вирішені в рамках 

проектного завдання щодо створення інструментів громадського контролю за рухом 

деревини та можливої участі в ньому ДП «ЛІАЦ». 

Директор ДП «ЛІАЦ» (Васильєв П.В.) розповів про тестову версію програмного 

забезпечення розробленого для правоохоронних органів щодо відстеження 

походження деревини, яке дозволяє проводити пошук інформації, як за номером 

бирки, так і за номером транспортного засобу. 

Результати перших консультацій з керівництвом ДП «ЛІАЦ» передбачали 

наступне: 

• «ЛІАЦ» готове надати доступ для користування програмним 

забезпеченням щодо контролю за рухом деревини на безоплатній основі та братиме 

активну участь в реалізації проектного завдання; 

• реєстрація лісокористувачів в системі громадського контролю за рухом 

деревини, внесення і перегляд інформації мають бути безкоштовними; 

• в системі має реєструватися вихідна інформація про продукцію; 

• вищезгадане програмне забезпечення може використовуватись в межах 

різних проектів громадського контролю, в тому числі FLEG II. 

Наступний етап консультацій відбувся під час круглого столу щодо 

«Обговорення Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої 

деревини в Україні» 29 вересня 2016 р. в рамках ХV міжнародної виставки 

«LISDEREVMASH». 

У обговоренні взяли участь представники Державного агентства лісових 

ресурсів України, ДП “ЛІАЦ”, Національної поліції України, Державної служби 

надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції, неурядових громадських 

організацій, деревообробних підприємств, науково-дослідних установ. 

Засідання включало три доповіді та їх подальше обговорення. Перша доповідь, 

представлена Павлом Кравцем – експертом програми «ENPI East FLEG-ІІ» 

стосувалася механізмів залучення громадськості до контролю руху деревини в 

окремих країнах ЄС та можливість їх впровадження в умовах лісового сектору України. 

Наступна доповідь Юрія Сотника - заступника генерального директора з виробничих 
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питань ДП «ЛІАЦ» стосувалась головних аспектів удосконалення Єдиної державної 

системи електронного обліку деревини в Україні. Зокрема увага присутніх була 

зосереджена на пропозиції реформування системи електронного обліку деревини 

(ЕОД), шляхом запровадження електронного обліку деревини для всіх 

лісокористувачів та надання доступу до цієї Системи відповідним контролюючим 

органам  з метою мінімізації тіньового ринку деревини в Україні. Також серед основних 

цілей ДП «ЛІАЦ», як було зазначено є об’єднання підсистем ЕОД і бази сертифікатів 

та втілення підсистеми матеріально-грошової оцінки лісосіки, яка зараз знаходиться 

на стадії тестування [2,3]. Остання доповідь включала обговорення проекту Концепції 

громадського контролю за транспортуванням необробленої деревини в Україні. 

Відбулося активне обговорення проекту Концепції громадського контролю за 

транспортуванням заготовленої деревини в Україні. Основні питання стосувались 

цілісності даних та унеможливлення їх модифікації, фіксування місця і часу від’їзду 

транспортного засобу, поліпшення виконавської дисципліни та обліку лісових ресурсів, 

шляхів залучення громадськості до контролю за рухом заготовленої лісопродукції, 

врахування людського фактору, альтернативних шляхів залучення громадськості до 

контролю за транспортуванням заготовленої деревини в Україні. Також було 

запропоновано використати напрацювання ЛІАЦ для контролю за транспортуванням 

заготовленої деревини в Україні та спільними зусиллями вдосконалювати 

електронного обліку деревини. 

Разом із тим, усі виступаючі наголошували про те, що розробка і реалізація 

новітніх систем контролю не може розглядатися окремо від інших засобів та 

інструментів попередження незаконних рубань починаючи з підвищення свідомості й 

відповідальності громадян та посиленням правозастосування. 

Учасники семінару погодилися про доцільність подальшого опрацювання 

пропозицій щодо громадського контролю за транспортуванням заготовленої 

деревини, викладених у Концепції. 

 Для прогнозування доцільності створення програмних рішень щодо втілення 

положень Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої 

деревини в Україні було проведено опитування учасників круглого столу та активних 

громадських організацій, контакти, яких були отримані шляхом вибірки з новин в 

мережі Інтернет, що стосуються лісозаготівель та деревообробки шляхом розсилки 

повідомлень з посиланням на анкету розроблену в Google формах. Отримані 

результати свідчили, що на запропоновані програмні рішення є запит, адже на момент 

проведення дослідження, в Україні не існувало єдиної платформи перевірки 

легальності деревини, що перевозилась. 

 Результати останнього етапу консультацій з ДП «ЛІАЦ» зафіксували зменшення 

долі його участі в проекті в зв’язку з організаційними та технічними змінами в структурі 

роботи цього підприємства та закритістю його програмного коду. Таким чином частина 

попередніх домовленостей не була реалізована зі сторони ДП «ЛІАЦ». Разом із тим, 

за підсумками проведених консультацій з в.о. директора ДП «ЛІАЦ» Сколотою Я.Ю. на 

сайті ДП «ЛІАЦ» були розміщені веб-додатки перевірки законності походження 

деревини під час її транспортування за номером машини, бирки та ТТН. Зазначені 
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сервіси реалізовані в тестовій версії програмного забезпечення розробленого для 

правоохоронних органів щодо відстеження походження деревини. 

Неможливість реалізації досягнутих раніше домовленостей щодо співпраці з ДП 

«ЛІАЦ», зумовила необхідність розробки альтернативної тестової системи контролю 

за транспортуванням необробленої деревини в Україні, яка б відповідала вимогам 

Концепції та в подальшому була представлена для громадськості. 
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2. Програмні рішення щодо втілення положень 
проекту Концепції громадського контролю за 
транспортуванням необробленої деревини в 
Україні 

 

2.1. Удосконалення ЕОД 
 

Єдина державна система електронного обліку деревини була створена як 

загальнодержавна інформаційна система, що містить дані щодо заготовлених та 

реалізованих лісоматеріалів підприємствами тобто постійними лісокористувачами. 

Основні цілі поставлені перед системою, як зазначено в  Концепції створення єдиної 

державної системи електронного обліку деревини [1], мають досягатися шляхом: 

 здійснення маркування деревини з нанесенням штрих-коду та 

ідентичного йому цифрового коду  для реєстрації її походження, 

технологічних, якісних та кількісних показників; 

 автоматичного зчитування інформації, що міститься у штрих-коді, та 

внесення її в електронній формі до системи обліку деревини; 

 автоматизації процесів документального оформлення транспортування  

деревини  з лісосік до місць складування, переробки чи до кінцевого 

споживача або експортера; 

 автоматизації процесів приймання та інвентаризації  деревини,  що 

надходить з лісосік, у місцях її складування,  зберігання та відвантаження, 

а також  обліку деревини  під час  її реалізації;  

 застосування методів електронного контролю за переміщенням 

деревини,  зокрема через митний кордон України;  

 створення систем електронного  обліку деревини  та документообігу, 

каналів зв’язку з використанням сучасних технологій для забезпечення 

достовірності та доступності інформації, модернізації автоматизованої 

інформаційної системи Держлісагентства та відповідних баз даних; 

 оснащення лісогосподарських підприємств обладнанням для маркування 

деревини, засобами обробки та передачі інформації, впровадження 

сучасного програмного забезпечення; 

 створення комплексних систем захисту інформації. 

В даний час система ЕОД функціонує на базі 272 постійних лісокористувачів. В 

основному це підприємства Держлісагентства та одне підприємство Міноборони. 

Питомий обсяг заготовленої деревини, яка охоплена електронним обліком по 

системі Держлісагентства складає 99%. 
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Для імплементації серед всіх постійних лісокористувачів системи ЕОД 

необхідно вирішити ряд питань, які стосуються:  

- нормативно-правового врегулювання функціонування Єдиної державної  

системи електронного обліку деревини; 

- невідповідності стандартів України та ЄС, застарілість ГОСТів, що діють в 

Україні; 

- відсутності відповідальності за нездійснення або невчасне внесення 

інформації до системи ЕОД; 

- низького рівня довіри громадськості та лісокористувачів до ДП «ЛІАЦ» та 

прозорості системи ЕОД; 

- інформаційної безпеки та закритості програмних рішень; 

- адміністрування системи її ж контролюючим органом. 

Саме тому важливим є вдосконалення системи ЕОД, як відкритої платформи 

для подальшої взаємодії, з органами МВС, Держмитслужби, ДПА щодо контролю  за 

обігом деревини та протидії функціонуванню тіньового ринку. Таким чином основна 

увага має бути зосереджена на удосконаленні систем захисту інформації від її 

модифікації та проведенні аудитів апаратно-програмного забезпечення та висвітлення 

результатів їх проведення в мережі Інтернет громадськості.  

В рамках програми “ENPI EAST FLEG II” «Підтримка розвитку механізму 

залучення громадськості до контролю транспортування деревини в Україні» шляхом 

спільної роботи з ДП «ЛІАЦ» було реалізовано та надано громадськості інструменти 

перевірки деревини за номером транспортного засобу та товарно-транспортної 

накладної при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс).  

Тестова версія програмного забезпечення розробленого ДП «ЛІАЦ» для 

правоохоронних органів щодо відстеження походження деревини також отримала 

можливість пошуку інформації номером транспортного засобу чи товарно-

транспортної накладної (див. веб сторінку ДП «ЛІАЦ» за посиланням: 

http://www.ukrforest.com/). Інструкція з роботи з такою програмою для інформаційно-

довідкових центрів наведена в Додатку Б. 

Отже існуючі сервіси системи ЕОД можуть забезпечувати перевірку 

необробленої деревини в Україні, яка перевозиться з підприємств де вона 

запроваджена та використовується, але низький рівень довіри громадськості до ДП 

«ЛІАЦ», закритість його програмних рішень та відсутність підтвердження захищеності 

даних не дають змоги використовувати їх в повній мірі [11].  

Відкритими питаннями залишаються зокрема: захист інформації від 

модифікації, модернізація апаратного забезпечення ДП «ЛІАЦ», надання вільного 

доступу громадськості до програмного забезпечення розробленого ДП «ЛІАЦ» щодо 

http://www.ukrforest.com/
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відстеження походження деревини або створення на його основі відкритих сервісів для 

кол-центрів.  

2.2. Універсальне рішення щодо громадського контролю за 

транспортуванням деревини 
 

Під час проектного завдання було розроблено тестову версію системи 
громадського контролю за транспортуванням деревини http://www.proderevo.info яка 
може стати альтернативою існуючої в Україні системі ЕОД та безперешкодно 
використовуватись громадськістю.  

Така система передбачає добровільну реєстрацію операцій з перевезення 
деревини шляхом фотографування ТТН та внесення інформації про перевезення в 
незалежну базу-даних.  

Верифікація операцій відбувається шляхом автоматичного зчитування даних 
про пристрій з якого вноситься інформація (номер телефону, IMEI, GPS координати) 
та створення спільної фотографії (з геотегом) відповідальної особи, що відпустила 
деревину разом з водієм транспортного засобу з подальшим завантаженням даних до 
незалежної бази даних. 

Сервіс представляє собою SPA (Single Page Application), розміщений на 
серверах docker-хостинга Cloudhero.io та реалізований через технологію контеризації 
та Android додаток у вигляді apk файла.  Алгоритм роботи системи наведено в 
Додатку В. 

Розроблена система є тестовою та показує переваги підходів, запропонованих 

в Концепції. Всі програмні рішення розміщені у відкритому доступі. Таким чином, 

запропонована система може вдосконалюватись усіма бажаючими.  

За підтримки органів державної виконавчої влади можлива синхронізація 

інформації з уже існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні 

(ЕОД та інші) та її застосування для роботи відповідних кол-центрів.   

http://www.proderevo.info/
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3. ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМОВАНОСТІ ТА ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО 

УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В КОНТРОЛІ ЗА 

ТРАНСПОРТУВАННЯМ ДЕРЕВИНИ  
 

З метою інформування громадськості та підвищення обізнаності щодо її участі 

в контролі за транспортуванням деревини було проведено круглий стіл щодо 

«Обговорення Концепції громадського контролю за транспортуванням заготовленої 

деревини в Україні», який відбувся 29 вересня 2016 р. в рамках ХV міжнародної 

виставки «LISDEREVMASH» (відеозапис круглого столу доступний за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=zelbZdsS0y0)  та організовано розсилку матеріалів 

до круглого столу серед представників Державного агентства лісових ресурсів 

України, ДП “ЛІАЦ”, Національної поліції України, Державної служби надзвичайних 

ситуацій, Державної екологічної інспекції, неурядових громадських організацій, 

деревообробних підприємств, науково-дослідних установ. 

Також було здійснено розсилку повідомлень про проведений круглий стіл серед 

зацікавлених сторін з посиланням на анкету розроблену в Google формах, яка 

передбачала прогнозування доцільності створення програмних рішень щодо втілення 

положень Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої 

деревини в Україні (Додаток Г). Результати опитування підтвердили необхідність 

створення таких систем та відповідність Концепції потребам громадськості. 

2 листопада 2016 року відбувся прес-сніданок «Чому в Україні не працює 

електронна система обліку деревини, впроваджена ще в 2013 році і, що для цього 

потрібно?», організований компанію Latschbacher під час якого представники ЗМІ окрім 

основних питань представлених на заході ознайомились з напрацюваннями в межах 

програми “ENPI EAST FLEG II” «Підтримка розвитку механізму залучення 

громадськості до контролю транспортування деревини в Україні», зокрема з 

положеннями Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої 

деревини в Україні. 

Всі матеріали щодо виконання проекту розміщені на веб-сайті "Сталий розвиток 

лісового господарства в Україні" 

http://sfmu.org.ua/ua/component/search/?searchword=FLEG%20II&searchphrase=all  . 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zelbZdsS0y0
http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini
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Annex A 
 

 

КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯМ 

НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ 

  

1.  Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція 

Погіршення суспільної думки щодо законності лісозаготівель та сталості 

лісокористування зумовлює необхідність розширення інструментарію щодо доступу 

громадськості до інформації про ліси та лісове господарство, попередження 

лісопорушень та боротьби з тіньовим оборотом деревини. 

Діюча система єдиного державного обліку деревини (ЕОД) не дозволяє 

ефективно реалізовувати громадський контроль в наслідок низки правових, 

організаційних та технологічних аспектів її функціонування. Зокрема, громадськість не 

має права зупиняти транспортний засіб для перевірки наявності бирок та їх реєстрації 

в системі ЕОД. Перевірка в системі ЕОД биркування кожної колоди потребує значних 

витрат часу. Відсутність єдиних вимог щодо внесення інформації про деревину в 

систему ЕОД (у т. ч. щодо термінів внесення даних) спричиняє можливість 

перевезення деревини без її попередньої реєстрації в системі. Не виключається 

можливість модифікації інформації вже внесеної до системи. 

Визначений Концепцією підхід дозволяє повністю або частково усунути 

виявлені недоліки та запропонувати більш простий засіб громадського контролю щодо 

законності походження деревини під час її транспортування. 

  

2. Мета, принципи і завдання Концепції 

  

         Метою Концепції є визначення засад прозорого ведення лісогосподарської 

діяльності та створення умов щодо об’єктивного підтвердження законності 

походження деревини згідно з вимогами статті 294 Угоди про Асоціацію між ЄС та 

Україною та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності 

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

лісоматеріалів».  

  

Основними принципами Концепції є: 

● відкритість даних щодо лісозаготівель та транспортування заготовленої 

деревини; 

● прозорість і відкритість у висвітленні діяльності лісової галузі; 

● уніфікованість підходів щодо отримання інформації про заготовлену деревину; 

● орієнтованість на інтереси і потреби громад; 

● протоколювання всіх операцій роботи з даними; 
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● забезпечення конфіденційності зберігання інформації та неможливості її 

модифікувати. 

  

Завданнями Концепції громадського контролю за транспортуванням 

заготовленої деревини в Україні є: 

● забезпечення права громадян на інформацію про ліси і лісове господарство; 

● залучення громадськості до участі в управлінні лісовим господарством; 

● урізноманітнення інструментарію контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади зі сторони інститутів громадянського суспільства; 

● удосконалення технології управління та підвищення якості управлінських 

рішень в лісовому господарстві; 

● розширення доступу громадян до інформаційних ресурсів про ліси і лісове 

господарство; 

● підвищення рівня знань і обізнаності громадськості щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в лісовому господарстві. 

  

3. Шляхи та етапи реалізації Концепції 

          

Вирішення завдань Концепції передбачається здійснити шляхом: 

● створення незалежної інформаційно-пошукової системи щодо руху 

необробленої деревини; 

● розробки структури бази даних та алгоритмів синхронізації інформації вже з 

існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні (ЕОД та 

інші); 

● створення гнучких інструментів отримання інформації про рух заготовленої 

деревини громадськістю, таких як: мобільні додатки, веб-сервіси та інтеграція з 

вже існуючими кол-центрами; 

● розробки інструкцій з користування інструментами інформаційно-пошукової 

системи щодо руху необробленої деревини; 

● визначення і навчання осіб, відповідальних за підтримку інформаційно-

пошукової системи щодо руху необробленої деревини; 

● залучення громадськості до використання розроблених інструментів; 

● інтеграції офіційного веб-порталу Держлісагентства України з об’єктивними 

інструментами контролю за рухом необробленої деревини. 

  

Інформаційно-пошукова система контролю руху необробленої деревини 

передбачає постійну синхронізацію даних з існуючими системами контролю руху 

деревини.  В свою чергу дані накопичуються в окремій базі даних та всі зміни 

вносяться у вигляді окремих записів, при цьому видалення вже синхронізованих 

записів унеможливлюється.  
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Для забезпечення громадського контролю при перевезенні лісоматеріалів 

планується створення гарячої лінії, окремих сервісів та програм для мобільних 

пристроїв на базі інформаційно-пошукової системи контролю руху необробленої 

деревини, які дозволятимуть оперативно отримувати інформацію про деревину, що 

транспортується, використовуючи при пошуковому запиті номер транспортного 

засобу, бирки та товаро-транспортної накладної.   

 

 

 

Реалізувати Концепцію очікується протягом двох етапів. 

  

На першому етапі передбачається: 

● опрацювати європейський  та вітчизняний досвід функціонування систем 

контролю руху деревини; 

● сформувати централізовану базу даних; 

● створити систему пошуку інформації; 

● інтегрувати останню з вже існуючими системами; 

● розробити додаткові сервіси та програми; 

● написати детальні інструкції з користування системою. 

Другий етап передбачатиме тестування розроблених інструментів та 

поширення інформації щодо їх використання серед громадськості.  

 

Очікуваний результат від реалізації Концепції: 

 

● забезпечити високий рівень доступності інформації щодо лісозаготівель та руху 

лісопродукції для громадськості; 

● підвищення прозорості і відкритості лісового сектору; 

● поліпшення виконавської дисципліни та обліку лісових ресурсів; 

● залучення громадськості до контролю за рухом заготовленої лісопродукції; 

● підтвердження законності походження деревини шляхом використання 

об’єктивних, незалежних та прозорих інформаційних інструментів та сервісів; 

● попередження утворення незаконної деревини та її обороту на ринку.
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Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи щодо руху необробленої деревини 
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Annex B 

ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ З ПРОГРАМНИМИ РІШЕННЯМИ ДП "ЛІАЦ" ДЛЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ЦЕНТРІВ 

 

Даний документ носить рекомендаційний характер та є доповненням до 

посадових та інших інструкцій операторів інформаційно-довідкових центрів. У 

випадку невідповідності пропозицій наведених в цій інструкції з діючими правилами, 

що стосуються оператора слід вважати пріоритетними останні та узгоджувати 

роботу в сфері діючих правил роботи інформаційно-довідкового центру.  

Існуючі способи перевірки легальності лісопродукції 

Для отримання інформації про деревину, що перевозиться оператор 

інформаційно-довідкового центру може використовувати: 

 веб-сайт ДП «ЛІАЦ» http://www.ukrforest.com/   

 мобільний додаток розроблений ДП «ЛІАЦ» 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk   

 інші незалежні системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини типу http://www.proderevo.info/  (за відсутності необхідної 

інформації в базі даних ЕОД). 

При перевірці легальності походження лісопродукції у першому випадку 

необхідно відкрити веб-сайт ДП «ЛІАЦ» http://www.ukrforest.com/ Перед цим оператор 

інформаційно-довідкового центру має переконатися, що в нього стоїть найновіша 

версія веб-переглядача (бажано використовувати Google Chrome), ввімкнені всі його 

стандартні функції та відсутні  обмеження до ресурсів інтернету. 

На головній сторінці для користувача доступно кілька варіантів формування 

запиту, як за номером бирки ялинки (Рис.1) чи лісопродукції (Рис.2), номером 

транспортного засобу (Рис.3) або номером ТТН (Рис.4).  

 

 

Рис. 1 Перевірка ялинки 

http://www.ukrforest.com/
http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk
http://www.proderevo.info/
http://www.ukrforest.com/
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Рис. 2 Перевірка за номером бирки 

 

Рис. 3 Перевірка за номером авто 

 

Рис. 4 Перевірка за номером ТТН 
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Також пошук можна здійснювати перейшовши на сторінку «Перевірка 

деревини», де користувачу веб-сайта доступна форма «Перевірка легальності 

лісопродукції» наведена на Рис. 5. 

 

Рис. 5 Форма «Перевірка легальності лісопродукції» 

При використанні сервісів зазначених на головній сторінці веб-сайту ДП 

«ЛІАЦ» з’являються спливаючі вікна з формами для внесення інформації (Рис. 6). У 

випадку наявності відповідної інформації в системі ЕОД користувач веб-сайту отримує 

звіт за результатами перевірки (Рис.7), якщо інформація відсутня – система 

повідомить про це за допомогою відповідного звіту (Рис. 8) 

 

Рис. 6 Форма для внесення інформації при перевірці легальності лісопродукції 

за номером транспортного засобу. 
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Рис. 7 Результати перевірки легальності лісопродукції за номером 

транспортного засобу 

  

 

Рис. 8 Повідомлення про відсутність інформації при перевірці легальності 

лісопродукції за номером транспортного засобу 
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 Пошук за номером бирки може здійснюватися також на сторінці «Перевірка 

деревини», при цьому формується більш стислий звіт ніж у випадку використання 

сервісів перевірки легальності лісопродукції на головній сторінці (Рис. 9). 

 

Рис. 9 Результати перевірки легальності лісопродукції за номером бирки 

Використання мобільного додатку для пристроїв на базі операційної системи 

Android (версія не нижче 4.1) передбачає, що оператор інформаційно-довідкового 

центру (особа відповідальна обслуговування комп’ютерної техніки)  має ввімкнути 

можливість встановлення сторонніх додатків, потім завантажити його за адресою 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk встановити та запустити його. 

Мобільний додаток забезпечує пошук інформації за номером бирки аналогічно 

до того як це робиться на сторінці «Перевірка деревини». Для цього оператор запускає 

додаток та вносить в нього номер бирки, після натискання на зображення бирки у 

верхній частині робочої області мобільного додатку система формує відповідний звіт.  

Скриншоти програми з коротким поясненням роботи в ній наведені з рис.10-

рис.16 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk
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Рис. 10 Основне меню мобільного додатку з перевірки легальності 

лісопродукції, розробленого ДП «ЛІАЦ» 

 

Рис. 11 Коротка довідка щодо внесення даних в програму 
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Рис. 12 Приклад заповненого поля з номером бирки 

 

Рис. 13 Приклад звіту за номером бирки 
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Інші незалежні системи громадського контролю за транспортуванням деревини 

дозволяють отримати інформацію про деревину, що перевозиться у випадку її 

відсутності в системі ЕОД. 

Реєстрація звернень громадян 

Всі дзвінки отримані під час прийому звернень громадян реєструються в 

Журналі звернень та заносяться до бази даних інформаційно-довідкового центру, де 

мають фіксуватись: 

1. Номер звернення. 

2. Дата та час звернення. 

3. Контактні дані оператора інформаційно-довідкового центру. 

4. Контактні дані особи, що звернулася. 

5. Місцезнаходження особи, що звернулася 

6. Дані щодо ідентифікації транспортного засобу (номер транспортного засобу, 

номер ТТН, номер бирки, номер ялинки, інші дані). 

7. Тип сервісу, який використовувався для пошуку інформації (веб-сайт ДП 

«ЛІАЦ», мобільний додаток розроблений ДП «ЛІАЦ», інші незалежні системи 

громадського контролю за транспортуванням деревини). 

8. Наявність в системі запису інформації, що запитується. 

9. Номер скриншоту з результатами запиту (або його відсутності), який в 

подальшому розміщуватиметься в базі даних  інформаційно-довідкового центру 

або за технічної неможливості це з робити на відкритому фотохостингу (за 

попереднім погодженням). 

10. Відмітка про звернення до правоохоронних органів у випадку відсутності запису 

про транспортний засіб в системі. 

11. Побажання та пропозиції особи, що звернулася. 

12. Відмітка про те чи було задовільнено запит особи, що звернулася. 

13. Інші відмітки. 

Алгоритм обробки запитів 

1. Привітання. 

2. Отримання інформації щодо запиту від особи, що звертається. 

3. Внесення інформації про запит до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

4. Пошук інформації в системі ЕОД способами зазначеними в Інструкції. 

5. Фіксування отриманого результату в Журналі звернень або в базі даних 

інформаційно-довідкового центру. 

6. Інформування про результат особи, що звернулася. 

7. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 
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8. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

9. У випадку відсутності інформації в системі ЕОД здійснюється пошук в інших 

незалежних системах громадського контролю за транспортуванням деревини. 

10. Фіксування отриманого результату в Журналі звернень або в базі даних 

інформаційно-довідкового центру. 

11. Інформування про результат особи, що звернулася. 

12. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 

13. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

14. У випадку відсутності інформації в інших незалежних системах громадського 

контролю за транспортуванням деревини інформування особи, що звернулася 

про те, що вся інформація буде передана до правоохоронних органів. 

15. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 

16. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або бази даних інформаційно-

довідкового центру. 

17. Завершення телефонного дзвінка. 

18. Відправлення інформації про запит до правоохоронних органів. 
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Annex C  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯМ ДЕРЕВИНИ PRODEREVO.INFO 

 

В межах проектного завдання «Підтримка розвитку механізму залучення 

громадськості до контролю за транспортуванням заготовленої деревини в 

Україні», що виконується в рамках програми ENPI-FLEG II, було розроблено тестову 

версію системи громадського контролю за транспортуванням деревини 

http://www.proderevo.info, яка може стати альтернативою існуючої в Україні системі 

ЕОД та вільно використовуватись та вдосконалюватись громадськістю.  

 

Представлена система передбачає добровільну реєстрацію операцій з 

перевезення деревини шляхом фотографування ТТН та внесення інформації про 

перевезення в незалежну базу-даних.  

 

 
 

Рис. 1. Принцип роботи системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини proderevo.info 

Верифікація операцій відбувається шляхом автоматичного зчитування даних 

про пристрій з якого вноситься інформація (номер телефону, IMEI, GPS координати) 

та створення спільної фотографії (з геотегом) відповідальної особи, що відпустила 

деревину разом з водієм транспортного засобу з подальшим завантаженням даних до 

незалежної бази даних. 

Розроблена система є тестовою та показує переваги підходів, запропонованих 

в Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої деревини в 

Україні. Всі програмні рішення розміщені у відкритому доступі. Таким чином, 

запропонована система може вдосконалюватись усіма бажаючими та за підтримки 

органів державної виконавчої влади можлива синхронізація інформації з уже 

http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini
http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini
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існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні (ЕОД та інші) та 

її застосування для роботи відповідних кол-центрів. 

Сервіс представляє собою SPA (Single Page Application), розміщений на 

серверах docker-хостинга Cloudhero.io та реалізований через технологію контеризації 

та Android додатоки у вигляді apk файлів.  Архітектура сервісу наведена на рис. 2. 

 

 

 Рис. 2 Архітектура системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини http://www.proderevo.info 

 

Таким чином пошук та внесення інформації до бази даних система громадського 

контролю за транспортуванням деревини http://www.proderevo.info може 

здійснюватися за допомогою: 

1. Мобільного додатку для перевірки інформації про деревину, що 

перевозиться. 

2. Мобільного додатку для добровільного внесення інформації про деревину, 

що перевозиться. 

3. Веб-сайту для перевірки інформації про деревину, що перевозиться. 

Для пошуку інформації за допомогою мобільного додатку для перевірки 

інформації про деревину, що перевозиться необхідно завантажити apk файл з веб-

сайту http://www.proderevo.info для пристроїв на базі операційної системи Android 

(версія не нижче 4.1) та інсталювати його. 

Elasticsearch 

swarm1813.cloudout.co:9200 
with REST API 

Nginx 

swarm1813.cloudout.co:80 

Android App in Webview 

Elasticsearch.js  

AJAX queries 

Elasticsearch.js  
AJAX queries 

http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
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Після запуску мобільного додатку для перевірки інформації про деревину, що 

перевозиться користувач побачить основне меню (Рис. 2) роботи з програмою, яке 

передбачає пошук за номером бирки лісопродукції, номером транспортного засобу 

або номером ТТН та містить коротку інструкцію по роботі з програмою.  

 

Рис. 2 Головне меню мобільного додатку для перевірки інформації про деревину 

Розпочати роботу з програмою можна натиснувши на кнопку «Розпочати» або 

обравши в основному меню тип пошуку (на мобільних телефонах можливе 

відображення головного меню зліва після натискання на піктограму з трьома 

горизонтальними лініями), натиснувши на один з наступних варіантів: 

 Пошук по авто. 

 Пошук по ТТН. 

 Пошук по бирці. 

Наступник кроком є внесення даних до форми та  їх безпосередній пошук після 

натискання кнопки «Пошук», результати запиту буде відображено одразу нижче блоку 

з формою. Якщо поле буде не заповнено, то при спробі введення або пошуку дане 

поле підсвітиться червоним кольором.  

Так як  веб-сайт для перевірки інформації про деревину http://www.proderevo.info 

має ідентичний інтерфейс з мобільним додатком для перевірки інформації про 

деревину – то пошук інформації здійснюється аналогічним чином.  Перед початком 

роботи з користувач має переконатися, що в нього стоїть найновіша версія веб-

переглядача (бажано використовувати Google Chrome), ввімкнені всі його стандартні 

функції та відсутні  обмеження до ресурсів інтернету. 

Внесення даних до системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини http://www.proderevo.info здійснюється за допомогою мобільного додатку для 

добровільного внесення інформації про деревину, що перевозиться.  

Передбачається, що водій транспортного засобу завантажить на свій мобільний 

телефон apk файл з веб-сайту http://www.proderevo.info для пристроїв на базі 

операційної системи Android (версія не нижче 4.1) та інсталює його. Після цього для 

нього буде доступна форма для внесення даних щодо деревини, яка перевозиться 

(Рис. 3).  

http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
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Рис. 3 Форма для внесення даних щодо деревини, яка перевозиться 

Після заповнення форми водій транспортного засобу має сфотографувати 

оригінал ТТН та завантажити його в мобільний додаток. Підтвердженням операцій 

може слугувати спільна фотографія відповідальної особи, що відпустила деревину 

разом з водієм транспортного засобу на фоні навантаженої деревини або фотографія 

відповідальної особи на фоні навантаженої деревини. Далі інформація відправляється 

до бази даних система громадського контролю за транспортуванням деревини 

http://www.proderevo.info.

http://www.proderevo.info/
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Annex D 

СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Список зацікавлених сторін, поінформованих про можливість участі громадськості в контролі за транспортуванням 

деревини  

   

№ 

п/п 
П.І.Б. Установа/організація/підприємство, посада 

Контактна інформація 

(E-mail) 

1.  Артемчук Дмитро 
Вікторович 

Всеукраїнська Асоціація деревообробних підприємств, президент 2407849@uawc.org.ua 

2.  Богданіс Олександр 
Семенович 

Зелений фронт, Заступник голови кординаційной ради alex@bogdanis.in.ua 

3.  Валієнко Анатолій ТОВ «Укрполітекс» c20071968@yandex.ua 

4.  Вицега Руслан 
Романович 

Національний лісотехнічний університет України vitseha@ukr.net 

5.  Воробей Володимир  PPV Knowledge Networks, виконавчий директор vv@ppv.net.ua 

6.  Голуб Михайло НГО «Товариство лісової сертифікації» mg.golub@ukr.net 

7.  Горбань Ігор НГО "Громадський інститут охорони природи" ihorban@yahoo.com 

8.  Гудима Юрій Туристичне товариство “Карпатські стежки” hudyma@stezhky.org.ua 

9.  Деканоідзе Хатія Національна поліція України, голова info@police.gov.ua 

10.  Дербаль Юрій Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку 
Карпатського регіону «ФОРЗА» 

yuriy.derbal@forza.org.ua 

11.  Заїка Андрій 
Миколайович 

Державна екологічна інспекція України info@dei.gov.ua 

12.  Івко Сергій 
Олександрович 

Токмацька РДЕО "Спілка Друзів Природи" machaon777@gmail.com 

13.  Клітко Олександр Представництво ЄС в Україні oleksander.klitko@ec.europa.eu 
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14.  Кутовий Тарас 
Вікторович 

Міністерство аграрної політики та продовольства України minister@minagro.gov.ua 

15.  Луценко Юрій 
Віталійович 

Генеральний прокурор України zvern@gp.gov.ua 
press.zapyty@gp.gov.ua 
press-service@gp.gov.ua 

16.  Морозюк Ольга ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» olyamy@yandex.ru 

17.  Норенко Катерина 
Миколаївна 

МБО “Екологія-Право-Людина” kateryna.norenko@gmail.com 

18.  Підручний 
Олександр 

 vorland2017@ukr.net 

19.  Поєдинок Микола 
Сергійович 

Асоціація сільських та селищних Рад vassr@vassr.org 

20.  Попович Володимир PPV Knowledge Networks vp@ppv.net.ua 

21.  Проців Галина 
Петрівна 

Екологічний клуб "Край" krayprociv@mail.ru 

22.  Романська Юлія 
Володимирівна 

Асоціація «Всеукраїнська організація деревообробної промисловості» j.romanskaya@gmail.com 

23.  Семерак Остап 
Михайлович 

Міністерство екології і природних ресурсів України semerak@menr.gov.ua 
secretar@menr.gov.ua 

24.  Скворцова Вероніка 
Сергіївна 

ДОП "Зелене майбутнє" nika.skvortsova.v@gmail.com 

25.  Сколота Ярослав 
Юрійович 

ДП "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" office@ukrforest.com 

26.  Соболевський Ігор 
Миколайович 

Асоціація деревообробних підприємств Прикарпаття syana727@rambler.ru 

27.  Соловій Ігор 
Павлович 

Товариство «Зелений хрест» soloviy@yahoo.co.uk 

28.  Станкевич Оксана 
Ігорівна 

РМЕО «Екосфера» ostankevych@hotmail.com 
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29.  Тестов Петро 
Сергійович 

МБО «Екологія-Право-Людина» interfan.ua@gmail.com 

30.  Туниця Юрій 
Юрійович 

Національний лісотехнічний університет України nltu@ukr.net 

31.  Чечоткін Микола 
Олександрович 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій oper@mns.gov.ua 
pr_chechotkin@mns.gov.ua 

32.  Юшкевич Христина 
Василівна 

Державне агентство лісових ресурсів України  

33.   Центр протидії корупції  antac.ua@gmail.com 

34.   Бюро екологічних розслідувань bei.ukr@gmail.com 

35.   Чернівецька обласна громадська організація "Буковинська громада" civicdefender@gmail.com 

36.   AVM Consulting druzhchenko@avm-consulting.com 

37.   Громадська рада при Волинській ОДА gromrada.voda@gmail.com 

38.   Український центр менеджменту землі та ресурсів info@ulrmc.org.ua 

39.   Громадський рух «Стоп лісоцид» lisotsyd@gmail.com 

40.   ТОВ «Велес-Агро ЛТД» matostigr@gmail.com 

41.   ВГО "Молодий Народний Рух" mnr.sekretariat@gmail.com 
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Про програму FLEG II (ENPI East)   
Програма ФЛЕГ II (ЄІСП Схід) «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону 
дії Європейського інструменту сусідства та партнерства -2» покликана забезпечити підтримку в зміцненні 
систем управління в лісовому секторі країн-учасниць. На регіональному рівні Програма спрямована на 
поступ у реалізації Санкт-Петербурзької міністерської декларації 2005 року. На рівні країн Програма 
здійснює аналіз або перегляд лісової політики, правової бази й адмінстративної структури лісового 
сектору; сприяє підвищенню рівня знань і зміцненню підтримки сталому управлінню лісами й 
удосконаленню систем управління в лісовому секторі, зокрема з урахуванням впливу відповідних вимог 
законодавства ЄС. На суб-національному (місцевому) рівні Програма приділяє багато уваги розробці, 
тестуванню й оцінці пілотних проектів сталого лісокористування з метою тиражування та обміну успішним 
досвідом. Країни-учасниці: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія й Україна. Програма 
фінансується Європейським Союзом.  http://www.enpi-fleg.org  

Партнери проекту  

 

 
 

 
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ  
Європейський союз є найбільшим у світі донором процесу офіційного сприяння розвитку. 
Europe Aid – генеральний директорат розвитку і співпраці Європейської комісії – 
розробляє Європейську політику розвитку і надає допомогу по всьому світу. Ця допомога 
надходить через ряд фінансових інструментів, при цьому особлива увага приділяється 
забезпеченню якості та ефективності допомоги, що надходить від Європейського союзу. 
У своїй активній участі у сфері розвитку ми прагнемо до утвердження принципів 
ефективного управління, зміцнення людського потенціалу та стимулювання економічного 
розвитку, а також до вирішення таких глобальних завдань як боротьба з голодом і 
збереження природних ресурсів. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
СВІТОВИЙ БАНК  
Група Світового банку – одне з найбільших у світі джерел знань та фінансування, які 
надаються 188 державам-членам. Акціонерами організацій, що входять до складу Групи 
Світового банку, є уряди держав-членів, що мають право ухвалення остаточних рішень в 
рамках цих організацій за усіма аспектами, включаючи питання стратегії, фінансування та 
членства. До Групи Світового банку входять п’ять тісно пов’язаних між собою організацій: 
Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна організація розвитку 
(МАР), які разом утворюють Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація (МФК); 
Багатостороннє агентство з інвестиційних гарантій (БАІГ) та Міжнародний центр 
врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС). Кожна організація грає певну роль у 
виконанні місії Групи Світового банку щодо викорінення крайньої бідності шляхом 
скорочення населення, яке живе менше ніж 1, 25 долара США на день, до рівня, що не 
перевищує 3%, й забезпечення загального процвітання за рахунок підвищення рівня 
доходів 40% найбідніших верств населення в кожній країні. Більш детальна інформація 
надана на сайтах:  
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

   
 

 

 
МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ  
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук 
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП приділяє 
особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її ефективне 
та справедливе використання й розробляти базоване на збереженні природи вирішення 
таких глобальних проблем як зміна клімату, забезпечення продовольством та розвиток. 
МСОП надає підтримку науковим дослідженням, організує проекти на місцях в усьому світі 
й допомагає об’єднувати діяльність неурядових організацій, ООН та компаній з 
формування політики та розробки правових принципів та передових практик. МСОП – 
найстаріша і найбільша міжнародна екологічна організація в світі, що об’єднує понад 1200 
урядових та неурядових структур і близько 11 тис. фахівців з 160 країн,  що працюють на 
добровільній основі. Діяльність МСОП забезпечується роботою понад 1 тис. штатних 
співробітників більш ніж в 45 офісах і сотнями партнерських організацій державного, 
громадського та приватного секторів по всьому світу. 
http://www.iucn.org 

   
 

 

 
ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ 
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найбільш авторитетних 
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує близько 5 млн. прихильників і має 
відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій деградації 
природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи, збереження 
біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого використання відновлюваних 
природних ресурсів і зниженні рівня забруднення довкілля та марнотратного споживання. 
www.panda.org 
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