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ÏÅÐÅË²Ê ÑÊÎÐÎ×ÅÍÜ
• FSC (Forest Stewardship Council) — Лісова наглядова рада
• ВСР, СРВ — Вибіркова санітарна рубка (санітарна рубка вибіркова)
• ДАЛРУ — Державне агентство лісових ресурсів України
• ДЕІ — Державна екологічна інспекція України
• Держгеокадастр — Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
• ДРС — Державна регуляторна служба Україна
• ЛВР — Лісовідновна рубка
• Лісозахист — Державні спеціалізовані лісозахисні підприємства
• Ліспроект + (ВО «Укрдержліспроект») — Українське державне проектне
лісовпорядне виробниче об’єднання
• ЛКУ — Лісовий кодекс України
• МінАПК — Міністерство аграрної політики та продовольства України
• НПП — Національний природний парк
• ОВД — Оцінка впливу на довкілля
• ОДА — Підрозділ обласної державної адміністрації відповідальний за
питання охорони довкілля. Зазвичай таким є департамент екології та
природних ресурсів
• ОЗЛД — Особливо захисні лісові ділянки
• ОУЛМГ — Обласне управління лісового та мисливського господарства
• ОЦЗЛ — Особливо цінні для збереження ліси
• ПЗФ — Природно-заповідний фонд
• РГК — Рубка головного користування
• РЛП — Регіональний ландшафтний парк
• ССР, СРС — Суцільна санітарна рубка (санітарна рубка суцільна)
• ТЛУ — Тип лісорослинних умов
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ÌÅÒÀ ÏÓÁË²ÊÀÖ²¯
Ефективна участь громадськості в управлінні лісами неможлива без
чіткого розуміння принципів функціонування лісового господарства. При
розробці цього посібника автори не ставили собі за мету надати максимум
необхідних знань, а скоріше навпаки — надати той необхідний мінімум,
який значно спростить розуміння будь-яких спеціалізованих документів
та текстів лісогосподарської та природоохоронної тематики. Також варто
зауважити, що законодавство, яке регламентує порядок проведення рубок
змінюється щорічно. Відповідно, автори радять ознайомитися з документами, посилання на які зустрічаються у тексті цього посібника. У зв’язку
зі складністю та заплутаністю лісогосподарської термінології, а також
фактичною невідповідністю між теорією та практикою ведення лісового
господарства в Україні при вживанні лісогосподарських термінів автори
звертали увагу передусім на суть, а не на форму.
Варто відмітити, що цей посібник спрямований перш за все на збереження цінних лісових ділянок. Автори вважають, що цінні ліси повинні
бути збережені, і їхня рубка недопустима ані легальним, ані нелегальним
чином. Тому в посібнику не розкриті моменти пошуку порушень при лісозаготівлі — важливіше таку лісозаготівлю не допустити взагалі.
Також посібник не описує питання збереження від вирубки зелених
насаджень у межах населених пунктів та лісових ділянок, які не входять
до лісового фонду.

Розділ 1

ÂÑÒÓÏÍÈÉ

1.1. Навіщо зберігати ліси? Екосистемні функції лісу
Ліс — це не тільки деревина, а ще й багато інших цінних речей, які ми
отримуємо від того, що десь поруч є лісова екосистема. Так склалося, що
в житті ми знаємо конкретну ціну лише тих товарів чи послуг, які мають
ринкову ціну, де є попит і пропозиція. А скільки ж коштує ліс? Не ліс як
колоди, а ліс як домівка для тварин і рослин, який очищає повітря і дає
нам прохолоду. Всі ті властивості лісу, які приносять нам користь, називаються екосистемними послугами. Крім деревини, до цих послуг належить ще можливість знайти там продукти харчування (гриби, ягоди),
регулювання клімату, очищення повітря, асиміляція відходів, поповнення
річкового стоку, стабілізація ґрунтів, рекреація і багато іншого. Через те,
що такі екосистемні послуги не оцінені у грошовому еквіваленті, ставлення
до лісу у більшості користувачів є суто ресурсним. Тому цінність лісу як
екосистеми не є аргументом під час прийняття рішень, а у працівників
лісових господарств відсутня додаткова мотивація зберігати ліс.
Сучасні наукові підходи та дослідження дозволяють обчислювати
вартість не тільки ринкових товарів та послуг. Екологічні економісти
мають праці із власними методологічними розробками та рекомендаціями, як саме обчислити економічну вартість тих чи інших екосистемних
послуг. Для прикладу, є цікавий звіт чеських науковців, які розрахували
вартість екосистемних послуг степів1, а є дослідження, яке демонструє
економічну вигоду від того, що на річці житиме бобер2. Ці підрахунки не
залишаються без уваги чиновників, які приймають рішення. Поступово
цінність екосистемних послуг починає виринати у політичних документах, міжнародних угодах та договорах. Для прикладу, ЄС щороку виділяє
1

2

Survey on grassland ecosystem services. URL: http://www.teebweb.org/wp-content/
uploads/2013/01/Survey-on-grassland-ES_2011_final-report_ISBN.pdf
The economic value of beaver ecosystem services, Escalante River Basin, Utah. URL: https://
www.beaverinstitute.org/wp-content/uploads/2017/08/BeaverEconomicValue2011.pdf
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величезну кількість коштів на охорону, збереження та підтримання у
первісному стані диких природних території із мережі NATURA 2000. До
того ж в офіційному звіті Єврокомісії вказано, що натомість усі громадяни
ЄС отримують набагато більшу економічну вигоду3. Тобто розрахунок
реальної грошової вартості екосистемних послуг приводить до того, що,
здавалося б, «безкоштовна» природа стає вагомим економічним гравцем
у процесі прийняття рішень чиновниками. Маючи фінансові аргументи,
політики більше схильні ухвалювати рішення на користь збереження
природи, ніж на її експлуатацію та знищення.
Є також цікаві дослідження і щодо екосистемних послуг лісів. Наприклад,
згідно із розрахунками найбільшого світового органу лісової сертифікації
FSC (рис. 1.1.1), 1 га лісу з одного боку генерує деревини на 620 доларів
США, 40‒70 доларів за рахунок використання недеревної продукції лісу,
а от регулююча роль цього ж гектара оцінюється сумарно аж в 1800‒3200
доларів4. До цієї суми входить регулювання клімату — 800‒2200 доларів,
регулювання повеней — 25 доларів, водопостачання — 1000 доларів, а
також опилення (ліс як місце існування бджіл-запилювачів) — 50 доларів5.
Із такими розрахунками отримуємо, що зберігати ліс для майбутніх
поколінь є вигіднішим, ніж намагатися вирубати все одразу і отримати
прибуток.
Окрім фінансової вигоди, є ще й інші речі, які оцінити економічно є
майже неможливим. Вони дуже часто опиняються поза прийняттям рішення, але про них все одно треба пам’ятати. Один із таких аспектів — біорізноманіття. Ліси України є домівкою для багатьох видів рослин і тварин.
На жаль, не завжди їхня роль та їхнє виживання впливають на прийняття
рішень про ту чи іншу рубку.
Скільки коштує рись? А бурий ведмідь? Яка їхня вартість як виду, як
українських популяцій? Це розрахувати справді дуже складно. Проте рубки
лісу впливають на цих лісових мешканців. Згідно із дослідженнями кожен
п’ятий вид тварин і восьмий — рослин Червоної книги України зникає
внаслідок вирубки лісів6. Крім цього, біорізноманіття — це не тільки великі
ссавці, яких легко ідентифікувати, птахи і дерева. Це також і мох, гриби,
3

4

5

6

The economic benefits of Natura 2000. URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/financing/docs/Economic%20Benefits%20Factsheet.pdf
Що бобру можна, то людям зась, або чому в лісі немає шкідників. URL: http://epl.
org.ua/about-us-posts/7324/
ForCES — Forest Certification for Ecosystem Services — A groundbreaking pilot project
to expand FSC’s scope and relevance. URL: https://www.slideshare.net/CIFOR/fa-fsc-al
Кожен п’ятий вид тварин і восьмий — рослин Червоної книги України зникає
внаслідок вирубки лісів. URL: http://www.fleg.org.ua/konkurs-2015/978
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лишайники, комахи та інші безхребетні, амфібії та рептилії. Існування їх
усіх залежить від лісу, саме тому його варто зберігати.

Рис. 1.1.1. Фрагмент із презентації FSC про екосистемні послуги лісів

1.2. Як повинен виглядати справжній ліс
Мозаїчність
Лісове господарство в Україні ведеться за прикладом сільського господарства. Посадили, зібрали «урожай», посадили знову. За таких умов
у лісі, як і на полі, всі рослини ростуть рівненько рядочками та мають
однаковий вік. Це більше нагадує плантацію, а не ліс. У справжньому лісі
мають бути і молоді дерева, і середні за віком, і старі. Всі вони мають проходити свій розвиток та на кожному етапі ставати домівкою для тих чи
інших видів тварин, грибів, лишайників. Ліс без старих дерев ніколи не
матиме дупел, а деякі птахи гніздяться тільки в дуплах. Це всі синицеві,
одуди, дятли, деякі качки (напр., гоголь), сови, шпаки, крутиголовки та
багато інших. Під старими деревами в норах живуть борсуки. Тільки на
старих деревах, які вже починають відмирати, селяться різні специфічні
види грибів. Тому вікова мозаїчність дуже важлива для підтримання біорізноманіття. Окрім цього, різний вік дерев означає більшу стійкість лісу
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до негативних факторів. Якщо частина дерев буде пошкоджена короїдами
чи вітровалом, утворяться природні вікна вивалу, і на цю частину ґрунту
потраплятиме більше світла. З часом молодий підріст із легкістю замінить
колишній ослаблений деревостан.
Мозаїчність має бути не тільки у віці, а й у просторі. За своїм розташуванням дерева не повинні нагадувати рядочки на городі. Ліс — це ціла
система, де природним є випадкове розміщення, нерівномірність, тільки
таким чином буде досягнута оптимальна густота, замкненість крон, і тільки
так створяться найкращі умови для того, щоб дерева росли і розвивалися,
не заважаючи одне одному.
Для того щоб склалася така мозаїчність, ліс має бути тільки природним.
Штучно створені насадження ніколи такими не будуть. Саме тому іноді
дуже важливо частину ділянок, на яких відбулися рубки, не заліснювати
знову. Їх краще залишити під природне поновлення. Спочатку ця територія
заселиться видами-піонерами, які з’являються найперші і заполоняють
будь-які вільні від інших конкурентів екологічні ніші. З часом вони будуть
витіснені іншими породами, які власне й утворять стійкий природний ліс із
мозаїчною віковою та просторовою структурою. Так само варто залишати
під природне поновлення ділянки, пошкоджені пожежею чи комахами.
Цей розвиток повинен пройти для того, щоб утворилася стабільна лісова екосистема, і цей процес, коли одна стадія замінює іншу і в результаті
приходить стійкість, називається сукцесія. Так, звісно, на цей процес піде
більше років, ніж на штучне заліснення. Але справжній ліс, а не плантація,
виглядає і функціонує саме так.
Різнопородний склад
Ще однією особливістю, якою володіє справжній ліс, є те, що він ніколи
не буде складеним суто з якогось одного виду дерева. Певна порода може
домінувати, але не буде єдиною. Дубовий ліс може бути із домішкою граба
чи клена, сосновий буде із березою чи дубом, бук буде разом із ялицею.
Україна досі господарює на основі практик першої половини 20 століття, від яких вже давно відійшли у Європі. Перш за все — це формування
однопородних деревостанів, так званих «монокультур». Монокультурні
ліси зі смереки дуже поширені в Карпатському регіоні, причому навіть не
на тій висоті, на якій ростуть природним чином. Монокультури сосни —
це звичайне явище на Поліссі та в Лісостепу. Такі ліси дуже вразливі до
несприятливих умов: масових поширень комах, всихання, вітровалів,
буреломів. Вони не тільки бідні на біорізноманіття, а й швидко втрачають
свою економічну цінність. Догляд за ослабленим та всихаючим лісом, постійна посадка нового лісу на місці втраченого — все це вимагає значних
фінансових та часових витрат.
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Мертва деревина
Мертва деревина є невід’ємною складовою справжнього лісу. Термін
«мертва деревина» — це узагальнення для зручності. Це деревні рослини
або їхні частини на різних стадіях розкладу, тобто вже неживі дерева та
їхні фрагменти. Вони можуть бути і стоячі, і лежачі. Мертвою деревиною
можна також вважати окремі гілки дерев, які ще не впали, окремі дупла в
ще живих деревах тощо7.
Справжній ліс, де дерева досягають поважного віку, падають та відмирають, замінюються іншими деревами та можуть розкладатися багато
десятиліть, може бути вкритий мертвою деревиною. В українських лісових
господарствах такого майже не знайдеш, оскільки це сприймається як захаращення, підвищений пожежний ризик та розплідник «комах-шкідників».
Тому лісники з усіх сил проводять санітарні рубки, щоб попередити появу
мертвої деревини та використати її, поки вона ще жива. Якщо ж все-таки
частина лісу всихає чи падає через вітровал, її намагаються прибрати
якомога швидше, не залишаючи жодної колоди. У їхньому баченні, ліс
повинен бути акуратним та чистим без захаращень. Але насправді це
уявлення дуже однобоке та призводить до збіднення біорізноманіття в
лісах, де немає мертвої деревини.
Лежачі колоди — це унікальне середовище для існування багатьох видів,
воно ніколи не буде простим захаращенням. Там можуть жити жуки, нематоди, павуки, мурахи, там ростуть гриби, лишайники, мох. Багато птахів
живиться комахами та їхніми личинками, які мешкають саме у мертвій
деревині. Чисельність таких комах, як вусачі та жук-олень, зменшується
саме через нестачу мертвої деревини.
Мертва деревина створює необхідні умови і для існування численних
видів амфібій та рептилій. Жаби та саламандри впадають у сплячку в напіврозкладених колодах, а комахи, що там живуть, є для них кормом. Зубри
інколи харчуються грибами, що зростають на повалених колодах. Дикі
свині шукають там їстівних комах. Гризуни там ховаються та впадають у
сплячку. Кажани як оселища використовують дупла сухостійних дерев8.
Мертва деревина є важливою компонентою лісу як системи. Цей складовий елемент виконує свою особливу роль, і якщо його не стане, це похитне
рівновагу і викликатиме деградацію біорізноманіття.

7
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Мертва деревина — навіщо вона потрібна лісу? URL: http://epl.org.ua/about-us-posts/
mertva-derevyna-navishho-vona-potribna-lisu/
Там само.
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1.3. Ліси, особливо важливі для збереження біорізноманіття
Справжні ліси, описані у розділі 1.2, є особливо важливими для збереження біорізноманіття. Жоден штучно посаджений ліс за багатством
видів не наблизиться до природного.
Природні ліси, які багато років не знали рубок та іншого втручання
людини, навіть законодавством виведені в окрему категорію — праліси
та наближені до них «квазіпраліси», або майже праліси. Вони відповідно
до ст. 39 ЛКУ9 разом із природними лісами є національною спадщиною
України. У таких лісах забороняються всі види рубок, у тому числі санітарні, рубки формування і оздоровлення. Ці ліси зараховуються до категорій
лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення,
а також виділяються в особливі охоронні лісові ділянки. Навколо таких
лісів встановлюються спеціальні охоронні зони, а самі ліси є підставою
для оголошення відповідних територій і об’єктів природно-заповідного
фонду України.
Старі природні ліси, ліси, розміщені біля водойм та боліт, є також дуже
важливими для збереження біорізноманіття. Науковці довели, що найбільше
видів там, де проходить межа між різними середовищами існування. Тобто,
якщо є поєднання лісу та ще якогось іншого природного місця, то, як правило, такий ліс є багатшим на біорізноманіття. Він дає прихисток більшій
кількості видів, які саме там знаходять найкращі умови для свого життя.

1.4. Ліси, сформовані з інтродукованих (чужорідних) порід дерев
Види рослин, які є природними для певної місцевості, росли там історично і еволюційно сформували свої угруповання, називаються аборигенними (автохтонними). Далеко не всі ліси в Україні є створеними
саме з таких природних видів. Історично інші види рослин і тварин були
завезені цілеспрямовано чи випадково на територію України. Там вони
пристосовувалися до нових умов. Такі види називають чужорідними
(алохтонними, інтродукованими). Деякі з них настільки добре почувають
себе, що активно розмножуються, захоплюють нові території та витісняють
аборигенні види. Їх називають інвазійними (інвазивними). У лісах, де в
деревостані панують інтродуценти, спостерігається значно менше видове
різноманіття, ніж у природних лісах.
В Україні поняття «інвазійний вид» не закріплено на законодавчому
рівні, відсутня політика поводження з ними. І якщо за кордоном існують
9

Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3852-12
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окремі програми боротьби з такими видами, то у нас навіть є практика
цілеспрямованого насадження чужорідних порід за старими радянськими
традиціями через те, що інтродуценти можуть мати вищу продуктивність
та більшу стійкість до несприятливих умов, у тому числі масового розмноження комах.
Найбільш яскраві представники чужорідних порід — це червоний
дуб (Quercus rubra) та акація біла (Robinia pseudoacacia). Для прикладу, в
сусідній Польщі обидві ці деревні породи визнані інвазійними, і там проводять заходи з їхнього знищення та недопущення поширення. А в нас
лісгоспи цілеспрямовано насаджують ці дерева. Посаджений молодняк
стає деревостаном і активно розмножується, формуючи другий ярус на
сусідніх ділянках, які були природними, та де не було посадки. З часом і на
цих ділянках формуються монокультурні ліси із інтродуцентів, а колишніх
природних лісів більше не буде. Наприклад, у національному природному
парку «Північне Поділля» на Львівщині десятки гектарів заповнені червоним дубом віком 20–60 років. Окрім чистих червоно-дубових ділянок, він
формує повністю другий ярус у соснових та букових лісах. За відсутності
спеціальних заходів для стримання поширення цього виду національний
парк втратить ті природні комплекси, з метою збереження яких його було
створено, буде втрачена цінність цього об’єкта10.
Якщо так сталося, що ліс сформований з інтродуцентів, то такий процес краще не пускати на самоплив. У такому випадку корінні ліси треба
відновлювати — в тому числі через проведення рубок переформування.

10

Що бобру можна — то людям зась, або чому в лісі немає шкідників. URL: http://
epl.org.ua/about-us-posts/7324/
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Ë²ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

2.1. Поняття лісового фонду
Відповідно до ст. 4 ЛКУ, до лісового фонду України належать лісові
ділянки, в тому числі захисні насадження лінійного типу, площею не
менше 0,1 га.
До лісового фонду не належать:
• зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, сквери,
бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку до лісів;
• окремі дерева і групи дерев, чагарники на сільськогосподарських угіддях,
присадибних, дачних і садових ділянках.
Загальна площа лісового фонду України становить 10,4 млн га, із яких
вкритих лісовою рослинністю — 9,6 млн га. Лісистість території країни
становить 15,9 %11.
На сайті ДАЛРУ наявна карта лісистості областей України станом на
2011 рік (рис. 2.1.1). Більш нові дані відсутні.
Особливості лісів та лісового господарства України12:
• відносно низький середній рівень лісистості території країни;
• зростання лісів у різних природних зонах, що є істотно відмінними
щодо лісорослинних умов та методів ведення лісового господарства;
• переважно екологічне значення лісів та висока їхня частка (до 50 %) з
режимом обмеженого користування;
• історично сформована ситуація закріплення лісів за численними постійними лісокористувачами (підприємства, установи і організації
кількох десятків міністерств і відомств);
• половина лісів України є штучно створеними та потребують посиленого догляду.

11

12

Загальна характеристика лісів України. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/
uk/publish/article?art_id=62921&cat_id=32867
Там само.
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Рис. 2.1.1. Лісистість областей України

Відповідно до ст. 39 ЛКУ, ліси України за екологічним і соціальноекономічним значенням та залежно від основних виконуваних ними
функцій поділяються на такі категорії:
1) захисні ліси (виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та
інші захисні функції);
2) рекреаційно-оздоровчі ліси (виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції);
3) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення
(виконують особливі природоохоронні, естетичні, наукові функції тощо);
4) експлуатаційні ліси.

2.2. Лісове господарство — що треба знати громадськості
2.2.1. Поняття лісокористувача. Розподіл лісового фонду
між лісокористувачами
Користування лісами може бути постійним та тимчасовим.
Постійне лісокористування може бути на землях державної та комунальної власності державними лісгоспами, установами природно-заповідного
фонду та спеціалізованими комунальними лісгоспами. Фактично, постійний
лісокористувач — це підприємство або установа, яка здійснює управління
конкретним лісовим масивом.
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Тимчасове користування може бути в лісах, що перебувають у всіх
формах власності — державній, комунальній, приватній. Поділяється на
довгострокове (від 1 до 50 років) та короткострокове (до 1 року). Воно
здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів.
У статтях 19, 20, 21 ЛКУ описано права і обов’язки постійних та тимчасових лісокористувачів. Відповідно до них, усі користувачі без винятку
повинні забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів, рідкісних видів рослин і тварин, зберігати оздоровчі та захисні
властивості лісів.
Якщо користувачі використовують лісові ресурси способами, які завдають шкоду довкіллю, не забезпечують збереження оздоровчих, захисних
та інших корисних властивостей лісів, негативно впливають на їхній стан
та відтворення, то це є підставою припинення права користування лісами.
На офіційному сайті ДАЛРУ наявна схема розподілу лісу між лісокористувачами (рис. 2.2.1).

Державні ліси 73 %
7,6 млн га
Держлісагенство

Комунальні ліси
13 % 1,3 млн га
Не надано у
користуван
ня
7 % 0,8 млн
га

Інші
6%
Міноборони
1%
Рис. 2.2.1. Розподіл загальної площі земель лісового фонду України
за відомчою підпорядкованістю

2.2.2. Як визначити лісокористувача на конкретній лісовій ділянці?
Як показує практика, для участі громадськості в управлінні лісами необхідно знайти відповідь на запитання, яке підприємство є лісокористувачем
у певному лісовому масиві. На перший погляд, відповідь має бути дуже
простою, проте на практиці визначення лісокористувача може бути значно
ускладненим. Відсутність такої інформації фактично не дозволяє впливати на управління лісами, адже відсутній об’єкт такого впливу — лісгосп.
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Загалом певний єдиний алгоритм визначення лісокористувача відсутній.
Залежно від конкретних умов, можливі такі варіанти:
1) запит на отримання публічної інформації до ОУЛМГ, ДАЛРУ чи
Держгеокадастру. Кожне з перелічених відомств має дані про землекористувачів на певних лісових ділянках. Для отримання необхідної інформації
потрібно з’ясувати географічні координати певної лісової ділянки за допомогою картографічних сервісів, доступних онлайн, та включити їх до тексту
запиту. Варто пам’ятати, що один лісовий масив із чітко відокремленими
межами може мати декількох лісокористувачів. Відповідно, найкраще
включити до запиту координати всього лісового масиву. Також можлива
ситуація, коли лісовий масив не входить до структури ДАЛРУ. У такому
випадку інформацію необхідно отримувати запитом до Держгеокадастру.
Недоліком цього методу може бути великий часовий проміжок між наданням запиту та отриманням необхідної інформації;
2) визначення лісокористувача безпосередньо на місці. Якщо є можливість оперативно або часто відвідувати лісовий масив, лісокористувача
можна визначити за допомогою різноманітних інформаційних аншлагів
(стендів, білбордів тощо), розміщених на в’їздах до лісового масиву. Зазвичай, на таких аншлагах вказується назва підприємства-лісокористувача.
Також необхідну інформацію можна отримати від місцевих жителів та у
сільських і місцевих радах. Недоліком цього методу є відсутність інформаційних аншлагів у багатьох лісових масивах та часто недостатня поінформованість місцевих жителів, а також необхідність безпосередньої
присутності на місці;
3) використання офіційних інтернет-ресурсів ДАЛРУ та Держгеокадастру. Часто інформація про лісокористувача може бути доступною
у вигляді карт на різноманітних сайтах лісогосподарських підприємств
та інших структур. Так, офіційний веб-сайт ВО «Укрдержліспроект» містить неповний перелік планів лісонасаджень у деяких областях України.
Як правило, назва підприємства включає найбільший населений пункт у
межах його території, що дозволяє за наявними планами визначити лісокористувача. Варто звернути увагу, що такі плани лісонасаджень також
містять назви лісокористувачів, що межують із територією на плані. Також
часто доступними на сайтах ОУЛМГ є карти лісокористувачів області.
Іншим можливим варіантом є публічна кадастрова карта України, де інколи вказуються лісокористувачі на конкретних ділянках. Використання
кадастрової карти, зокрема, дає змогу визначити, чи не належить певна
лісова ділянка до приватної власності.
Після визначення лісокористувача на певній ділянці необхідно підтвердити отриману інформацію, надіславши лісокористувачеві запит на
отримання планів лісонасаджень по всіх його структурних підрозділах
(лісництвах). Це дасть змогу не тільки перевірити, чи справді якесь певне
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підприємство є лісокористувачем, а й визначити конкретні квартали-виділи.
Більше того, доступ до планів лісонасаджень є важливою передумовою
ефективної взаємодії з лісокористувачами. Докладніше про плани лісонасаджень — у розділі 3.1.

2.2.3. Як організована система Держлісагентства — загальна
інформація
ДАЛРУ є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.
Агентство знаходиться в структурі МінАПК, а його діяльність координує
та спрямовує міністр.
ДАЛРУ у кожній області має свої територіальні органи13 — управління
лісового та мисливського господарства. Ведення лісового господарства на
місцевому рівні здійснюють державні підприємства — лісгоспи, які координуються відповідним ОУЛМГ. Лісгоспи у свою чергу поділяються на
територіально-виробничі одиниці — лісництва, де відбувається безпосередньо рубка лісу, його відновлення, охорона від пожеж та незаконних рубок.
Крім територіальних органів, ДАЛРУ також має підвідомчі підприємства,
установи та організації безпосереднього підпорядкування14:
• Український ордена «Знак пошани» науково-дослідний інститут лісового
господарства і агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького (УкрНДІЛГА) — є
провідною науковою установою України з питань лісівництва та агролісомеліорації15;
• Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені
П. С. Пастернака (УкрНДІгірліс) — провідна наукова установа України
з питань гірського лісівництва в Карпатському регіоні16;
• Українське державне проектне лісовпорядче виробниче об’єднання17
(докладніше — розділ 2.2.4);
• Шацький національний природний парк18 — великий національний
парк у Волинській області, створений для охорони рідкісних природних
комплексів у районі Шацьких озер;
13

14

15
16
17
18

Територіальні органи ДАЛРУ. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/
article?art_id=33245&cat_id=119383
Підвідомчі підприємства, установи та організації безпосереднього підпорядкування. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=120058&cat_
id=153574
Офіційний веб-сайт УкрНДІЛГА. URL: http://uriffm.org.ua
Офіційний веб-сайт УкрНДІгірліс. URL: http://ukrrimf.org.ua/uk/golovna-2/
Офіційний веб-сайт ВО «Укрдержліспроект». URL: http://www.lisproekt.gov.ua
Офіційний веб-сайт Шацького НПП. URL: http://shpark.com.ua
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• Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний
центр» — є базовим підприємством ДАЛРУ та має статус головного
оператора Єдиної державної системи електронного обліку деревини19;
• Державна організація «Український лісовий селекційний центр», що
забезпечує збереження цінного генофонду лісових ресурсів, сприяє
підвищенню продуктивності екологічного і ресурсного потенціалу лісів,
забезпечує насінням та посадковим матеріалом із високими посівними
якостями та спадковими властивостями20;
• сім спеціалізованих лісозахисних підприємств (докладніше — розділ 2.2.5).

2.2.4. ВО «Ліспроект» та його підрозділи — загальна інформація
ВО «Ліспроект» — це українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання. Воно засноване на державній власності та безпосередньо підпорядковується ДАЛРУ. Ліспроект проводить лісовпорядкування
на всій території України за єдиною системою і в порядку, встановленому
ДАЛРУ. Такий комплекс лісовпорядних робіт здійснюється для всіх лісокористувачів, незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості. Лісовпорядкування погоджує Міністерство екології та природних
ресурсів України.
За допомогою лісовпорядкування ліспроект забезпечує лісокористувачів
та державні органи влади інформацією про сучасний стан лісів, лісові ресурси, якісні та кількісні зміни, що відбуваються в лісовому фонді, здійснює
прогнозування цих змін, проводить визначення науково-обґрунтованих
норм невиснажливого, раціонального, екологічно збалансованого лісокористування, розробляє комплекс заходів щодо відтворення, охорони і
захисту лісів.
До складу ВО «Укрдержліспроект» входять Львівська, Харківська, Київська, Комплексна та Українська лісовпорядні експедиції, а також центр
національної інвентаризації лісів.
ВО реалізує три напрями збору інформації про ліси:
• базове лісовпорядкування (господарське);
• безперервне лісовпорядкування (оперативне);
• національна інвентаризація лісів (вибіркова математико-статистична).
Відповідно до ст. 46 Лісового кодексу України, лісовпорядкування
також передбачає:
• упорядкування мисливських угідь;
19
20

Офіційний веб-сайт центру. URL: https://ukrforest.com
Офіційний веб-сайт організації. URL: http://ucfb.info/golovna.html
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• забезпечення державного обліку лісів і державного лісового кадастру;
• проведення науково-дослідних робіт з метою забезпечення науково
обґрунтованого використання лісових ресурсів, охорони, захисту та
відтворення лісів;
• складання проектів організації і розвитку лісового господарства та
здійснення авторського нагляду за їх виконанням;
• участь у розробленні програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;
• ведення моніторингу лісів.

2.2.5. Спеціалізована служба захисту лісу — загальна інформація
Щорічно планета відчуває на собі тиск кліматичних змін, і ліси України
не є винятком з цього процесу. Близькість забудови, ущільнення ґрунту,
забруднення повітря, масове розмноження комах, зміна гідрологічного
режиму — все це призводить до погіршення екологічних умов розвитку
рослинного покриву, що у свою чергу впливає на збереження та лісу.
В умовах, що постійно змінюються, лісові насадження не встигають
пристосовуватися, стають вразливими до несприятливих зовнішніх та
внутрішніх чинників. Дерева можуть всихати, хворіти, часто пошкоджуються комахами.
Для запобігання ураження лісів хворобами та комахами в Україні раніше
функціонувала спеціалізована служба «Укрлісозахист», яка забезпечувала
контроль та прогноз санітарного стану лісів, а також проводила роботи
із захисту лісових насаджень. У 2006 році її було вдосконалено. Постала
необхідність термінового здійснення комплексу заходів, направлених на
оздоровлення лісів, поліпшення їхнього якісного складу, поновлення захисних властивостей. Так, спеціалізована служба перетворилася на сім спеціалізованих лісозахисних підприємств, які підпорядковуються безпосередньо
Державному агентству лісових ресурсів України21. Це «Харківлісозахист»,
«Херсонлісозахист», «Івано-Франківськлісозахист», «Львівлісозахист»,
«Київлісозахист», «Вінницялісозахист» та «Рівнелісозахист».
Головним завданням таких підприємств є організація лісопатологічного
моніторингу лісів та прийняття ефективних стратегічних і тактичних рішень про доцільність лісозахисних заходів для забезпечення покращення
санітарного стану лісів та підвищення стійкості лісів.

21

Підприємства, установи та організації безпосереднього підпорядкування ДАЛРУ.
URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=120058&cat_
id=153574
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2.3. Види рубок
На жаль, серед широкого загалу й досі поширена думка, що рубки
лісу проводяться за принципом «лісник зайшов у ліс і вибрав, яке дерево
спиляти». У реальності ж значна більшість рубок у межах лісового фонду
є легальними (хоча, можливо, і недоцільними) і проводяться відповідно
до чинного законодавства. Важливо відмітити, що незалежно від форми
власності всі лісокористувачі проводять рубки за єдиними правилами.
Одного документа, який описував би порядок проведення та призначення всіх рубок в Україні, немає. Внаслідок цього процедура проведення
та призначення окремих видів рубок (наприклад рубок головного користування) прописана детально на рівні підзаконних нормативно-правових
актів. Водночас низка рубок (лісовідновні, поодиноких дерев тощо) проводяться на основі листів-інструкцій ДАЛРУ. Зрозуміло, що це дає широкі можливості для маніпуляцій. Один і той самий вид рубок за умови
правильного його призначення може справді слугувати для покращення
якості лісів, а за неправильного призначення він фактично призводить
до деградації насаджень і знищення тієї чи іншої лісової ділянки.
Основними видами рубок в лісах України є:
1) рубки головного користування — рубки «збору врожаю». Проводяться після досягнення «віку стиглості», тобто віку, в якому дерево вважається
таким, що його треба зрубати з економічної точки зору. Вік стиглості визначається окремо для кожної породи дерев і категорії лісів. Наприклад,
в експлуатаційних лісах такий вік становить 81 рік для сосни і 101 рік для
дуба, в лісах з обмеженим режимом користування — 101 для сосни і 131
для дуба відповідно. Бувають такі рубки суцільними та поступовими;
2) санітарні рубки — в теорії рубки, спрямовані на оздоровлення та
посилення біологічної стійкості лісів, запобігання їхньому захворюванню
і пошкодженню. Діляться на вибіркові санітарні рубки (ВСР, СРВ) — рубки окремих, хворих та пошкоджених дерев, та суцільні санітарні рубки
(СРС, ССР) — суцільна вирубка усієї ділянки, якщо кількість хворих дерев
настільки велика, що проведення вибіркової санітарної рубки буде недостатнім. На практиці часто санітарні рубки призначаються в тих лісах, де
це є недоцільним навіть з точки зору сучасної лісівничої науки. Перед їх
проведенням складається так званий «перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів»;
3) лісовідновні рубки (ЛВР) — теоретично «комплексні рубки», які
поєднують елементи рубок головного користування та рубок догляду для
поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей
лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної
породної, ярусної і вікової структури деревостанів». Бувають суцільними
та вибірковими. Фактично, в Україні лісовідновні рубки перетворилися на
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аналоги санітарних рубок та рубок головного користування, і використовуються для комерційної заготівлі деревини в неексплуатаційних лісах;

Приклад переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Турійське ЛГ»
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4) рубки догляду — рубки, які проводяться з метою формування потрібних для лісового господарства лісів. У зовсім молодих насадженнях
проводяться рубки освітлення, надалі проводяться рубки прочищення
та прорідження. А ближче до настання віку стиглості — прохідні рубки.
Фактично, з рубок догляду є прибутковими лише прохідні рубки. Тому
на практиці рубки освітлення, прочищення та прорідження проводяться
в недостатньому обсязі. А прохідні рубки інколи використовуються для
комерційної заготівлі деревини, а не для покращення стану насаджень;
5) ландшафтні рубки — в теорії проводяться з метою формування
лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетичної, оздоровчої цінності
та стійкості. На практиці окремі установи ПЗФ (наприклад НПП «Вижницький») проводить їх із метою комерційної заготівлі деревини.
Іншими видами рубок є рубки поодиноких дерев, рубки з метою будівництва лісовозних доріг, рубки прочищення ЛЕП тощо. Деякі з них так
само використовуються для обходу вимог законодавства. Наприклад, Черкаське ОУЛМГ, не маючи можливості провести вибіркові санітарні рубки
в період тиші, провело масові рубки поодиноких дерев, які фактично були
вибірковими санітарними рубками22.

2.4. Хто призначає рубки?
Всі легальні рубки проводяться лише на основі відповідних дозволів.
Таким дозволом є лісорубний квиток. Залежно від типу рубки його видає
або ОУЛМГ, або сам лісокористувач. Підстави для видачі цих дозволів
є різними, залежно від видів рубки. На жаль, реальність призначення
окремих видів рубок в Україні де-факто не відповідає вимогам закону.
У табл. 2.4.1. наведена теорія і практика призначення основних видів
рубок в Україні.
Важливим елементом проведення рубки є відвід, тобто вимітка на місці
дерев, які планують зрубати, підрахунок їхньої кількості, категорії технічної придатності, кількості і якості деревини, яку планують заготовити
внаслідок рубки. У разі рубок головного користування відвід проводиться
на тих ділянках, які вибрані під час лісовпорядкування для проведення
таких рубок. У разі санітарних рубок відбувається навпаки — спочатку
ділянка відводиться, а потім лісопатологи надають погодження на проведення рубок.

22

«Рубка поодиноких дерев» як чергова схема обходу вимог законодавства. URL:
http://epl.org.ua/environment/rubka-poodynokyh-derev-yak-chergova-shema-obhoduvymog-zakonodavstva/

Ліспроект

Ліспроект

Лісозахисні
станції

Лісозахисні
станції

Лісовідновні
рубки

Вибіркові
санітарні рубки

Суцільні
санітарні рубки

Ким
призначаються

Рубки
головного
користування

Вид
рубки

Під час обстеження санітарного
стану лісів (декілька разів на рік)

Бувають випадки, коли
призначаються за проханням
лісокористувачів з комерційною
метою

ОУЛМГ

ОУЛМГ,
органи місцевого
самоврядування
(сільські ради)

Здебільшого призначаються за
проханням лісокористувачів з
комерційною метою

ОУЛМГ, ОДА
(не завжди),
Мінприроди
(не завжди)

Під час базового (на 10 років
наперед) та безперервного
(на декілька років наперед)
лісовпорядкування

Бувають випадки, коли
призначаються за проханням
лісокористувачів з комерційною
метою

Під час безперервного
лісовпорядкування відбуваються
маніпуляції з фондом рубок
головного користування в
інтересах лісокористувача

ОУЛМГ, ОДА
(не завжди),
Мінприроди
(не завжди)

Під час базового (на 10 років
наперед) та безперервного
(на декілька років наперед)
лісовпорядкування

Під час обстеження санітарного
стану лісів (декілька разів на рік)

Фактично

Ким
погоджується

Коли
призначаються

Призначення основних видів рубок в Україні

Таблиця 2.4.1.
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2.5. Особливості призначення та проведення рубок
у межах територій природно-заповідного фонду
У межах територій ПЗФ порядок призначення рубок має свої особливості, пов’язані з необхідністю отримання додаткових погоджень. В окремих категоріях ПЗФ заборонені всі або окремі види рубок. Перелік цих
обмежень наведений у Законі України «Про природно-заповідний фонд»23.
Наприклад, аби провести вибіркову санітарну рубку в межах території
ПЗФ місцевого значення, треба додатково до документів, які необхідні для
проведення вибіркової санітарної рубки за межами ПЗФ:
1) отримати погодження ОДА на «перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів»;
2) підготувати наукове обґрунтування на погодження лімітів використання
природних ресурсів у межах ПЗФ у вигляді проведення рубок;
3) отримати від ОДА погодження на ліміти використання природних
ресурсів у межах ПЗФ у вигляді проведення рубок.
Якщо ж така рубка планується до проведення в ПЗФ загальнодержавного значення, то так само треба отримати погодження ОДА на «перелік
заходів з поліпшення санітарного стану лісів», а от ліміти погоджує вже
Мінприроди.
У разі ж, якщо рубки планується проводити в межах території ПЗФ, яка
має адміністрацію (наприклад, у національному парку), треба додатково
отримати погодження науково-технічної ради цієї установи.
Але, на жаль, така складна процедура зовсім не гарантує захисту територій ПЗФ від недоцільних рубок. Бо, зазвичай, знаходяться наукові
установи (лісодослідні станції, ВНЗ тощо), які готові написати наукове
обґрунтування на будь-яку рубку. А ОДА та Мінприроди погоджують перелік заходів з поліпшення якісного стану лісів та ліміти суто формально24.

2.6. Відповідальність за незаконні рубки лісу
Згідно із законодавством України відповідальність за незаконні рубки
може бути й адміністративна, й кримінальна:
1) стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка»25;
23

24
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Закон України «Про природно-заповідний фонд» від 16.06.1992 № 2456-XII. URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
Хто обґрунтовує необхідність рубок у заповідних лісах? URL: http://epl.org.ua/
about-us-posts/hto-obgruntovuye-neobhidnist-rubok-u-zapovidnyh-lisah/
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х.
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
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2) стаття 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу»26.
При цьому, згідно із Постановою Пленуму Верховного Суду України
від 10.12.2004 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля»27, незаконною порубкою лісу вважається
не лише рубка лісу без жодних документів, але й рубка з документами,
виданими з порушеннями. Наприклад, «визнається незаконною порубка
дерев і чагарників, вчинена: без відповідного дозволу; за дозволом, виданим
із порушенням чинного законодавства; до початку чи після закінчення
установлених у дозволі строків; не на призначених ділянках чи понад
установлену кількість; не тих порід дерев, які визначені в дозволі; порід,
вирубку яких заборонено».
Саме таке трактування дозволяє, в теорії, притягувати до відповідальності лісокористувачів за проведені з порушенням рубки — наприклад,
без отримання відповідних лімітів у межах природно-заповідного фонду,
з порушенням вимог «сезону тиші».
На практиці притягнути до відповідальності винних у незаконних
рубках лісу, особливо, коли це зробив сам лісокористувач, доволі складно.
Причинами є низький рівень кваліфікації та мотивації представників
Державної екологічної інспекції, Національної поліції України, прокуратури тощо.
У теорії, контролювати дотримання природоохоронного законодавства
повинна передусім ДЕІ. Перевірки бувають плановими (тобто періодичні
перевірки, дата проведення яких відома заздалегідь, і під час яких перевіряються всі аспекти діяльності підприємства, у цьому випадку лісокористувача) та позаплановими (коли перевіряються конкретні факти).
Окремо варто відмітити, що згідно із законодавством (станом на момент написання посібника) проведення позапланових перевірок є дуже
ускладненим і на практиці є три варіанти їх призначення:
1) за заявою підприємства. Тобто лісгосп сам просить провести ДЕІ позапланову перевірку, аби довести свою правоту;
2) відповідно до рішення суду;
3) згідно із заявою фізичної особи про порушення її прав за згодою Державної регуляторної служби (ДРС).

26
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Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/2341-14
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про
злочини та інші правопорушення» від 10.12.2004 № 17. URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v0017700-04

27

Як зберегти ліс? Участь громадськості в управлінні лісами

28

Із практики, швидше за все у першому випадку перевірки серйозних
порушень не виявлять, що фактично є «домовленістю» між лісокористувачем та інспекцією. У третьому варіанті ДРС дозволи на перевірки
здебільшого не надає.
І тому найбільш реалістичний варіант — другий. Для прикладу, позапланова перевірка ДП «Цуманське лісове господарство», проведена ДЕІ у
Волинській області за рішенням суду в рамках розслідування кримінального провадження, підтвердила наявність значних порушень у вигляді
проведення рубок на тих лісових ділянках, де їх проведення заборонене.
Про дати планових перевірок можна дізнатися на сайті ДРС. Щодо
звернення в поліцію, на жаль, існуюча практика показує, що підрозділи
Національної поліції України, особливо в регіонах, мають тісний зв’язок
із лісокористувачами і підходять до розгляду заяв про вчинення злочину
формально. Водночас залучення до питання ЗМІ або народних депутатів
мотивує проводити слідчі дії більш якісно.
Наприклад, у заказнику «Савранський ліс» на Одещині ДП «Савранське
лісове господарство» провело незаконні рубки — з ігноруванням вимог
«сезону тиші» та без затверджених відповідним чином лімітів. Активісти
написали про це заяву, і поліція не знайшла складу злочину в діях посадових
осіб лісового господарства. Але після звернення народного депутата виявилося, що поліція помилилася, і склад злочину таки є, і зараз тривають
слідчі дії28.
Тому рекомендуємо такий алгоритм дій, якщо ви маєте інформацію
про порушення з боку лісокористувачів:
1) дізнатися з сайту ДРС, коли ДЕІ планує проведення планової перевірки
лісокористувача;
2) якщо така перевірка запланована протягом найближчого місяця, написати до ДЕІ про виявлені порушення і попросити врахувати надану
вами інформацію під час проведення планової перевірки;
3) якщо така перевірка ДЕІ не запланована на найближчий час, то написати заяву про проведення позапланової перевірки (приклад заяви — у
додатку 2);
4) паралельно написати до поліції про виявлене вами порушення з проханням розпочати кримінальне провадження;
5) максимально поширювати інформацію у ЗМІ, у соцмережах.
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Неочевидне очевидне. Чи будуть покарані винні у незаконних рубках Савранського лісу? URL: http://epl.org.ua/announces/neochevydne-ochevydne-chy-budutpokarani-vynni-u-nezakonnyh-rubkah-savranskogo-lisu/
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2.7. Збереження біорізноманіття
при веденні лісового господарства
Важливість збереження біорізноманіття при веденні лісового господарства не викликає жодних сумнівів. Очевидно, що проведення рубок лісу
негативно впливає на види тварин і рослин, що мешкають в лісах. Проте
сучасні соціоекономічні умови не дозволяють повністю відмовитися від
заготівлі деревини, що й обумовлює необхідність певного компромісу
між охороною природи та заготівлею деревини. Вимоги до охорони біорізноманіття під час ведення лісового господарства в Україні закріплені в
численних нормативно-правових актах.
Як було зазначено раніше, статті 19, 20 та 21 ЛКУ зобов’язують лісокористувачів «забезпечувати охорону типових та унікальних природних
комплексів і об’єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань,
сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до природоохоронного
законодавства». На жаль, ці та інші вимоги дуже зрідка виконуються
лісокористувачами у повному обсязі. Причин тому декілька: серед них і
бажання отримувати якомога більший прибуток від рубок, і ігнорування
важливості охорони біологічного різноманіття.
Існує багато прикладів сумлінного ставлення лісокористувачів до охорони біорізноманіття, як-от залучення біологів до визначення охоронюваних
видів або ж всебічне сприяння створенню та розширенню територій та
об’єктів ПЗФ у межах власних лісів. Однак такі приклади все одно не є
численними, а значить — потужне юридичне підґрунтя для охорони біорізноманіття лише зрідка виконується вповні.
Однією з основних природоохоронних вимог є Закон України «Про Червону книгу України»29. Стаття 20 цього Закону прямо забороняє погіршення
чи знищення середовищ перебування (зростання) видів, занесених до Червоної книги. Вимоги Закону також дублюються і в нормативно-правових
актах, що стосуються лісового господарства. Наприклад, статтею 70 ЛКУ
також заборонене пошкодження та знищення деяких охоронюваних видів.
Однак на практиці реалізація таких вимог обмежена вкрай недостатньою
інформацією про те, де ж саме знаходяться види, занесені до Червоної
книги. Обов’язок охороняти такі види покладений на лісокористувача,
проте відсутність необхідної для польового визначення кваліфікації та
інші наведені вище причини призводять до проведення рубок в оселищах
охоронюваних видів. Активна участь громадськості у визначенні охоро29

Закон України «Про Червону книгу України» від 07.02.2002 № 3055-ІІІ. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/3055-14
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нюваних видів могла б суттєво покращити ситуацію з охороною рідкісних
видів (детальніше про це в розділі 3.2.).
Окрім Червоної книги, існують й інші переліки охоронюваних видів,
які також мають бути враховані лісокористувачами. До них належать
офіційні переліки регіонально рідкісних тварин різних областей України,
затверджені рішеннями відповідних обласних рад, згідно із вимогами
статті 37 Закону України «Про тваринний світ»30. Охороні мають підлягати
і рослинні угруповання, включені до Зеленої книги України, а також переліки видів, наведені в міжнародних документах, які ратифікувала Україна
(наприклад, в додатках до Конвенції про охорону дикої флори та фауни
і природних середовищ існування в Європі31). Як і у випадку з Червоною
книгою, охорона таких видів дуже зрідка впроваджується повністю. Законодавство України встановлює відповідальність за порушення чи знищення
охоронюваних видів, однак фактична відповідальність за такі дії наступає
дуже рідко. Відповідно громадський тиск на органи виконавчої влади з
метою адекватного правозастосування також є одним із пріоритетних та
важливих напрямів роботи.
Які саме заходи з охорони лісового біорізноманіття передбачені лісовим законодавством? Окрім прямої заборони пошкодження та знищення
охоронюваних видів, існують й інші вимоги. Так, Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо
захисних лісових ділянок»32 передбачає поділ лісів на чотири категорії:
• ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення;
• рекреаційно-оздоровчі ліси;
• захисні ліси;
• експлуатаційні ліси.
Для лісів перших трьох категорій встановлюється обмежений режим
користування. Відповідно, саме до першої категорії мають включатися найцінніші з точки зору охорони біорізноманіття ліси. Та ж сама Постанова
передбачає і створення особливо захисних лісових ділянок, до яких часто
включають ділянки з охоронюваними видами живого чи рідкісними рослинними угрупованнями. В ОЗЛД заборонено проводити рубки головного
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Закон України «Про тваринний світ України» від 13.12.2001 № 2894-ІІІ. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2894-14
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування
в Європі. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_032
Постанова КМУ від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на
категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок». URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/733-2007-п
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користування. Більше того, Санітарні правила в лісах України33 передбачають створення охоронних зон навколо гнізд охоронюваних хижих птахів:
чорного лелеки, токовищ глухарів і тетеруків, а стаття 39 Закону України
«Про тваринний світ» забороняє проведення санітарних рубок у період
розмноження тварин з 1 квітня по 15 червня.
Важливою передумовою охорони біологічного різноманіття в лісах
є створення певних заповідних територій. Окрім територій ПЗФ, докладніше про які в розділі 6, в останні роки в Україні розробляють й
іншу мережу природоохоронних територій — Смарагдову мережу (мережа Емеральд). Території Смарагдової мережі, визначені на виконання
Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ
існування в Європі, створюються в місцях наявності видів чи оселищ,
наведених у додатках до Оселищної34 та Пташиної35 Директив ЄС. Передбачається, що для кожної з таких територій буде створено власний план
управління (менеджмент-план), який враховуватиме конкретні умови та
передбачатиме конкретні заходи, спрямовані на охорону цієї території.
План управління не обов’язково забороняє всю господарську та іншу діяльність, тож створення таких територій має викликати менший спротив
постійних землекористувачів.
Отже, українське законодавство має чимало вимог, що забезпечують
охорону біологічного різноманіття в процесі ведення лісового господарства.
На жаль, небажання впроваджувати їх у життя та відсутність необхідної
екологічної освіти у більшості лісокористувачів обумовлюють необхідність
активного залучення громадськості до реалізації та контролю виконання
таких умов. Фактично, рубки, що проводяться з порушенням природоохоронних вимог, можна вважати незаконними (стаття 246 Кримінального
кодексу України). Більше інформації про те, яким чином громадськість
може протистояти незаконним рубкам, у розділах 7 та 8.

2.8. Лісовідновлення та лісорозведення
Лісове господарство — це не тільки вирубка лісу. Комплекс лісогосподарських робіт обов’язково включає в себе поновлення зрубаних лісів, а
також догляд за ними. Розуміння ключових моментів лісовідновлення та
33
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Постанова КМУ від 27.07.1995 № 555 «Про затвердження Санітарних правил в
лісах України». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-95-п
The Habitats Directive. URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/
habitatsdirective/index_en.htm
The Birds Directive. URL: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/
index_en.htm
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лісорозведення є важливим для мінімізації конфліктів між лісівниками
та громадськістю.
Основним нормативно-правовим актом, що регулює лісовідновлення
та лісорозведення є постанова КМУ «Про затвердження Правил відтворення лісів»36. Яка ж різниця між лісовідновленням та лісорозведенням?
Лісовідновлення — це комплекс заходів, спрямованих на поновлення
лісу на площах, які раніше були вкриті лісом. Заходи з лісовідновлення
обов’язково впроваджуються на всіх ділянках, де були проведені суцільні
рубки. Заходи з лісовідновлення умовно розділені на три групи — штучні,
природні та комбіновані.
Природне лісовідновлення спрямоване на створення деревостану
природного походження. За певних умов, визначених Правилами, після
проведення рубки замість штучного насадження дерев ділянка залишається «під природне поновлення», тобто заростає вже наявним на ділянці
підростом необхідних деревних порід. За необхідності, проводяться певні
заходи з догляду за таким підростом, а під час проведення рубки підріст
максимально зберігається для подальшого природного поновлення. Природне поновлення, за умов правильного впровадження, дозволяє отримати
природний ліс, який часто є стійкішим до несприятливих факторів, ніж
штучні насадження. Такі ліси також є більш цінними для збереження біорізноманіття. Як правило, саме полишення ділянки під природне поновлення викликає найбільше конфліктів між лісівниками та громадськістю,
адже останнім здається, що відновлення лісу не проводиться.
Штучне лісовідновлення — це створення лісових культур, тобто посадка певних деревних порід і подальший догляд за ними. Штучне лісовідновлення зазвичай використовується тоді, коли на зрубі відсутній
підріст у достатній кількості, або ж відсутній підріст господарсько цінних
порід. Правилами передбачається заліснення лісових ділянок протягом
одного-двох років після проведення рубки. Комбіноване лісовідновлення
передбачає використання і штучного, і природного поновлення, наприклад, якщо природне поновлення відбувається незадовільно лише на певній
частині ділянки.
Як правило, лісова галузь напряму зацікавлена в лісовідновленні, тож
проведенню суцільних рубок завжди слідують певні лісовідновні заходи.
Проте практикуються і певні застарілі підходи до відновлення лісів. Одним
із таких підходів є створення штучних лісових монокультур, тобто культур, представлених лише одним видом. У такому випадку (найяскравіший
приклад — соснові монокультури Полісся) стійкість створених лісів до
36

Постанова КМУ від 1.03.2007 № 303 «Про затвердження Правил відтворення лісів».
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2007-п

РОЗДІЛ 2. Лісове господарство України

дії несприятливих факторів, таких як масове розмноження комах, може
бути значно нижчою, ніж у природних лісах, представлених декількома
природними деревними породами. Також трапляються випадки створення
штучних лісів, які не відповідають конкретним лісорослинним умовам на
ділянці — вирощуються породи, які не є природними для цієї ділянки через інші вподобання щодо вологості, освітленості, ґрунтів тощо. Це також
впливає на стійкість та продуктивність таких лісів.
Часто штучне та природне лісовідновлення досягається за рахунок
посадки та догляду за інтродукованими та інвазивними видами, такими
як дуб червоний, клен американський, горіх чорний, робінія псевдоакація тощо. З одного боку, створення лісів з інтродуцентів має економічну
перевагу, адже такі види часто ростуть краще та швидше. З іншого боку,
інвазивні види є однією з основних загроз місцевому біорізноманіттю, адже
швидко витісняють місцеві деревні породи, а разом із ними — усі види
живого, пристосовані до життя в лісах з аборигенних деревних порід. На
жаль, посадовці України поки що далекі від усвідомлення небезпеки, що її
несуть чужорідні види. Питання законодавчого регулювання та контролю
за інвазивними видами тільки розробляється. Проте лісогосподарські підприємства, які мають сертифікат відповідності вимогам FSC, зобов’язані
контролювати та обмежувати поширення інвазивних видів. Детальніше
про сертифікацію в розділі 5.
Що ж таке лісорозведення? Під цим терміном розуміють створення
лісів там, де їх до цього не було. Правила передбачають, що лісорозведення
проводиться на «деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських
землях, що підлягають консервації шляхом заліснення; непридатних для
використання в сільському господарстві землях (яри, балки, крутосхили,
кам’янисті розсипи, піски); рекультивованих землях, галявинах і пустирях; землях сільськогосподарського та іншого призначення, виділених
для створення захисних лісових насаджень лінійного типу (полезахисних
лісових смуг, смуг уздовж берегів річок, каналів, водоймищ, залізниць,
автомобільних доріг тощо)». Незважаючи на позитивні моменти лісорозведення, Правилами також закладається підґрунтя для необачного
знищення біологічного різноманіття. Йдеться про заліснення ярів, балок
та інших схожих середовищ існування. Як правило, у степовій частині
України власне степ як недоторкане оселище сотень і тисяч видів живого
не був розораний та зберігся лише на заповідних територіях та на таких
от «непридатних» для сільського господарства ділянках. Фактично, балки
та яри залишаються останніми осередками степового біорізноманіття,
тому їх заліснення абсолютно неприпустиме, хоч і досі широко практикується в Україні.
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2.9. Доцільність проведення рубок
Як було написано вище, більшість рубок у межах лісового фонду є легальними, з усіма необхідними документами, погодженнями та дозволами.
Водночас значна кількість легальних рубок є недоцільними з точки зору
охорони природи, а іноді їх проведення прямо суперечить низці природоохоронних нормативно-правових актів. Ми називаємо їх недоцільними
рубками. Недоцільні рубки зазвичай відбуваються з трьох причин. Першою з них є очевидне бажання отримати якомога більший прибуток від
лісогосподарської діяльності, що призводить до призначення рубок, які є
доцільними лише за формальними ознаками. Другою причиною є застаріла
і недосконала нормативно-правова база, що власне і передбачає недоцільні
рубки (наприклад, певні варіанти санітарних рубок). У такому випадку лісокористувачі просто зобов’язані проводити недоцільні рубки. Третьою ж
причиною є нерозуміння біологічних наслідків проведення певних рубок,
що призводить до переважання негативних наслідків над позитивними.
Ліквідація захаращеності — один із заходів поліпшення санітарного
стану лісів, що регулюється Санітарними правилами в лісах України. Суть
заходу полягає в прибиранні поваленого сухостою та хмизу. Зокрема, Санітарними правилами передбачене проведення ліквідації захаращеності,
якщо запас мертвої деревини в лісі перевищує 3 м3 на гектар. З одного
боку, такий захід може бути доцільним у лісах, що межують із населеними
пунктами, де відпочиває значна частина місцевих жителів. З другого боку,
ліквідація захаращеності часто проводиться у віддалених лісових ділянках,
де негативно впливає на біологічне різноманіття, адже навіть 3 м3 мертвої
деревини на гектар є вкрай недостатнім для видів, які є залежними від
мертвої деревини.
Рубка небезпечних дерев та рубка поодиноких дерев також можуть
проводитися вкрай недоцільно. Якщо брати рубку небезпечних дерев, то
такий захід є доцільним, коли всохлі частини дерев або дерева повністю
дійсно загрожують життю людей, розташовуються біля доріг, пішохідних
стежок або ж у лісах зі значним рекреаційним навантаженням. Проте в
Українських Карпатах такі рубки практикують у віддалених від людських
помешкань лісах, що є однозначно недоцільним і має ознаки зловживання. Те ж саме стосується і рубок поодиноких дерев. Відсутність детальної
процедури призначення рубок небезпечних та поодиноких дерев дозволяє
проводити їх для заготівлі цінної деревини під виглядом сухостою, а той
факт, що такі рубки не підлягають ні оцінці впливу на довкілля, ні іншим
механізмам контролю, майже унеможливлює контроль за доцільністю
їх проведення.
Вибіркові та суцільні санітарні рубки — чи не найбільш частий спосіб проведення недоцільних рубок. Згідно із Санітарними правилами,
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такі рубки покликані вилучати сухостійні, відмерлі та дуже ослаблені
дерева. Проведення таких рубок часто є недоцільним у багатьох аспектах.
По-перше, вибіркові санітарні рубки часто проводяться для боротьби зі
«шкідниками» лісу, такими як жуки-короїди. Проте складна система погодження санітарних рубок та часто нерозуміння біологічних особливостей таких комах призводить до того, що вирубуються дерева, з яких вони
вже вилетіли і більше не повернуться. Таким чином, замість вилучення
дерев разом із великою кількістю комах, вилучається лише низькоякісна
дров’яна деревина. Часто санітарні рубки призначаються в деревостанах,
які мають значну комерційну цінність, особливо в старих лісах. Як правило,
дерева значного віку мають певні відмерлі частини, що є нормальним з
огляду на їхній вік, але може стати причиною формального призначення
санітарних рубок з метою отримання прибутку. Очевидно, що такі рубки
не є доцільними, однак є дуже частими в об’єктах ПЗФ України, де рубки
головного користування заборонені.
Рубки в заболочених лісах також призначаються для проведення, однак
є економічно збитковими, а разом з тим — вкрай негативно впливають на
довкілля. Як правило, рубки в заболочених лісах є прибутковими лише
для вільхових деревостанів. Заболочені соснові ліси, які також призначаються в рубку, складаються з невисоких дерев, які не досягають значного
діаметру через надто вологі умови зростання. Таким чином, цінність деревини є невеликою, труднощі під час її заготівлі є значними, а екологічні
наслідки (наприклад, порушення водно-болотних угідь) можуть бути
вкрай негативними.
Як можна побачити, проведення далеко не всіх рубок є доцільним. Виникає потреба зупинити такі рубки та зберегти ліс. Але як же це зробити?
Універсального рецепту не існує. Кожен випадок є унікальним. Проте практика чітко показує — чим раніше починається робота над збереженням,
тим більше шансів на успіх. І тому важливо працювати на стратегічному
рівні заздалегідь. Бо саме кропітка та тривала робота на стратегічному рівні
забезпечує ефективне врахування думки громадськості, фактично роблячи
непотрібною боротьбу із десятками конкретних рубок. Основними шляхами збереження лісу є створення територій ПЗФ, участь громадськості
у процесі лісовпорядкування, участь у процедурі ОВД, участь у лісовій
сертифікації за стандартом FSС.
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3.1. Лісовпорядні роботи — загальна інформація
Згідно із главою 8 ЛКУ, «лісовпорядкування включає комплекс заходів,
спрямованих на забезпечення ефективної організації та науково обґрунтованого ведення лісового господарства, охорони, захисту, раціонального
використання, підвищення екологічного та ресурсного потенціалу лісів,
культури ведення лісового господарства, отримання достовірної і всебічної
інформації про лісовий фонд України».
Проводиться лісовпорядкування відповідно до «Інструкції з впорядкування лісового фонду України». На жаль, на момент написання посібника
склалася невизначена ситуація: стара версія інструкції скасована, а нова
версія досі не затверджена. Тому на практиці лісовпорядні роботи проводяться відповідно до «Інструкції з впорядкування лісового фонду України»37,
ухваленої рішенням науково-технічної ради Державного комітету лісового
господарства України, протокол № 2 від 30 жовтня–1 листопада 2006 р.,
тобто нової версії, яка ще не затверджена остаточно.
По суті, є два типи лісовпорядкування — базове та безперервне (неперервне).
Базове — це розробка плану управління лісгоспом. Під час нього проводиться повний аналіз виконання плану за минулий ревізійний період,
проходить інвентаризація стану лісового фонду під час польових робіт,
проектуються рубки всіх видів на наступний ревізійний період тощо. Таке
лісовпорядкування розробляється раз на десять років.
Безперервне (неперервне) може проходити за бажанням лісокористувача.
Станом на 2018 рік всі лісгоспи у сфері управління ДАЛРУ в «ресурсних»
областях України (тобто, крім південних степових областей) роблять без37

Проект Інструкції з впорядкування лісового фонду України. Частина 1. URL:
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=119314&cat_id=104547
та Частина 2. URL: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_
id=119323&cat_id=104547
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перервне лісовпорядкування кожен рік. Ідея безперервного лісовпорядкування, в теорії, непогана — оперативно реагувати на зміни у стані лісового
фонду. На практиці, безперервне лісовпорядкування перетворилось у спосіб внести потрібні для лісокористувача зміни у фонди рубок, фактично
призначивши в рубку ті ділянки, які йому потрібні. Зокрема, саме під час
безперервного лісовпорядкування прописуються сумнівної доцільності
масштабні лісовідновні рубки в неексплуатаційних лісах38.
Всі лісовпорядні роботи в Україні (незалежно від форми власності лісокористувача) виконує монополіст — ВО «Укрдержліспроект». Він має
відповідне програмне забезпечення, яке в автоматичному режимі видає
перелік запроектованих заходів, робить карти тощо.
Під час лісовпорядкування розробляється більше двох десятків різних
документів для подальшого використання лісгоспом у роботі. Лісгоспам
вони зазвичай надаються у паперовому вигляді, але у «Ліспроекту» є і в
електронному, який можна отримати шляхом запитів.
Для громадськості найбільш цікавими та корисними є карти (плани
лісництв), таксаційні описи та пояснювальна записка до проекту організації
і розвитку лісового господарства з відомостями запроектованих заходів.
Таксаційний опис — це повний опис кожної лісової ділянки. Робиться
він окремо по кожному лісництву і є великим документом на декілька
сотень сторінок.
Розглянемо, як виглядає цей опис на конкретному прикладі (рис. 3.1.1).
У лівому верхньому куті — назва лісництва та категорія лісів (у цьому
випадку — експлуатаційні ліси). У правому верхньому куті — номер аркуша та номер кварталу.
Далі подається інформація по кожному конкретному виділу: площа,
вік насаджень, повнота, породний склад, запроектовані заходи, тип лісу
тощо. Лісорослинні умови (ТЛУ) подаються за класифікацією АлексєєваПогребняка (рис. 3.1.2). Наприклад, Д2ГД — це свіжа грабова діброва.
Скорочення порід дерев теж є стандартними. Наприклад ДЗ значить
«дуб звичайний», АКБ — «акація біла» (робінія псевдоакація), ЯЗ — «ясен
звичайний», ГЗ — «граб звичайний», ЛПД «липа дрібнолиста».
Один із найважливіших стовпців у таксаційному описі — 3-й. Там
дається загальна характеристика лісової ділянки. Можна побачити, що у
2-му виділі росте штучно насаджений людьми ліс («лісові культури», 3-й
виділ належить до особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД), а в 5-му
виділі багато «захаращення» (тобто мертвої деревини).
38

Лісовідновні рубки, або навіщо лісова галузь повторює свої старі помилки.
URL: http://epl.org.ua/about-us-posts/lisovidnovni-rubky-abo-navishho-lisova-galuzpovtoryuye-svoyi-stari-pomylky/
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Рис. 3.1.1. Фрагмент із таксаційного опису Кам’янського лісового господарства
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Умови
зростання

Трофогенний
ряд
(за поживністю
ґрунту)

Багаті (сутрофні)

D

Середньо-багаті
(сумезотрофні)

С

Середньо-бідні
(олігомезотрофні)

В

Дуже бідні
(оліготрофні)

А
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Гігрогенний
ряд
(за зволоженням)

Назва типу

бір

субір

сугруд

груд

0

Дуже сухі
(ксерофітні)

А0

B0

C0

D0

1

Сухі
(мезоксерофітні)

А1

B1

C1

D1

2

Свіжі
(мезофітні)

А2

B2

C2

D2

3

Вологі
(гігромезофітні)

А3

B3

C3

D3

4

Сирі
(гігрофітні)

А4

B4

C4

D4

5

Мокрі
(гідрофітні)

А5

B5

C5

D5

Рис. 3.1.2. Едафічна сітка Алексєєва-Погребняка

У стовпчику «запроектовані заходи» можна побачити заплановані таксаторами рубки формування та оздоровлення лісів (прохідні, санітарні,
лісовідновні тощо). Але рубки головного користування там не відображаються, що пов’язано з процедурою їх призначення.
Плани лісонасадження по підприємствах ДАЛРУ наявні в електронному
растровому вигляді на сайті ВО «Укрдержліспроект»39. Плани лісонасаджень
установ природно-заповідного фонду в підпорядкуванні Мінприроди розміщенні на їхніх сайтах.
Кожен план містить легенду з розшифровкою кольорів та умовних
позначок, загальну карту лісництва, пофарбовану за категоріями лісів та
детальну повидільну карту, пофарбовану за панівними породами.
39

Плани лісонасаджень. URL: http://www.lisproekt.gov.ua/plani-lisonasadzhen1
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Плани лісонасаджень легко можна прив’язати до системи координат
у будь-якій GIS-програмі (наприклад, в QGIS) і далі використовувати на
смартфоні чи комп’ютері.
Іншими важливими документами є фонд рубок головного користування та відомості запроектованих лісогосподарських заходів. У фонді
рубок головного користування наводиться перелік ділянок, які теоретично
можуть бути зрубані рубками головного користування. На практиці ж
лісгосп вибирає ділянки під рубки відповідно до правил примикання
лісосік, обсягу розрахункової лісосіки по кожній категорії лісів і по кожній
породі дерева тощо.
У відомостях наводиться перелік ділянок (рис. 3.1.3), на яких планується проведення найрізноманітніших лісогосподарських заходів, зокрема
санітарних рубок, лісовідновних рубок, рубок догляду тощо.
Проаналізувавши ці документи, можна зрозуміти, чи підпадають конкретні цінні ділянки під заплановані рубки, які рубки плануються, і яким
чином можна цьому запобігти.
Пояснювальна записка до проекту організації і розвитку лісового господарства фактично є узагальнюючим документом і містить аналіз і оцінку
ведення лісового господарства в минулому, основні положення організації
і ведення господарства, кількісні і якісні показники, які характеризують
стан лісового фонду та його динаміку.

Рис. 3.1.3. Фрагмент із відомості РГК
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3.2. Процедура проведення лісовпорядкування
та участь громадськості
Процедура проведення лісовпорядкування складається з декількох
етапів.
Спочатку відбувається перша лісовпорядна нарада, на якій визначаються основні напрямки проведення лісовпорядкування. Потім проводяться польові та камеральні роботи, і за їхніми результатами готуються
матеріали лісовпорядкування, які вже обговорюються та затверджуються
на другій лісовпорядній нараді. У лісовпорядних нарадах обов’язково
беруть участь представники лісовпорядних організацій, лісокористувачів, ОУЛМГ та підрозділів обласних державних адміністрацій. Також
(без права голосу) можуть брати участь і представники громадськості
як зацікавлені сторони.
Протоколи лісовпорядних нарад погоджуються, зокрема, і представниками природоохоронних підрозділів обласних державних адміністрацій
(здебільшого — департаментами екології та природних ресурсів). У разі
незгоди когось із учасників із рішенням наради окрема думка записується
в протокол. Далі, згідно із вимогами ЛКУ, матеріали лісовпорядкування
затверджуються Держлісагентством (яке на практиці делегувало ці функції
своїм обласним територіальним органам) за погодженням з Мінприроди.
Безперервне лісовпорядкування проводиться за іншою процедурою,
але його результати так само затверджуються на технічній нараді за участі
представників природоохоронних підрозділів обласних державних адміністрацій та зацікавлених сторін, і потім передаються на погодження до
Мінприроди.
Тому рекомендуємо такий алгоритм дій, якщо ви хочете зберегти цінні
ділянки під час лісовпорядкування:
1) дізнатися, коли у цікавих для вас лісогоподарських підприємствах проходитиме лісовпорядкування;
2) попросити долучити себе як зацікавлену сторону до участі в роботі
лісовпорядних нарад;
3) звернутися з наявною у вас інформацією (проектований ПЗФ, територія Смарагдової мережі) до учасників наради з проханням врахувати ваші пропозиції. Здебільшого обласні департаменти екології та
природних ресурсів підтримують пропозиції громадськості щодо
створення нових ПЗФ;
4) у разі, якщо ваші пропозиції проігноровані, попросити записати це в
протокол і звернутися до Мінприроди з проханням не погоджувати
матеріали лісовпорядкування.
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3.3. Врахування охоронюваних видів
під час лісовпорядкування
Українське законодавство визначає види тваринного і рослинного світу,
які підлягають охороні. Перелік таких видів містить не тільки Червона
книга України, а й регіональні червоні списки, додатки до міжнародних
угод та конвенцій, ратифікованих Україною. Стаття 20 Закону України
«Про Червону книгу України» передбачає відповідальність за «погіршення, знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного
та рослинного світу, занесених до Червоної книги України». Постанова
КМУ визначає розмір компенсації за знищення охоронюваних видів40.
Сума компенсації може сягати значних розмірів, наприклад, добування,
знищення або пошкодження однієї особини орлана-білохвоста оцінюється
в 112 тис. грн.
Чимало охоронюваних видів мешкають у лісах. Відповідно ліс як оселище таких видів потребує захисту. Статті 19, 20, 21 ЛКУ зобов’язують
лісокористувачів вживати заходів з охорони рідкісних видів, а пункт 9
статті 46 зобов’язує виявляти оселища рідкісних видів під час проведення лісовпорядкування. На жаль, вимоги цього пункту не виконуються у
повному обсязі. Як правило, спеціалісти-лісовпорядники не володіють
кваліфікацією, необхідною для визначення рідкісних видів безпосередньо
у лісі під час лісовпорядкувальних робіт. Більше того, часто вони і не зацікавлені у цьому. Чому?
Виявлення охоронюваних видів вимагає від лісокористувача певних
заходів з їхньої охорони. До таких заходів можуть належати: створення або
розширення об’єктів природно-заповідного фонду, створення охоронних
зон навколо гнізд певних птахів (п. 14 Санітарних правил в лісах України),
створення ОЗЛД. Тобто виявлення охоронюваних видів на певній лісовій
ділянці дає юридичні підстави для її охорони. Як показує практика, виділи,
у яких виявлені охоронювані види, включаються до ОЗЛД, де забороняється проведення рубок головного користування (Порядок спеціального
використання лісових ресурсів41).
Законодавством не регламентується процедура визначення оселищ
охоронюваних видів. Будь-хто з громадян може надавати дані щодо місцезнаходження таких видів. Звісно, що визначення більшості видів потребує
40
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Постанова КМУ від 7.11.2012 № 1030 «Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища
їх перебування (зростання)». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1030-2012-п
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відповідної кваліфікації. Однак існують певні види, які легко визначаються
навіть неспеціалістами (табл. 3.3.1).
Таблиця 3.3.1

Види тварин і рослин, які легко ідентифікувати
Вид
Гніздівка звичайна
Лілія лісова

Регіон поширення
вся Україна
Карпати, Полісся, Лісостеп

Любка дволиста

вся Україна

Жук-олень

вся Україна

Махаон

вся Україна

Цибуля ведмежа (черемша)

Карпати, Полісся, Лісостеп

Ця інформація є заохоченням для усіх небайдужих. Цілеспрямований
пошук охоронюваних видів у лісах України не тільки забезпечує охорону
власне видів і лісів, а і робить внесок у розвиток науки. У західних країнах
уже давно існує так звана «громадська наука» (citizenscience), яка передбачає
участь волонтерів-аматорів у зборі та аналізі польових наукових даних.
Яким чином громадськість може проводити визначення місць перебування охоронюваних видів? Найкращий варіант — запропонувати
свою допомогу місцевим науково-дослідним установам, що займаються
ботанічними, зоологічними чи екологічними дослідженнями. Можливим
є також збір даних власноруч, проте варто мати на увазі таке:
• пошук охоронюваних видів варто проводити під час польового сезону,
тобто часу, придатного для виявлення виду у природі. Для кожного
виду цей сезон може бути різним (наприклад, жука-оленя в Україні
можливо побачити з травня до кінця липня), найбільше видів можна
побачити з травня до липня;
• потрібно обов’язково зробити багато якісних та детальних фотознімків
особин охоронюваного виду;
• ні в якому разі не можна переміщувати, пошкоджувати чи знищувати
охоронювані види;
• необхідно обов’язково позначити місцезнаходження охоронюваних
видів за допомогою GPS, описати кількість особин, їх розташування
та інші характеристики;
• після польового виїзду обов’язково треба отримати консультацію спеціалістів щодо правильності визначення виду.
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Після виконання вищенаведених умов алгоритм дії такий:
1) якщо було виявлено види рослин, вийдіть на зв’язок із представниками постійного лісокористувача (наприклад, начальником відділу лісового
господарства) та проведіть спільний виїзд на виявлені місця перебування
охоронюваних видів. Це дозволить правильно визначити лісництво, квартал та виділ, а також наочно продемонструвати лісівникам правдивість
інформації. Якщо виявлено види тварин, можна виїхати до місця гніздівлі
чи нори, але у випадку комах — спільний виїзд неможливий, проте все
одно залишається необхідність точного визначення кварталів-виділів за
допомогою планів лісонасаджень;
2) надайте інформацію про місцезнаходження виявлених видів постійному лісокористувачу та ВО «Укрдержліспроект» (додаток 1). Вкажіть
визначені лісництво, квартал та виділ. Наголосіть на необхідності створення
ОЗЛД та вилученні ділянки з фонду та чергової відомості рубок головного
користування;
3) проконтролюйте створення ОЗЛД: отримайте скан-копії матеріалів
(у постійного лісокористувача), що підтверджують захисний статус конкретних виділів;
4) хоча б раз на місяць контролюйте, чи не має лісокористувач намірів
проводити рубки в оселищах охоронюваних видів (детальніше про це в
розділі 7);
5) надайте інформацію про місцезнаходження виявлених видів місцевим науковим установам, а також занесіть ці дані до Національної Мережі
Інформації з Біорізноманіття42, що дозволить її використовувати у наукових
цілях.
Для прикладу, вищеописаний алгоритм використовувався Всесвітнім
фондом дикої природи (WWF) в Україні. Біологи фонду разом з волонтерами провели низку польових виїздів до дубових лісів Київського Полісся.
Виявлення декількох видів охоронюваних орхідей та гнізд хижих птахів
дозволило створити ОЗЛД сумарною площею у більше 100 га, де відтоді
заборонені будь-які рубки головного користування.
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Національна мережа інформації з біорізноманіття. URL: http://www.ukrbin.com
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4.1. Що таке ОВД та яка її мета?
Одним із важливих механізмів, що дозволяє громадськості брати
участь в управлінні лісами, є процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД).
ОВД регламентується законодавством і успішно діє у багатьох західних
країнах вже десятки років. У чому суть ОВД? Держава визначає перелік
діяльності, що потенційно може мати негативні для довкілля наслідки.
До такої діяльності належать і масштабні, і менш значущі проекти: розробка корисних копалин, спорудження окремих будівель чи їх комплексів,
побудова електростанцій різних типів тощо. Перед отриманням дозволу
на проведення робіт замовник такої діяльності має пройти процедуру
ОВД. За результатами процедури відповідальні державні органи роблять
висновок про допустимість чи недопустимість провадження планованої
діяльності, що, в першому випадку, дає змогу розробнику отримати необхідні дозвільні документи і розпочати проведення робіт.
Процедура ОВД дозволяє вирішити такі питання. По-перше, у процесі
ОВД усі зацікавлені сторони (зокрема і громадськість) можуть надати свої
побажання щодо планованої замовником діяльності. ОВД покликана завчасно вирішити конфліктні ситуації, у яких, наприклад, місцева громада
виступає проти проведення діяльності, яка ще не розпочалася. ОВД покликана налагодити діалог між замовником та зацікавленими сторонами,
виробити консенсусний варіант проведення діяльності, який задовольняє
усі сторони діалогу і забезпечує максимальні для них вигоди.
По-друге, процедура ОВД обов’язково передбачає проведення власне
оцінки впливу планованої діяльності на довкілля. Результатом такої оцінки є Звіт з ОВД. Як правило, Звіт розробляється за участі спеціалістів у
відповідних галузях, має характер наукового дослідження та покликаний:
1) визначити потенційні негативні впливи планованої діяльності на довкілля;
2) розробити заходи зі зменшення чи усунення негативного впливу планованої діяльності;
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3) якщо заходи зі зменшення чи усунення впливу є неможливими, розробити компенсаційні заходи, які забезпечать відновлення певних
порушених складових довкілля після проведення робіт.
Обов’язковим елементом процедури ОВД є розробка альтернатив
планованої діяльності. Під альтернативами розуміють певні варіанти
реалізації планованої діяльності, відмінні від основного її варіанта. Це
може бути інша територія провадження діяльності, використання інших технологічних та методичних підходів тощо. У процесі ОВД оцінці
впливу підлягає не тільки основний варіант планованої діяльності, а і
її альтернативи. Обов’язковим є також розгляд альтернативи «непроведення діяльності», що дозволяє задати певну «нульову точку», від якої
можливо аналізувати зміни довкілля при проведенні діяльності. Після
проведення ОВД обраний варіант планованої діяльності може бути замінений альтернативним, якщо такий матиме менший негативний вплив
на довкілля.
У США ОВД віднайшла своє законодавче відображення ще у 1969 році,
з моменту ухвалення Закону про національну політику у галузі довкілля43.
З тих пір ОВД стала обов’язковою у багатьох країнах світу. Процедура
ОВД, а також перелік діяльності, що підлягає оцінці, у багатьох країнах
є різними, проте однією з ключових ідей процесу все одно залишається
активна участь громадськості. Для прикладу, плановані рубки лісу у США
збирають сотні коментарів від місцевих жителів, громадських організацій
та інших зацікавлених сторін44.
В Україні ОВД є обов’язковою з 18 грудня 2017 року, коли було введено
в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»45. Законом передбачений широкий перелік діяльності, що підлягає оцінці впливу. Процедура
ОВД в Україні розглянута докладніше у наступному розділі.

4.2. Процедура ОВД в Україні
Цей розділ містить короткий опис процедури ОВД в Україні. Більш
докладна інформація доступна у тексті Закону України «Про ОВД», а
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National Environmental Policy Act. URL: https://www.epa.gov/laws-regulations/summarynational-environmental-policy-act
Introduction to environmental impact assessment: principles and procedures,
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Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. URL:
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також у посібнику ЕПЛ «Оцінка впливу на довкілля: можливості для
громадськості»46.
Усі документи, що стосуються процедури ОВД, доступні у фізичному
вигляді безпосередньо у замовника планованої діяльності, а також в електронному вигляді на сайті Державного реєстру ОВД47, що адмініструється
Мінприроди. Кожна процедура ОВД доступна в електронному реєстрі у
вигляді окремої сторінки, що наповнюється відповідними документами
(повідомленням, Звітом, висновком тощо) у ході процедури. Важливо
пам’ятати, що задля прозорості процедури жодні зміни у реєстрі, у тому
числі зміни самого Звіту з ОВД, є неможливими.
ОВД в Україні складається з таких етапів:
1. Повідомлення про плановану діяльність та збір коментарів від зацікавлених сторін.
Повідомлення про плановану діяльність є першим етапом, який забезпечує інформування зацікавлених сторін щодо основних аспектів
планованої діяльності. Власне, саме повідомлення публікується в електронному реєстрі, а також у місцевих ЗМІ, і містить основну інформацію
про плановану діяльність, її альтернативи, а також контакти замовників
діяльності. Протягом 20 робочих днів громадськість має право надати
уповноваженому органу будь-які пропозиції, коментарі та зауваження щодо
планованої діяльності, а також визначити конкретні аспекти діяльності
та довкілля, щодо яких має здійснюватися оцінка впливу. Коментарі та
зауваження можливо надавати і у паперовій, і в електронній формі. Після
закінчення двадцятиденного терміну усі зібрані коментарі та пропозиції
будуть передані уповноваженим органом замовнику, який має розглянути
їх у Звіті, прийняти чи обґрунтовано відхилити.
2. Розроблення Звіту з ОВД.
Після закінчення збору коментарів замовник проводить оцінку впливу
планованої діяльності на довкілля, результат якої відображається у Звіті
з ОВД. Закон не визначає термін, який відводиться на розроблення Звіту.
Як тільки Звіт буде наданий уповноваженому органу, він з’явиться на відповідній сторінці електронного реєстру, а також буде доступний у вигляді
фізичної копії безпосередньо у замовника.
3. Громадське обговорення Звіту з ОВД.
Після оприлюднення Звіту та відповідного оголошення розпочинається
етап громадського обговорення. Він триває від 25 до 35 робочих днів з
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моменту оприлюднення оголошення та публікації Звіту, що вказується в
оголошенні про початок громадського обговорення. Під час обговорення
будь-хто має право надавати зауваження чи пропозиції стосовно планованої діяльності, інформації з опублікованого Звіту тощо. Закон також
передбачає проведення публічного громадського обговорення, у ході
якого представники замовника мають представити плановану діяльність
та результати оцінки впливу на довкілля. Громадськість має право безпосередньо взяти участь у таких обговореннях, виступивши з зауваженнями
та пропозиціями, що будуть мати таку ж силу, як і подані уповноваженому
органу в електронному чи паперовому вигляді.
4. Отримання висновку з ОВД.
Протягом 25 робочих днів з дати закінчення громадського обговорення
уповноважений орган має надати висновок з оцінки впливу на довкілля.
У висновку обґрунтовується допустимість/недопустимість провадження
діяльності, встановлюються певні умови (обмеження) на проведення діяльності, а також визначаються необхідні заходи зі зменшення чи усунення
негативного впливу діяльності на довкілля. Після отримання висновку
замовник може, у разі позитивного результату, отримувати необхідні дозвільні документи, або ж оскаржити незадовільний висновок у судовому
порядку чи заново розпочати процедуру ОВД.
Важливо пам’ятати, що всі зауваження та коментарі громадськості,
отримані в ході процедури ОВД (рис. 4.2.1), не можуть бути безпосередньою
причиною відмови у провадженні діяльності. Однак, як показує практика,
конструктивні коментарі та зауваження обов’язково враховуються уповноваженим органом, що може призвести до накладання більш жорстких
обмежень на замовника.
20 днів

Повідомлення
про плановану
діяльність

25–35 днів

Звіт
з ОВД

25 днів
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Рис. 4.2.1. Спрощена схема процедури ОВД

Висновок
з ОВД
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4.3. ОВД у лісовому господарстві
Закон «Про оцінку впливу на довкілля» визначає, що ОВД підлягають
такі види рубок:
• усі суцільні та поступові рубки головного користування на площі понад 1 га;
• усі суцільні санітарні рубки на площі понад 1 га;
• усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду;
Відповідно, лісокористувач має пройти процедуру ОВД, якщо планує проводити будь-які вищезазначені рубки. У разі проведення рубок
головного користування, основним документом, що дозволяє громадськості зрозуміти суть планованої діяльності, є відомість рубок головного
користування (рис. 4.3.1), що має бути наведена у Звіті. Цей документ є
квартально-видільним переліком ділянок, на яких планується проведення рубок головного користування на десятирічний період. Поширеною є
ситуація, коли цей перелік був затверджений до моменту введення у дію
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». У такому разі предметом
ОВД є рубки, які ще не були проведені лісгоспом у вищезазначений десятирічний період. При цьому варто пам’ятати, що не всі ділянки з відомості
обов’язково будуть зрубані, особливо враховуючи, що висновок ОВД діє
п’ять років. Керуючись багатьма факторами, лісгосп сам вибирає, які ділянки з переліку будуть відведені у рубку.
У разі, якщо предметом ОВД є санітарні рубки, то Звіт (і повідомлення
про плановану діяльність) мають включати квартально-видільний перелік
суцільних санітарних рубок, які планується провести. Також обов’язково
має бути надане обґрунтування на проведення санітарних рубок, яке теж
потребує ретельного аналізу.
Конкретне розташування ділянок, на яких планується проведення діяльності, можливо визначити за допомогою карт-схем розташування підрозділів лісокористувача (лісництв) та повидільних планів насаджень. Часто
лісгоспи ігнорують необхідність включення до Звіту планів насаджень, що
не дозволяє точно встановити розташування конкретних виділів у межах
кварталу. Відсутність таких планів є порушенням вимог статті 6 Закону, і
громадськість може подати через це свої зауваження.
Після закінчення громадських обговорень уповноважений орган видає
лісгоспу висновок про допустимість планованої діяльності (якщо діяльність дійсно є допустимою). У такому разі лісгосп може претендувати на
отримання лісорубного квитка. Станом на кінець 2018 року відсутність
необхідних підзаконних нормативно-правових актів створила певну юридичну «сіру зону», чим користуються деякі лісгоспи.
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Рис. 4.3.1. Фрагмент із відомості РГК
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Фактично, Закон не визначає конкретні дозвільні документи, отриманню яких має передувати процедура ОВД. Деякі підприємства проходять
процедуру ОВД і отримують лісорубні квитки. Деякі ж лісгоспи отримують лісорубні квитки без проходження ОВД, аргументуючи це наявною
затвердженою та погодженою розрахунковою лісосікою. На нашу думку,
це є порушенням Закону, однак це питання має бути законодавчо врегульовано у найближчому майбутньому.
На момент написання цього посібника, ОВД у лісовій галузі в Україні
перебувало на етапі становлення. Відсутність підзаконних нормативноправових актів залишає певні прогалини, чим користуються несумлінні
лісгоспи, ігноруючи процедуру ОВД. Часто оцінка впливу на довкілля існує лише на папері у вигляді Звіту, в якому твердження про допустимість
проведення рубок нічим не аргументуються. Також спостерігаються факти
банальних маніпуляцій, наприклад, отримання різних лісорубних квитків
на площу менше 1 га на ділянки, що фактично прилягають одна до одної.
У результаті утворюється одна суцільна вирубка, яка є набагато більшою
за дозволений 1 га. Майбутнє розроблення необхідних законодавчих актів
та налагодження контролю за дотриманням закону дає можливість сподіватися на успішну роботу ОВД у майбутньому.

4.4. Особливості участі громадськості
у процедурі ОВД у лісовій галузі
Законом передбачена участь громадськості на двох етапах: після подання повідомлення про плановану діяльність та під час громадського
обговорення Звіту. Розглянемо кожен з етапів окремо.
1. Повідомлення про плановану діяльність.
Як уже було зазначено вище, на цьому етапі лісгосп або інший лісокористувач оприлюднює повідомлення про плановану діяльність у місцевих
ЗМІ та у реєстрі ОВД. Мета повідомлення — власне повідомити про плановану діяльність, а також зібрати коментарі від громадськості щодо того,
які саме аспекти діяльності мають бути оцінені.
Етап повідомлення про плановану діяльність є надважливим для ефективної участі громадськості. Саме на цьому етапі громадськість має право
визначити, деталізувати, що саме має підлягати оцінці під час розробки
Звіту. Наприклад, повідомлення містить інформацію про рубки, що плануються у лісовому масиві, де відпочивають або збирають гриби місцеві
мешканці. Або ж вам небайдужа доля заказника чи туристичного маршруту, де також плануються рубки. У такому разі необхідно аргументовано
розписати, які саме ділянки вас цікавлять, який саме негативний вплив ви
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вбачаєте від проведення планованої діяльності, і найголовніше — наголосити на необхідності дослідити вплив планованої діяльності на відповідні
аспекти довкілля.
Надання коректних пропозицій щодо обсягу досліджень у рамках ОВД
вимагає розуміння того, що ж таке власне «вплив». Закон визначає, що
«вплив на довкілля — будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля,
в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього
здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату,
ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та
інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також
наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов,
які є результатом зміни цих факторів». Тобто у трактуванні Закону вплив
діяльності на довкілля не обмежується лише негативним впливом на природні комплекси, а має значно ширші рамки, наприклад: вплив вирубки
лісу на зайнятість місцевого населення, доступність місць для рекреації
тощо, а також позитивний вплив від проведення рубок.
Законом також передбачені різні характеристики впливів, які можуть
мати місце. Важливо розуміти, що планована діяльність може мати не
тільки прямий негативний вплив (наприклад, вирубка лісу має прямий
негативний вплив на дерева та види живого, які знаходяться на вирубаній
ділянці). Негативний вплив може бути також непрямим (побічним, опосередкованим), наприклад: вирубка лісу може призвести до зміни умов на
сусідніх з вирубкою ділянках, або ж вирубка лісів може опосередковано
впливати на водні ресурси (зменшення рівня ґрунтових вод, збільшення
паводкового рівня) та навіть на матеріальний стан місцевого населення
(наприклад, якщо внаслідок вирубок популярний у туристичному плані
ліс став менш відвідуваним, а місцеве населення залежало від доходу,
отриманого внаслідок надання туристичних послуг).
Також важливо розуміти, що таке кумулятивний і сукупний вплив.
Під сукупним впливом розуміють сукупний ефект різних, можливо, не
пов’язаних безпосередньо впливів. Наприклад, вирубка дерев може мати
негативний вплив і призводити до ерозійних процесів (зсувів ґрунту),
адже дерева фіксують ґрунт за допомогою коріння. При цьому рубка
лісу може супроводжуватися прокладанням мережі доріг і активною їх
експлуатацією, що також впливає на ерозійні процеси. Вплив цих двох
процесів на ерозію окремо може бути незначним, однак сукупний вплив
може мати більш значний характер. Кумулятивний вплив загалом схожий
на сукупним, однак у разі кумулятивного впливу має місце підсилення
одного впливу іншим.
Повертаючись до коментарів і зауважень на етапі повідомлення про
плановану діяльність, варто нагадати, що саме на цьому етапі громадськість
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може надати власні пропозиції щодо проведення замовником оцінки
впливу. На що тут варто звернути увагу?
По-перше, варто надати пропозиції щодо включення до Звіту певної
інформації. Важливо наголосити на необхідності включення до Звіту:
• планів лісонасаджень, що дозволяє точно встановити місцезнаходження
виділів, де планується проведення діяльності;
• інформації щодо способів рубки, трелювання деревини;
• інформації щодо побудови нових лісовозних доріг, переїздів через
водотоки тощо;
• інформації щодо об’єктів природно-заповідного фонду, місцезнаходження охоронюваних та рідкісних видів рослин і тварин тощо.
Разом із тим громадськість може вимагати проведення оцінки впливу
планованої діяльності на певні важливі для неї складові довкілля, наприклад:
• охоронювані види тварин і рослин;
• об’єкти природно-заповідного фонду;
• паводкову ситуацію;
• зсуви ґрунту;
• шумове забруднення;
• рекреацію, здоров’я населення тощо.
2. Громадське обговорення Звіту з ОВД.
Після закінчення терміну подачі коментарів та зауважень замовник
розпочинає власне оцінку впливу на довкілля. Її результати знаходять
своє відображення у Звіті з ОВД. Сам Звіт може бути опублікований у
будь-який момент після закінчення 25-денного терміну збору коментарів
громадськості, що залежить від швидкості його розроблення. Після оприлюднення Звіту та повідомлення про початок громадських обговорень
громадськість аналізує Звіт та надає зауваження та пропозиції, зокрема
безпосередньо на громадських слуханнях, що зазвичай відбуваються на
території лісгоспу.
Закон не регламентує, яким саме чином замовник розробляє Звіт з ОВД.
На практиці це означає, що оцінка впливу може проводитися і співробітниками лісгоспу, і найманими спеціалістами.
Розглянемо, які елементи передбачені Законом до включення у Звіт.
Майте на увазі, на етапі повідомлення про плановану діяльність ви маєте
право вимагати розгляду у Звіті будь-якого з нижченаведених аспектів:
1) опис планованої діяльності: цей розділ має містити всю необхідну
інформацію щодо планованої діяльності — місце її провадження; перелік
ділянок, де планується проведення рубок (у разі проведення РГК — відомість РГК); тип рубок; технічні засоби (наприклад техніка); способи рубки
та трелювання деревини тощо. Варто також звернути увагу на маршрути
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трелювання та вивезення деревини, а також на прокладання нових лісовозних доріг, що також може впливати на певні складові довкілля. Якісний
Звіт має містити всі необхідні картографічні матеріали належної якості,
зокрема карти маршрутів трелювання та побудови нових доріг;
2) опис виправданих альтернатив планованої діяльності та обґрунтування вибору запропонованого варіанту: відсутність альтернатив у Звіті,
зокрема і альтернативи «непроведення діяльності», або ж фактичне непроведення оцінки їх впливу на довкілля (нарівні з основним варіантом)
є порушенням вимог Закону і може бути підставою для негативного висновку з ОВД;
3) опис поточного стану довкілля (базовий сценарій): опис поточного
стану довкілля — це певна інформація, яка є «точкою відліку», що дозволяє
проводити подальшу оцінку впливу. Базовий сценарій має містити дані
щодо усіх аспектів довкілля, на які можливі впливи діяльності. Наприклад, сюди належать дані польових досліджень щодо наявності/відсутності
охоронюваних видів на ділянках, де плануються рубки; показники якості
водних ресурсів тощо. Без якнайбільш точного опису поточного стану
довкілля, тобто визначення певного стану довкілля до проведення діяльності, подальша оцінка впливу є неможливою. Будь-які пробіли у базовому
сценарії є підставою сумніватися у тому, чи дійсно проводилася оцінка
впливу на певну складову довкілля, або ж чи дійсно результати такої оцінки
є достовірними.
Базовий сценарій описується за допомогою інформації двох типів —
первинної та вторинної. Первинна інформація збирається власноруч під
час розробки Звіту. Наприклад, це можуть бути польові та лабораторні
дослідження або ж власноруч проведений підрахунок кількості туристів,
які відвідують певний маршрут. Вторинна інформація отримується зі
сторонніх джерел. Прикладом вторинної інформації є наукові публікації,
державні статистичні дані, певні документи тощо;
4) опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу: стаття 6 Закону містить перелік складових довкілля, вплив на які має бути розглянуто
у Звіті з ОВД. Важливо пам’ятати, що необхідним є не лише опис та оцінка
впливу обраного варіанта планованої діяльності, а й усіх альтернативних
варіантів, зокрема й варіанта непроведення діяльності. Такі опис та оцінка
мають здійснюватися з використанням таких самих, як і для основного
варіанта, методів. Це дозволяє порівняти між собою масштаби впливу всіх
варіантів діяльності;
5) оцінка впливу на фактори довкілля: фактично, цей розділ є найважливішим у Звіті, бо дозволяє зрозуміти, які негативні впливи планованої
діяльності варто очікувати. Цей розділ не допускає будь-яких тверджень,
що не підкріплені певною аргументацією наукового характеру. Наприклад,
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твердження «Вплив планованої діяльності на рідкісні види рослин відсутній» не може вважатися достовірним, адже не містить жодних посилань на
проведені дослідження або ж жодної аргументації. Прикладом правильної
оцінки є «Вплив … на рідкісні види рослин відсутній згідно із проведеними
дослідженнями (4)», де цифра 4 — посилання на науковий висновок щодо
відсутності такого впливу, наведений разом зі Звітом.
Важливою є і вимога Закону щодо характеристик очікуваного впливу.
Розробники Звіту обов’язково мають охарактеризувати не тільки масштаби
негативного впливу (наприклад, помірний вплив на популяцію рідкісних
кажанів від вирубки частини їхнього оселища), а й описати тривалість
такого впливу, можливість його підсилення з боку інших впливів (наприклад, негативний вплив на тих самих кажанів через шумове забруднення
від проведення рубок) тощо.
6) опис методів прогнозування та оцінки, а також даних, що використовувалися: аналіз цього розділу дозволяє прямо визначити, наскільки ґрунтовною та достовірною є інформація, наведена у Звіті. Як
уже згадувалося вище, оцінка впливу на довкілля має бути проведена з
використанням наукових підходів. Це означає, що всі твердження щодо
відсутності впливу діяльності на будь-який аспект довкілля не є достовірними і не можуть враховуватися під час прийняття висновку без
посилання на відповідні дослідження. Достовірними можуть вважатися
лише описи та оцінки, що:
• ґрунтуються на достовірній інформації (наукові публікації, документи,
результати власних польових досліджень) з посиланнями на джерела
такої інформації;
• визначені за допомогою загальноприйнятих методів визначення потенційних впливів (із посиланнями на такі методи);
• описані та оцінені за допомогою загальноприйнятих методів (статистичні методи, моделювання тощо) з посиланням на такі методи, а також
на результати досліджень;
7) опис заходів з усунення або зменшення негативного впливу: після
проведення оцінки впливу замовник має розробити заходи, що зменшували б або усували всі значущі негативні впливи діяльності, визначені на
етапі оцінки. Прикладами таких заходів можуть бути використання певних
інженерних конструкцій для зменшення вірогідності ерозійних процесів,
відмова від проведення діяльності в оселищах охоронюваних видів тощо.
У разі, якщо негативний вплив неможливо усунути або суттєво зменшити,
необхідним є також розроблення компенсаційних заходів, таких як відновлення зруйнованих оселищ або туристичних маршрутів;
8) зауваження та пропозиції громадськості: закон передбачає розгляд
розробниками Звіту усіх пропозицій та зауважень від громадськості,
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отриманих на етапі повідомлення про плановану діяльність. Відсутність
розгляду таких зауважень або ж не аргументоване їх відхилення є суттєвим
порушенням вимог Закону;
9) стислий зміст програм з моніторингу: процедура ОВД передбачає не
тільки оцінку потенційних впливів планованої діяльності, а й певні заходи,
що дозволили б проконтролювати правильність оцінки впливу безпосередньо під час та після виконання діяльності. Програми моніторингу мають
включати не тільки заходи з моніторингу всіх значущих негативних впливів,
а й моніторинг ефективності заходів зі зменшення та усунення впливу, а
також компенсаційних заходів. Детальний зміст програм з моніторингу
узгоджується з уповноваженим органом після отримання висновку з ОВД
і є доступним громадськості;
10) список посилань: цей розділ має містити всі джерела, що використовувалися для опису базового сценарію, визначення та оцінки потенційних
впливів тощо. Посилання на такі джерела мають бути розміщені там, де
це потрібно безпосередньо у тексті самого Звіту, а не просто бути переліченими у заключній частині Звіту.
Отже, вище були розглянуті основні елементи Звіту з ОВД. Яким же
чином громадськість може ефективно впливати на прийняття рішень під
час громадських обговорень Звіту з ОВД? Важливо визначитися, з якою
метою ви берете участь у процесі ОВД.
Якщо ви принципово проти планованої діяльності, то необхідно подати
аргументовані зауваження до Звіту, вказавши, де саме і як розробники
Звіту не врахували певні можливі негативні впливи і до яких наслідків це
може призвести, або ж в яких аспектах Звіт порушує вимоги Закону. Дуже
ефективним може бути залучення до написання зауважень спеціалістів
у відповідних галузях. Відсутність оцінки певних потенційних впливів,
а також прогалини та неточності в інформації, невідповідність вимогам
Закону чи ненауковий характер Звіту можуть стати достатніми підставами
для прийняття висновку про жорсткі обмеження для планованої діяльності
або її недопустимість та розгляд альтернатив.
Якщо ви не проти проведення діяльності, однак вважаєте, що на неї
варто накласти певні обмеження або ж вибрати її альтернативний варіант,
то варто також детально розписати це у зауваженнях, вказавши, які саме
обмеження варто накласти і чому — наприклад, не проводити рубки у
певних виділах. Аргументовані зауваження будуть враховані в екологічних умовах і обмеженнях, які розробить уповноважений орган разом з
позитивним висновком ОВД. Аналіз дотримання таких умов лісгоспами
є необхідною передумовою ефективної роботи Закону і також може здійснюватися громадськістю.
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У будь-якому разі не варто надавати неконструктивні зауваження
без жодної аргументації, адже врахування їх уповноваженим органом
маловірогідне.
Станом на 2018 рік процедура ОВД в Україні у галузі лісового господарства вже зарекомендувала себе з позитивного боку. Наприклад, уповноважений орган виніс справедливе рішення про недопустимість провадження планованої діяльності чотирма карпатськими та волинськими
лісгоспами, які розробили абсолютно неналежні звіти з великою кількістю
необґрунтованих висновків. Два лісгоспи розпочали процедуру ОВД заново і варто очікувати їхніх більш якісних звітів з ОВД у майбутньому.
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5.1. Що таке FSC сертифікація?
FSC, або ж як її називають в Україні — ЛОР (Лісова опікунська рада), —
міжнародна неурядова організація, створена у 1993 році. Членами організації
є міжнародні та регіональні екологічні та соціальні НУО, деревообробники,
лісогосподарські організації та інші зацікавлені сторони. FSC була створена з метою забезпечення відповідального, сталого управління лісами
планети за допомогою ринкових економічних механізмів на принципах
прозорості та рівності.
Що це означає на практиці? Наприкінці минулого століття FSC розробили
певні стандарти ведення лісового господарства та подальшої обробки лісоматеріалів. За задумом, такі стандарти є більш жорсткими, ніж національне
законодавство. Підприємство, що відповідає вимогам стандарту, отримує
сертифікат відповідності, який демонструє більш «зелений» характер діяльності такого підприємства порівняно з іншими, несертифікованими
підприємствами. Сертифікат надає підприємству певні ринкові переваги,
адже західні країни — споживачі деревної продукції — надають перевагу
сертифікованим підприємствам через зацікавленість в охороні довкілля.
Таким чином, підприємство веде свою діяльність більш відповідально щодо
природи, а у відповідь отримує більший попит на власну продукцію, що
є виграшним для усіх сторін процесу.
Важливою передумовою ефективної роботи FSC сертифікації є сертифікація всього ланцюга постачання деревини. Це означає, що отримати
сертифікат можуть не тільки лісогосподарські підприємства, що проводять
первинну обробку лісопродукції або ж взагалі не проводять таку, а і деревообробники, які здійснюють подальшу обробку і реалізацію деревної
продукції. Система FSC сертифікації передбачає, що сертифікованим має
бути весь ланцюжок постачання — від заготівлі деревини до реалізації продуктів із неї. За задумом розробників, це дозволяє не тільки гарантувати
«зелений» характер продукції, а й відстежувати її походження.
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Прозорість процедури отримання сертифіката забезпечується тим, що
власне FSC не бере участі в аудитах — визначенні відповідності підприємства вимогам стандартів. Натомість аудиторами виступають сторонні
аудиторські компанії (органи сертифікації), що отримали відповідну акредитацію. Саме такі компанії видають сертифікат FSC, якщо підприємство
відповідає вимогам стандарту. Більш детальна інформація про роботу
аудиторських компаній наведена у розділі 5.2.
У світовому масштабі система FSC сертифікації не є унікальною. Існують
інші схожі організації, наприклад PEFC (Programme for the Endorsement of
Forest Certification), але найбільшого розповсюдження у Європі, і зокрема в
Україні, набула саме система FSC. Станом на кінець 2018 року, сертифікати
відповідності вимогам FSC діяли у понад 200 млн га лісів, що становить
трохи менше ніж 5 % від усіх лісів планети48.

5.2. FSC сертифікація в Україні
Станом на жовтень 2018 року в Україні сертифіковано 42 % усіх лісів, і
ця частка стабільно зростає. Розглянемо, як саме працює FSC сертифікація
в Україні.
Як і будь-де, процес сертифікації лісогосподарського підприємства
є добровільним. Маючи намір пройти процедуру сертифікації, підприємство звертається до однієї з незалежних аудиторських компаній, що
працюють в Україні і мають акредитацію. У 2018 році в Україні діяли три
аудиторські компанії: NEPCon, SGSQualifor та Легалліс (колишня «Лесная
сертификация»)49.
Метою процедури аудиту є оцінка відповідності підприємства певним
принципам, з яких складається стандарт FSC. Міжнародний стандарт
FSC містить 10 принципів, кожному з яких відповідає низка критеріїв50.
Для оцінки відповідності критеріям використовується набір специфічних
індикаторів. Наприклад:
Принцип 6: Вплив на навколишнє середовище. Ведення лісового господарства повинно забезпечувати збереження лісового біорізноманіття і
пов’язаних із ним цінностей, водних ресурсів, ґрунтів, а також унікальних
і нестійких лісових екосистем і ландшафтів, підтримуючи тим самим
екологічні функції та цілісність лісу.
48
49
50

Офіційний веб-сайт FSC. URL: https://us.fsc.org/en-us
FSC в Україні. URL: https://ua.fsc.org/ua-ua/pro-nas/fsc
FSC principles & criteria. URL: https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc-certification/principlescriteria
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Критерій 6.4. Репрезентативні зразки існуючих екосистем у межах
ландшафту повинні зберігатися у їх природному стані з урахуванням
масштабів та інтенсивності заходів, а також унікальності ресурсів, на
які ці заходи впливають. Такі ділянки повинні бути нанесені на карту.
Індикатор 6.4.3. Підприємство повинно зберігати ідентифіковані репрезентативні ділянки існуючих екосистем щонайменше на 5 % від вкритої
лісовою рослинністю площі.
Таким чином, якщо підприємство зберігає репрезентативні ділянки
на території менше ніж 5 % вкритої лісовою рослинністю площі, то має
місце невідповідність вимогам стандарту. Те ж саме стосується і всіх інших
індикаторів.
Згідно із задумом розробників, міжнародний стандарт FSC не є універсальним, адже певні національні та регіональні умови можуть вимагати змін
та уточнень тексту стандарту. Відповідно, на базі міжнародного стандарту
в Україні діє три різних стандарти, адаптовані кожною з аудиторських
компаній і затверджені FSC. Такі адаптації стандарту є майже однаковими
за змістом, однак мають деякі незначні розбіжності. Перед аудитом підприємство власноруч вибирає, до якої з аудиторських компаній звернутися,
тому під час аудиту оцінюється відповідність підприємства саме стандарту
аудиторської компанії, що проводить сертифікацію.
У перспективі планується впровадити єдиний національний стандарт, що прийде на заміну діючим стандартам аудиторських компаній.
Станом на кінець 2018 року проект такого стандарту проходить процедуру затвердження. Як тільки вона завершиться, єдиний національний
стандарт стане обов’язковим для виконання всіма сертифікованими
підприємствами України.
Отже, після повідомлення про намір пройти процедуру сертифікації
розпочинається процедура так званого «основного» або «базового» аудиту. Передбачається, що якщо площа підприємства становить більше ніж
50 тис. га або включає певні важливі для довкілля цінності, то проводиться
також процедура попереднього аудиту, під час якої підприємство має змогу
більше дізнатися про вимоги стандарту та визначити потенційні невідповідності таким вимогам. Відповідно, до моменту проведення основного
аудиту підприємство має час усунути виявлені недоліки.
Під час основного аудиту аудитори всіма доступними засобами перевіряють відповідність підприємства стандарту. Основний аудит включає
перевірку документації, перевірки безпосередньо у лісах, збір коментарів
від можливих зацікавлених сторін тощо. Якщо підприємство відповідає всім
вимогам, то воно стає власником сертифікату, термін дії якого — 5 років.
Яким чином можна дізнатися, які саме підприємства є сертифікованими?
Деякі власники сертифікату наводять відповідну інформацію на власних
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веб-сайтах, однак це відбувається нечасто і інформація на сайті може бути
неповною. Більш універсальний метод отримання такої інформації —
відповідний пошук на веб-сайті FSC51. Цей ресурс дозволяє проводити
пошук за унікальним кодом, що пов’язаний із кожним сертифікатом, за
назвою підприємства, типом продукції, а також отримувати переліки по
кожній країні. Можливий і пошук за типом сертифікату та аудиторською
компанією, що його видала. Наприклад, вибравши з переліку країн (State/
Country) Україну, отримаємо всіх власників сертифікату в межах країни.
Вибравши лише чинні сертифікати (Valid у вікні Status), отриманий перелік
міститиме лише володарів чинного, а не призупиненого чи протермінованого сертифікату. Вікно Certificate Code дозволяє сортувати результати за
аудиторською компанією, яка видала сертифікат (перший блок коду — NC
(NEPCon), SGS (SGSQualifor) або FC (Легалліс)), а також за типом сертифікату. Наразі усі сертифіковані лісгоспи України мають сертифікат типу
FM/COC, який передбачає і ведення лісового господарства, і переробку
деревини. Сертифікати COC отримуються підприємствами подальшого
ланцюга постачання. Відповідно, для отримання всього переліку сертифікованих лісогосподарських підприємств необхідно вибрати відповідну
країну, статус сертифіката та його тип — FM/COC.
Цей веб-ресурс також містить інформацію щодо кожного окремого
сертифікату. Зокрема, доступною є контактна інформація, дата присвоєння
та закінчення дії сертифіката, а також звіти аудиторських компаній про
проведення аудитів — основного та наглядових. Розглянемо докладніше
останні.
Після отримання сертифіката (протягом 5 років його дії) аудиторські
компанії зобов’язані здійснювати наглядові аудити — щонайменше 4 рази.
За своєю суттю такі аудити нагадують основний аудит, але у трохи спрощеному вигляді — вони можуть стосуватися окремих принципів стандарту
(таким чином, щоб за термін дії сертифіката обов’язково провести аудит
відповідності усім принципам), але обов’язково передбачають розгляд
скарг та звернень, що надійшли від зацікавлених сторін і стосуються діяльності власника сертифіката.
Після закінчення терміну дії сертифіката проводиться процедура повторного аудиту, яка є майже тотожною основному аудиту. У разі відповідності вимогам стандарту сертифікат продовжується на наступні 5 років
(рис. 5.2.1).
Варто також згадати, що в Україні поширеними є групові сертифікати.
Такі сертифікати отримуються на декілька підприємств одночасно. Для
прикладу, груповий сертифікат у 2018 році мали Львівське, Волинське
51
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та Рівненське ОУЛМГ, тобто сертифікат поширювався на більшість лісгоспів у їхній структурі. Процедура аудиту власників таких сертифікатів
відбувається для окремих, випадковим чином визначених підприємств, а
виявлення невідповідностей може стати причиною і виключення певних
лісгоспів із групи, і призупинення сертифіката для усього ОУЛМГ загалом.

Попередній
аудит

Основний
аудит

Видача
сертифікату
на 5 років

Наглядові
аудити
(щорічно)

Рис. 5.2.1. Схема процедури FSC сертифікації

5.3. Участь громадськості в процедурі сертифікації
Одним із важливих принципів, покладених в основу FSC сертифікації, є врахування думки зацікавлених сторін. Зацікавленими сторонами
вважаються органи державної влади, представники місцевих громад,
профспілки, працівники самих підприємств, неурядові організації (зокрема і природоохоронного спрямування), науково-дослідні установи
тощо. Консультації із зацікавленими сторонами передбачені на всіх етапах
процесу сертифікації. Заявити про себе як про зацікавлену сторону необхідно, повідомивши відповідну аудиторську компанію. У повідомленні
варто вказати, які саме лісгоспи або лісові території вам небайдужі — це
дасть змогу аудиторам зв’язуватися з вами перед проведенням аудитів на
таких підприємствах.
Дізнатися про дати майбутніх аудитів можливо на сайтах відповідних
аудиторських компаній, а також на сайті Національного представництва
FSC в Україні52. Як правило, у разі включення вас до переліку зацікавлених сторін, аудиторські компанії ініціюватимуть збір коментарів, однак
найпевніше самі слідкуватимуть за датами майбутніх основних та наглядових аудитів.
Участь громадськості передбачена на таких етапах:
1) основний аудит: під час основного аудиту (або ж попереднього
аудиту, якщо застосовно) аудиторські компанії зобов’язані провести консультації із зацікавленими сторонами. На цьому етапі ви можете надати
будь-які коментарі щодо порушень вимог стандарту, свідками яких ви
52
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стали (докладніше про це в розділі 5.4). Також ви можете висловити свої
пропозиції щодо охорони певних лісових ділянок або щодо будь-яких
інших аспектів діяльності підприємства.
Зокрема, стандарт передбачає виділення підприємством ділянок репрезентативних лісів, а також особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ).
Охорона цих територій не передбачена національним законодавством, але
передбачена стандартом. Таким чином стандарт є більш жорстким, ніж
національне законодавство, і в цьому, і в низці інших аспектів. Розглянемо
кожну з цих категорій:
• репрезентативні ділянки — це ліси, що збереглися у найменш порушеному стані і відображають природні екосистеми, наявні на території
підприємства. Діючі стандарти аудиторських компаній передбачають,
що до переліку репрезентативних має включатися не менше 5 % лісів
підприємства. Власник сертифіката мусить забезпечувати охорону
таких лісів;
• ОЦЗЛ — це лісові і нелісові ділянки, що належать до шести категорій.
До таких ділянок можуть належати оселища охоронюваних видів, природоохоронні та інші важливі для збереження біорізноманіття території,
протиерозійні та водоохоронні ліси, ліси, що відіграють важливу роль
у житті місцевих громад (збір ягід, грибів, рекреація) тощо.
Стандарт передбачає врахування думки зацікавлених сторін під час
виділення підприємством репрезентативних ділянок та ОЦЗЛ, а також під
час розроблення правил охорони таких ділянок. До того ж стандарт передбачає визначення підприємством оселищ охоронюваних видів, розробку і
впровадження адекватних заходів для охорони таких видів. Ця процедура
також може відбуватися з урахуванням пропозицій зацікавлених сторін.
Також передбачається, що будь-хто із зацікавлених сторін може взяти
участь в основному чи наглядовому аудиті як зовнішній спостерігач. Для
цього необхідно подати прохання про залучення до аудиту безпосередньо
в аудиторську компанію, що буде проводити аудит;
2) наглядові аудити: під час проведення наглядових аудитів також
проводиться збір коментарів від зацікавлених сторін. На цьому етапі ви
можете висловити свої зауваження щодо всіх невідповідностей лісгоспу
вимогам стандарту.

5.4. Вирішення конфліктних ситуацій у процесі сертифікації
FSC сертифікація може бути дуже дієвим інструментом участі громадськості у процесі управління лісами. Процедура сертифікації забезпечує
врахування думок зацікавлених сторін. Це значить, що місцева громада
може конструктивно вирішувати конфліктні ситуації, знаходячи спільні з
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лісгоспом точки взаємодії та виробляючи консенсусні варіанти вирішення
проблем, які б задовольняли обидві сторони конфлікту.
На жаль, конструктивно вирішити конфліктні ситуації вдається не
завжди. Особливо це стосується порушень вимог стандартів, що нерідко
відбувається в Україні. Яким саме чином громадськість може зупинити
такі порушення?
FSC розроблена детальна процедура вирішення конфліктних ситуацій53.
Згідно з процедурою, конфлікт має вирішуватися поетапно, починаючи з
найнижчого рівня. На практиці це означає, що першим етапом має стати
спроба вирішити конфлікт безпосередньо з лісгоспом (обов’язково надсилаючи копії усіх звернень чи скарг аудиторській компанії). Якщо протягом 2-х місяців ви не отримали відповіді від лісгоспу або ж отримана
відповідь вас не влаштовує, ви можете надсилати скаргу до аудиторської
компанії. За умови, якщо причиною скарги є певні суттєві невідповідності
підприємства вимогам стандарту, скаргу варто одразу надсилати до аудиторської компанії. Якщо протягом 3-х місяців ви не отримали відповіді від
аудиторів або ж знову — вона вас не влаштовує, ви можете скаржитися вже
на аудиторську компанію. Варто враховувати, що можливою є ситуація,
за якої після незадовільної відповіді на вашу скаргу необхідно буде також
звернутися до центрального офісу аудиторської компанії. Тільки розгляд
скарги центральним офісом дозволяє перейти на наступний рівень.
За задумом розробників, контроль належної роботи аудиторів забезпечується незалежною міжнародною організацією ASI — Accreditation
Services International54. Веб-сайт цієї організації містить форму для подання
скарг. Скарги розглядаються близько 90 днів, і можуть призвести до призупинення акредитації аудиторської фірми в країні. Якщо ж результат розгляду скарги ASI вас також не влаштовує, ви можете апелювати до ASI або
ж безпосередньо в FSC. Остаточне рішення щодо такої апеляції означатиме
задоволення ваших вимог або ж закриття справи (рис. 5.4.1).

Скарга

2 місяці

90 діб

90 діб

90 діб

Підприємство

Аудитори

ASI

FSC

Рис. 5.4.1. Схема процедури розгляду скарги
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Про що варто пам’ятати під час написання скарг та звернень? Такі документи мають містити:
• загальну інформацію про заявника;
• докладний розгляд суті скарги чи звернення, з зазначенням усіх зацікавлених сторін;
• переконливі підтвердження інформації, яку ви наводите (фото, відео,
документи тощо);
• індикатори стандарту, що були порушені підприємством;
• очікуваний результат розгляду звернення чи скарги;
• інформацію про кроки, які були здійснені для вирішення проблеми
на нижчому рівні (звернення чи скарги до лісгоспу, аудиторської
компанії, ASI).
Взаємодія з ASI також є можливою у формі так званих «інцидентів».
Як і скарги, інциденти — це повідомлення про певні проблеми щодо сертифікації, однак останні дозволяють надавати анонімні повідомлення у
довільній формі. На відміну від скарг, не існує формальної процедури розгляду інцидентів, ASI також не бере на себе зобов’язань надати відповідь
на повідомлення про інцидент. Однак інформація про інцидент все одно
береться міжнародними аудиторами до уваги і може викликати певні дії,
не обмежені формальною процедурою розгляду скарг.
Ефективна взаємодія з органами сертифікації також потребує розуміння
того, що ж таке невідповідність вимогам стандарту. Аудитори проводять
оцінку кожної невідповідності вимогам стандарту, характеризуючи її як
суттєву (majornonconformity) або не суттєву (minornonconformity). Виявлення невідповідностей зобов’язує аудиторів вимагати їх усунення, або
ж призупинити чи анулювати сертифікат. Несуттєвими вважають невідповідності, що є тимчасовими, несистематичними або нехарактерними,
впливи яких мають обмежений часовий чи просторовий характер та не
призводять до «фундаментального збою» щодо відповідності певному
критерію. Суттєвими вважаються саме «фундаментальні» невідповідності,
які не дають змогу стверджувати про відповідність певному критерію і
продовжуються протягом довгого періоду, повторюються (є систематичними), впливають на велику площу та/або мають значний негативний
вплив, і не усуваються підприємством після виявлення.
Передбачена така процедура: після виявлення невідповідностей аудиторська компанія зобов’язує підприємство їх усунути: несуттєві невідповідності протягом року, суттєві — протягом трьох місяців. Після закінчення
терміну усунення аудитори перевіряють, чи дійсно заходи з усунення були
ефективними. Якщо ні — несуттєва невідповідність стає суттєвою і має
бути усуненою протягом 3-х місяців. Суттєва невідповідність призводить
до призупинення дії сертифіката.
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Виявлення суттєвих невідповідностей під час основного або повторного
аудиту є підставою для відмови у видачі сертифікату. Те ж саме стосується
значної кількості несуттєвих невідповідностей. Виявлення п’яти суттєвих
невідповідностей під час наглядового аудиту також призводить до призупинення дії сертифікату. Також важливо мати на увазі, що процедура
оцінки зобов’язує аудиторську компанію проводити власне розслідування
щодо всіх випадків невідповідностей, про які їх було повідомлено.
Незважаючи на низьке залучення громадськості до процедури сертифікації українських лісів, взаємодія аудиторів та зацікавлених сторін дає
свої позитивні результати. Для прикладу, у 2018 році було призупинено
сертифікат Мокрянського ЛМГ, представники якого перешкоджали потраплянню журналістів та співробітників WWF в Україні на вирубку, що
проводилася з порушенням вимог державного законодавства55. Втратив
свій сертифікат і Брустурянський лісгосп, що також неодноразово порушував вимоги стандарту. Якщо враховувати, що процедура сертифікації вартує значних коштів, а призупинення дії сертифіката закриває
для підприємства частину європейських споживачів, то механізм FSC
може стати базою для ефективного залучення зацікавлених сторін до
господарювання у лісах.
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На Закарпатті намагалися приховати масштаби суцільно зрубаного лісу. URL:
http://wwf.panda.org/uk/?329438/logging-ust-chorna

Розділ 6

ÑÒÂÎÐÅÍÍß ÒÅÐÈÒÎÐ²É
ÏÐÈÐÎÄÍÎ-ÇÀÏÎÂ²ÄÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ
ßÊ ÑÏÎÑ²Á ÇÁÅÐÅÆÅÍÍß Ë²ÑÓ

6.1. Загальна інформація про ПЗФ України
та порядок створення територій ПЗФ
Певно, найбільш поширеним і одним із найбільш ефективних методів захисту природи є створення природоохоронних територій. Згідно з
визначенням Міжнародного союзу охорони природи, природоохоронна
територія — це територія з чітко визначеними географічними межами,
визнана, виділена та керована за допомогою юридичних та інших ефективних механізмів задля досягнення довгострокової охорони природи та
асоційованих екосистемних послуг та культурних цінностей. В Україні
ідея природоохоронних територій знайшла своє відображення в Законі
України «Про природно-заповідний фонд України». Таким чином, природоохоронні території в Україні, створені згідно з цим Законом, мають
назву «території та об’єкти природно-заповідного фонду».
Яким же чином функціонує система ПЗФ в Україні? Законом передбачені
11 різних категорій територій та об’єктів ПЗФ, з яких чотири є виключно
рукотворними (дендропарки, ботанічні сади, зоопарки, парки-пам’ятки
садово-паркового мистецтва). До природних об’єктів належать:
• біосферні заповідники;
• природні заповідники;
• національні природні парки;
• регіональні ландшафтні парки;
• заказники;
• пам’ятки природи;
• заповідні урочища.
Режим таких територій, їхня площа та інші характеристики визначені
Законом. Варто розуміти, що юридичними особами (тобто ті, хто має
власну адміністрацію та землю в постійному користуванні) можуть бути

Як зберегти ліс? Участь громадськості в управлінні лісами

68

лише перші чотири категорії. Заказники, пам’ятки природи та заповідні
урочища встановлюються без вилучення території у землекористувача.
Фактично, створення заказника на лісовій території передбачає, що охороняти та підтримувати цей заказник зобов’язується землекористувач —
наприклад, певне лісове господарство.
Створення території чи об’єкта ПЗФ не обов’язково передбачає так
звану «абсолютну заповідність», тобто повну заборону господарської діяльності. Справді, режим природних заповідників та заповідних урочищ
забороняє майже всю діяльність. Те ж саме стосується заповідних зон
(тобто найбільш охоронюваних частин) біосферних заповідників, НПП
та РЛП. Разом з тим певні види господарської діяльності (наприклад,
вибіркові, а часом і суцільні, рубки) дозволені в господарських зонах
вищеназваних категорій ПЗФ, а також у заказниках. Проте будь-яка господарська діяльність дозволяється лише за умови відсутності негативного
впливу на цінності об’єкта ПЗФ.
З 2018 року в Україні стало можливим створення нових територій
ПЗФ — пралісових пам’яток природи, які покликані захистити найбільш
недоторкані ліси України. Визначення пралісів та їх заповідання проводиться згідно з двома методиками, затвердженими Мінприроди56.
Усі території та об’єкти ПЗФ можна розділити на дві категорії: місцевого
або загальнодержавного значення. До загальнодержавних належать обидві
категорії заповідників та НПП. Місцеве значення мають РЛП. Заказники,
пам’ятки природи та заповідні урочища можуть бути і місцевого, і загальнодержавного значення, що зазвичай зазначається у їхній назві. Різниця
між загальнодержавними та місцевими об’єктами ПЗФ полягає в такому:
по-перше, загальнодержавні території та об’єкти ПЗФ фінансуються з
державного бюджету (за наявності власної адміністрації), а місцеві — з
місцевих бюджетів. По-друге, більшість питань, пов’язаних з функціонуванням таких об’єктів, вирішується місцевими або центральними органами
виконавчої влади відповідно. Наприклад, погодження лімітів на рубки
в межах заказників місцевого значення погоджує обласний департамент
екології, а лімітів у загальнодержавних заказниках — Мінприроди.
Який порядок створення територій та об’єктів ПЗФ? Державні органи,
наукові установи, організації чи окремі громадяни подають клопотання про створення території чи об’єкта ПЗФ. Клопотання — це певна
аргументація необхідності створення цієї території чи об’єкта ПЗФ.
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Наказ Мінприроди від 18.05.2018 № 161 «Про затвердження Методики визначення
належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів». URL:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0707-18; Наказ Мінприроди від 18.05.2018 № 162
«Про затвердження Методики визначення належності територій до пралісових
пам’яток природи». URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0708-18
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Клопотання містить всю інформацію, необхідну для прийняття рішень,
і подається, залежно від значення території чи об’єкта ПЗФ, до обласних/
міських державних адміністрацій або ж до Мінприроди. Після схвалення
цими органами клопотання направляється для погодження відповідному
землекористувачу. Отримання погодження від землекористувача дає
змогу місцевим чи центральним виконавчим органам ініціювати та провести розроблення проекту створення території чи об’єкта ПЗФ. Після
виконання цих умов приймається рішення про створення територій чи
об’єктів ПЗФ. Це рішення приймається Президентом України або ж обласними/місцевими радами для ПЗФ загальнодержавного чи місцевого
значення, відповідно.
Закон передбачає широкі можливості для участі громадськості в процесі створення та управління територіями і об’єктами ПЗФ. Окрім того,
що будь-хто з громадян України може подати клопотання про створення
об’єкта ПЗФ, статті 10 та 13 Закону передбачають участь громадськості у
контролі діяльності об’єктів ПЗФ, а також певні консультативні можливості. Якщо створення об’єктів ПЗФ має переважно науковий характер,
то контроль за дотриманням режиму таких об’єктів має бути одним із
пріоритетних напрямів роботи небайдужої громадськості. Такі дії можуть
включати контроль проведення рубок у межах об’єктів ПЗФ, контроль за
іншою господарською діяльністю тощо.

6.2. Поради щодо створення територій ПЗФ на лісових землях
Практика показує, що створити об’єкт природно-заповідного фонду
на території лісового фонду важко передусім через необхідність отримати згоду лісокористувача. Зрозуміло, що лісгосп не завжди зацікавлений
надати заповідний статус і відповідно обмежити (або зовсім припинити)
ведення лісового господарства на своїй території.
Проте в окремих випадках можна вибрати ті лісові ділянки, які, з одного боку, мають значну природоохоронну цінність, а з другого боку, не є
критичними для лісгоспу з господарської точки зору. Такими ділянками
є переважно ліси з категорії неексплуатаційних, наприклад: рекреаційні
ліси навколо великих населених пунктів, захисні ліси вздовж водойм та
водотоків тощо. Також є ліси, які формально мають статус експлуатаційних,
але не дуже цікаві лісгоспу в економічному плані. До таких, наприклад,
належать соснові та березові ліси на вологих ґрунтах (ТЛУ 4–5). Підвищує
шанс на створення ПЗФ включення до нього ділянок у межах Смарагдової
мережі. Іншим аспектом, який може зіграти на користь під час створення
ПЗФ, є процедура сертифікації FSC. Лісгосп однаково буде вимушений
обмежити своє господарювання на частині території внаслідок визначення
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ОЗЛД та репрезентативних ділянок і тому може згодитися на створення
ПЗФ на цих територіях.
Дуже важливо під час створення ПЗФ аналізувати плани лісонасаджень
та таксаційні описи. Це дозволить зробити якісний проект створення ПЗФ
і, відповідно, збільшить шанси на його створення. Бажано не включати
до проектованого ПЗФ ділянки штучних монокультурних лісів та лісів
з інтродукованих порід дерев без вагомих підстав. Такими підставами
може бути наявність саме в цих ділянках рідкісних видів флори та фауни,
виконання цими ділянками буферної ролі навколо інших цінних ділянок,
виконання з’єднувальної ролі між іншими цінними ділянками тощо.
Тому пропонуємо такий алгоритм дій під час створення ПЗФ на землях
лісового фонду:
1) вибрати перспективну для заповідання ділянку;
2) вивчити план лісонасаджень лісгоспу та звернутися до лісгоспу з проханням надати таксаційні описи потрібних вам кварталів;
3) на основі отриманої інформації підготувати матеріали наукового обґрунтування створення території ПЗФ з квартально-видільним переліком ділянок, які ви плануєте заповісти;
4) виконати вимоги ЗУ «Про ПЗФ» щодо процедурних моментів подачі
клопотання;
5) після погодження клопотання (тобто визнання з боку державних органів цінності проектованої території) сконтактувати з відповідальним
органом (Мінприроди або підрозділом ОДА) щодо погодження створення ПЗФ з боку лісгоспу;
6) у разі відмови надання такого погодження звертатися до Мінприроди
та підрозділів ОДА з проханням не погоджувати матеріали лісовпорядкування та до аудиторів FSC з проханням внести вищезгадані ділянки
в перелік ОЦЗЛ.

Розділ 7

ßÊ ÇÓÏÈÍÈÒÈ ÐÓÁÊÓ, ÊÎËÈ ÂÎÍÀ
ÂÆÅ ÇÀÏËÀÍÎÂÀÍÀ?

7.1. Чому варто попереджати деякі рубки
та коли це можна робити?
Участь громадськості в управлінні лісами за допомогою механізмів
ОВД, FSC та інших, наведених у попередніх розділах цього посібника, є
найбільш ефективною з точки зору попередження рубок у певних важливих
для збереження лісах. Ефективність у таких випадках досягається шляхом
завчасної охорони цінних лісів ще до того, як у таких лісах планується
проведення рубок. Однак на практиці використання таких механізмів
має певні обмеження. Наприклад, для деяких рубок процедура ОВД не є
необхідною, лісгосп може не мати FSC сертифіката, а лісовпорядкування
може відбуватися ще не скоро. Тоді необхідним є аналіз запланованих
рубок, що дозволяє, хоч і з меншою ефективністю, але все ж протидіяти
таким рубкам.
Для початку варто визначити, які саме рубки вважаються запланованими. У цьму випадку запланованими будуть вважатися такі рубки, намір
проведення яких зафіксований у певних лісогосподарських документах —
відомостях рубок головного користування та відомостях насаджень, що
потребують проведення санітарно-оздоровчих заходів, планах заходів із
поліпшення санітарного стану лісів, реєстрі лісорубних квитків.
Під аналізом запланованих рубок розуміється аналіз вищенаведених
документів з метою визначення, які саме ділянки планується зрубати.
Такий аналіз є надзвичайно важливим для збереження цінних лісових ділянок, адже дозволяє завчасно попередити певну рубку. Звісно,
з незаконними або недоцільними рубками можливо і навіть необхідно
боротися і після їх проведення, однак зрубаний ліс відновити у повному
обсязі вже неможливо. Більше того, певні порушення набагато простіше
виявити до проведення рубки, а часто неналежна робота правоохоронних
органів не дає впевненості у покаранні винних за незаконні рубки після
їх проведення.
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Заходи з попередження запланованих рубок мають сенс лише у двох
випадках — коли такі рубки є недоцільними та/або незаконними. Під
недоцільними розуміються будь-які рубки, проведення яких суперечить
вимогам збереження певних лісів. Найбільш часто це стосується санітарних рубок, наприклад, ліквідації захаращеності в об’єктах ПЗФ або ж
вибіркових санітарних рубок дерев, які вже були «відпрацьовані» стовбуровими комахами і не становлять жодної загрози для подальшого їхнього
поширення. З незаконними рубками ситуація є складнішою. Лісова галузь
зазвичай вважає тотожними поняття незаконної та самовільної рубки.
Будь-яка рубка, яка проводилася лісогосподарськими підприємствами з
порушеннями, але на підставі отримання лісорубного квитка, вважається
«законною, але з порушеннями». Відповідно, класифікувати такі рубки
з порушеннями за статтею 246 Кримінального кодексу України «Незаконна порубка лісу» майже неможливо. Але з юридичної точки зору таке
трактування є некоректним, тому що, як ми вже згадували вище, згідно
із п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 17 від 10.12.2004,
«...кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу (ст. 246 КК
(2341–14)) настає у випадках, коли остання здійснювалася з порушенням
нормативних актів, які регулюють порядок порубки дерев і чагарників...».
Важливо обов’язково включати посилання на цю Постанову до всіх звернень або заяв стосовно незаконних рубок лісу.
Відповідно, протидія будь-яким запланованим рубкам, що не належать
до категорій недоцільних або незаконних, не має жодного сенсу, адже з
високою вірогідністю ефективність такої протидії буде нульовою і лише
дискредитує громадську активність в очах представників лісової галузі та
інших дотичних відомств.
Також важливо розуміти, що виявлення та протидія запланованим рубкам неможливі без визначення конкретного лісокористувача (докладніше
у розділі 2.2.2). Частою є ситуація, коли місцева громада або ж активісти
вболівають за збереження певних лісових масивів, однак не знають конкретного лісокористувача. Це унеможливлює подальші роки.

7.2. Аналіз відомостей запланованих рубок
Відомості рубок догляду та рубок головного користування є переліками ділянок, на яких заплановане проведення відповідних типів рубок — головного користування та санітарних. Ці документи лише зрідка
є доступними для ознайомлення на офіційних веб-сайтах лісгоспів, однак
їх можна просто отримати за допомогою запиту на отримання публічної
інформації (додаток 6). Отже, визначивши конкретного лісокористувача
(або лісокористувачів, якщо їх декілька), необхідно щорічно отримувати
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вищезгадані відомості, які ще можуть мати назву Відомості чергової лісосіки головного користування (рис. 7.2.1) або аналогічної Відомості заходів з поліпшення санітарного стану лісів (рис. 7.3.1). За наявності плану
лісонасаджень, який також можливо отримати запитом на отримання
публічної інформації, ці відомості дозволяють точно встановити ділянку,
де запланована рубка, спосіб такої рубки, кількість деревини, відведеної у
рубку, та інші важливі аспекти.
Чому важливо аналізувати вищезгадані документи? На рубки, перелічені у таких відомостях, часто може ще не бути лісорубного квитка. Відповідно, ефективні заходи з протидії таким рубкам можуть бути набагато
результативнішими, ніж протидія рубкам, на які лісорубний квиток уже
був виписаний.

7.3. Аналіз планів заходів з поліпшення санітарного стану лісів
Іншим типом документів, що зазвичай є доступними на сайтах відповідних підприємств або ОУЛМГ, є переліки (плани) заходів з поліпшення
санітарного стану лісів. Нагадаємо, що такі плани включають вибіркові
та суцільні рубки, а також ліквідацію захаращеності.
Станом на 2018 рік, плани заходів з поліпшення санітарного стану
лісів доступні онлайн і не вимагають жодних запитів на отримання
публічної інформації. Як правило, такі плани розміщуються на сайтах
ОУЛМГ в розділах «Інформація про рубки», «Громадськість», «Перелік
санітарних заходів» тощо. Окремі лісгоспи розміщують такі плани на
власних сайтах, а також на сторінках у соціальних мережах. Як і у разі з
відомостями рубок, плани заходів з поліпшення санітарного стану лісів
можна отримати за допомогою запиту на публічну інформацію. Варто
зауважити, що такі переліки можуть розроблятися частіше, ніж раз на
рік. Для прикладу, більшість поліських лісгоспів формують плани санітарних заходів раз на квартал, тому важливо аналізувати переліки хоча б
один раз на три місяці.
Інформація, наведена у переліках заходів з поліпшення санітарного
стану лісів, майже повністю відповідає інформації у відомостях рубок
головного користування, про що детально вже йшлося у попередньому
розділі (рис. 7.3.1). Варто лише зазначити, що переліки санітарних заходів
також включають причини призначення тих чи інших заходів, про що
вказується у відповідній колонці плану.
Як і у випадку з відомостями рубок, плани санітарних рубок можуть
включати ділянки, на які ще не виписаний лісорубний квиток, тому
протидія таким рубкам на початкових етапах може мати значно вищу
результативність.
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Рис. 7.2.1. Відомість чергової лісосіки головного користування
ДП «Вищедубечанське ЛГ»
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Рис. 7.3.1. Перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП «Вищедубечанське ЛГ»
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7.4. Аналіз реєстру лісорубних квитків
Інший документ, що також дозволяє виявити заплановані рубки, — це
реєстр лісорубних квитків Державного агентства лісових ресурсів України
(ДАЛРУ). З назви очевидно, що цей реєстр є переліком усіх лісорубних
квитків (тобто дозвільних документів на проведення рубок) в усіх підприємствах у структурі ДАЛРУ.
Реєстр лісорубних квитків доступний на офіційному веб-сайті ДАЛРУ,
у розділі «Відкриті дані». Окрім інформації про лісгосп та лісництво,
а також квартал-виділ, в якому планується проведення рубки, реєстр
також містить дані про дату видачі квитка та кінцевий термін заготівлі
деревини (який може бути продовжений), тип рубки, площу та дозволений обсяг заготівлі деревини. Важливим є також унікальний номер лісорубного квитка, за яким його легко ідентифікувати у подальших скаргах
та зверненнях з метою протидії запланованій рубці. Зауважте, що один
лісорубний квиток часто виписується на декілька ділянок, кожна з яких
перелічена в реєстрі окремо.
Станом на 2018 рік реєстр оновлювався щомісячно і містив інформацію
про всі лісорубні квитки, що діяли в 2018 році. Тобто, якщо лісорубний
квиток був виданий у березні 2017 року, а кінцевий термін заготівлі деревини спливав у березні 2018 року, то квиток вносився у реєстр саме
за 2018 рік. Окрім реєстру лісорубних квитків за поточний рік, на сайті
ДАЛРУ також доступні аналогічні реєстри за минулі роки, які також
можуть містити певну важливу інформацію про минулі лісозаготівлі
(рис. 7.4.1).
Виявлення незаконних або недоцільних рубок на етапі внесення їх у
реєстр лісорубних квитків значно знижує шанси на успішну протидію
запланованій рубці, адже анулювання лісорубного квитка зазвичай відбувається дуже важко. Відповідно, маючи на меті аналіз планованих рубок,
варто акцентувати увагу на відомостях таких рубок та на планах заходів
з поліпшення санітарного стану лісів.
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Рис. 7.4.1. Реєстр лісорубних квитків ДАЛРУ
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7.5. Виявлення та огляд запланованої рубки безпосередньо у лісі
Поширеною є ситуація, в якій заплановану рубку можна виявити безпосередньо у лісі. Інформація, отримана під час огляду такої рубки, може
стати важливим підґрунтям для її попередження. Отже, як виявити заплановану рубку у лісі, і на що варто звертати увагу?
Найважливіший аспект, що дозволяє виявити плановану рубку безпосередньо у лісі, — це наявність ділянкового стовпчика (рис. 7.5.1). На
відміну від квартального стовпчика (рис. 7.5.2), ділянковий виробляється
з непофарбованої деревини і встановлюється по кутах ділянки, відведеної
у рубку.

Рис. 7.5.1. Приклад ділянкового стовпчика

Ділянковий стовпчик може містити вкрай важливу інформацію. Наприклад:
_______
8–23
СРВ–18
3,4
_______
Розшифрувати це можна таким чином. Верхній рядок зазвичай містить
інформацію про квартал та виділ, в якому запланована рубка. У нашому
випадку це 8 квартал, 23 виділ. Середній рядок містить інформацію про
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тип рубки та рік її проведення. Для цього прикладу це вибіркова санітарна
рубка (санітарна рубка вибіркова — СРВ), що планується до проведення
або була проведена у 2018 році. Нижній рядок вказує на площу майбутньої
вирубки — 3,4 га. У табл. 7.5.1 подано основні абревіатури лісогосподарських заходів, що вказуються не тільки на ділянкових стовпчиках, а й в
лісогосподарських документах, перелічених у попередніх розділах.

Рис. 7.5.2. Приклад квартального стовпчика
Таблиця 7.5.1

Основні абревіатури лісогосподарських заходів
Абревіатура

Розшифровка

ВСР (СРВ)

Вибіркова санітарна рубка

ССР (СРС, ССР)

Суцільна санітарна рубка

СР

Суцільна рубка (головного користування)

ПР

Поступова рубка (головного користування)

ПРЧ

Рубка прочищення

ПРЖ

Рубка прорідження

ОСВ

Рубка освітлення

ЛВР

Лісовідновна рубка

ІР

Інші рубки

ЛК

Лісові культури

ПРП

Природне поновлення

80

Як зберегти ліс? Участь громадськості в управлінні лісами

Важливо пам’ятати, що здебільшого ділянковий стовпчик буде свідчити не про плановану, а про вже проведену рубку, що можна легко
визначити за вказаним роком. Також після проведення суцільної рубки
встановлюється (замість старого стовпчика або поряд із ним) новий,
на якому вказано ЛК або ПРП. Це означатиме, що на цій ділянці були
створені лісові культури (тобто проведена штучна посадка дерев) або ж
ділянка полишена під природне поновлення.
Таким чином, виявлення ділянкового стовпчика, на якому вказаний
поточний чи майбутній рік, свідчить про намір проведення рубки на цій
ділянці. Відповідно, ця ділянка буде включена до документів, розглянутих
у попередніх розділах.
Часто лісогосподарські підприємства нехтують встановленням стовпчиків
перед проведенням рубки. У такому випадку ознаками планованої рубки
можуть стати затиски (засічки) на стовбурах дерев та клейма на кореневих
«лапах», а у разі суцільної рубки — затиски та певні позначки на деревах, що
розташовані по периметру планованої рубки, але не входять до неї. Варто
зазначити, що навіть у разі встановлення стовпчика затиски та клейма є
обов’язковими та дозволяють виявити дерева, які вже відведені у рубку
(у випадку вибіркової рубки). Проте відвід дерев у рубку (з нанесенням
затисок та клейм) може відбуватися і після встановлення стовпчиків, під
час відводу — процесу вибору дерев, що підлягають вирубці.
Огляд ділянок, на яких планується проведення рубки, також може
дати серйозні докази певних порушень. Детальний аналіз можливих порушень, які можуть бути ідентифіковані під час польового огляду ділянок,
лежить за межами теми цього посібника. Згадаємо лише, що можливими
порушеннями можуть бути: заниження категорії технічної придатності
деревини, перевищення вказаної площі рубки, перевищення обсягів заготівлі деревини.

7.6. Куди звертатися, щоб зупинити заплановану рубку?
Отже, аналізуючи вищезгадані документи або ж просто гуляючи у лісі,
ви виявили, що планується проведення певної рубки. Що ж робити, щоб
зупинити її?
Варто ще раз підкреслити, що нижчеописаний алгоритм не є абсолютно
ефективним в усіх випадках, але значно підвищує шанси успішно зупинити плановану рубку, якщо вона буде відбуватися у цінних лісах. Успіх
є вірогідним лише у разі, коли запланована рубка є недоцільною та/або
незаконною. Нагадаємо, що незаконними можуть бути рубки з певними
порушеннями норм і правил; такі, що не пройшли процедуру оцінки впли-
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ву на довкілля, як це передбачено законодавством; рубки, що загрожують
охоронюваним видам чи територіям тощо.
Алгоритм дій для зупинки запланованої рубки такий:
1) створити якомога більший резонанс: усі дії, направлені на попередження рубки, мають якнайбільше висвітлюватися у соціальних
мережах. Обов’язково необхідно намагатися залучати журналістів, навіть з невеликих регіональних ЗМІ. На жаль, лише всебічне та широке
висвітлення подій стимулює працівників відповідних відомств сумлінно
виконувати свою роботу;
2) отримати необхідні документи на проведення рубки: подальші кроки
потребують докладного вивчення документів, що видаються на кожний
лісогосподарський захід. У нашому випадку важливу інформацію можуть
містити лісорубний квиток (якщо вже виписаний), акт лісопатологічного обстеження (для санітарних рубок), польова перелікова відомість та
нумераційна відомість (для перевірки заниження діаметрів деревини чи
її технічної категорії) тощо. Усі документи можливо отримати у відповідь на запит на отримання публічної інформації, або ж безпосередньо
звернувшись до лісгоспу;
3) якщо підприємство сертифіковане, обов’язково звернутися зі скаргою до відповідної аудиторської компанії (докладніше про це в розділі 5),
надавати аудиторам копії усіх подальших скарг та звернень.
Наступні кроки відрізняються залежно від типу запланованої рубки.
Якщо запланована рубка є недоцільною (незалежно від наявності лісорубного квитка):
а) обґрунтувати недоцільність проведення рубки: ліквідація захаращеності у цінних лісах, проведення вибіркових санітарних рубок дерев у
межах об’єктів ПЗФ без достатніх на те підстав та інші схожі рубки часто
є абсолютно недоцільними. Обґрунтування такої недоцільності варто
викласти у декількох сторінках тексту. Бажано долучити до розробки
обґрунтування фахівців-екологів або біологів. У подальшому текст обґрунтування або окремі його тези доцільно долучати до звернень, скарг, а
також поширювати у соціальних мережах та ЗМІ;
б) звернутись до:
• лісокористувача та відповідних органів влади (ОУЛМГ, ДАЛРУ, Мінприроди тощо) із проханням не проводити рубку через наявне обґрунтування її недоцільності (або ж анулювати лісорубний квиток, якщо
застосовно). Вказати можливі негативні для довкілля та громадськості
наслідки. Більший шанс на успіх мають конструктивні звернення, мета
яких — виробити спільну позицію щодо проведення рубок на «консенсусних» ділянках, що задовольнить обидві сторони конфлікту;
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• Державної екологічної інспекції з проханням провести позапланову
перевірку лісгоспу на предмет проведення недоцільних рубок. Важливо
пам’ятати, що позапланова перевірка може проводитися лише у відповідь на звернення фізичної (не юридичної) особи у разі порушення
її законних прав. Обґрунтуванням порушення таких прав може бути
ст. 50 Конституції України, що забезпечує право кожного на безпечне
для життя та здоров’я довкілля.
Якщо рубка має ознаки незаконної (незалежно від наявності лісорубного квитка):
а) наводячи переконливі докази можливої незаконності рубки, звернутися до:
• лісокористувача та відповідних органів влади (ОУЛМГ, ДАЛРУ, Мінприроди тощо) з проханням не проводити цю рубку через можливі порушення у ході її проведення (та анулювати лісорубний квиток, якщо
застосовно);
• Національної поліції з заявою про можливі правопорушення, що мають
ознаки злочину, передбаченого ст. 246 КК України;
• Державної екологічної інспекції згідно з алгоритмом, наведеним вище.
Важливо також пам’ятати про основні вимоги до написання звернень
та скарг. До них належать:
1) лаконічно та чітко формулювати свою позицію;
2) бути конструктивними — пропонувати можливі альтернативні варіанти
вирішення конфліктної ситуації;
3) у разі звернень до Національної поліції та ДЕІ — наводити переконливі
докази — фотографії, відеозаписи, необхідні документи тощо;
4) обов’язково вказувати норми закону, що порушуються внаслідок проведення рубки (наприклад, ст. 246 або ст. 252 Кримінального кодексу
України).
На жаль, ускладнений бюрократичний апарат часто недостатньо сумлінно розглядає справи, пов’язані з охороною довкілля. Розгляд усіх скарг
проводиться у тридцятиденний термін з дати отримання звернення. Відповідно, необхідно упродовж декількох днів контактувати з державними
органами і вимагати надання відповіді на звернення та скарги. У разі
отримання незадовільних відповідей на звернення — оскаржувати їх у
встановленому законодавством порядку.
Наведений вище алгоритм не забезпечує успіху в усіх випадках, проте
його ефективність підтверджується певними успішними випадками. Зокрема, на науково-технічній раді НПП «Цуманська пуща» були схвалені
рубки в межах парку сумарним обсягом більше 80 000 кубометрів. Проте
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завдяки комбінації вищезгаданих дій вдалося зменшити обсяг цих рубок
до менш ніж 10 000 кубометрів.

7.7. Алгоритм дій у разі виявлення вирубки,
що була проведена з порушенням
На практиці часто виникають ситуації, коли рубка вже пройшла, але
польовий огляд зрубаної ділянки або ж аналіз відповідних документів
виявив певні порушення у ході її проведення. З одного боку, намагання
притягнути винних у порушеннях до відповідальності не дасть жодної
змоги відновити зрубаний ліс у тому самому вигляді, як і до рубки. Відповідно, набагато ефективніше діяти на випередження, беручи участь
у процедурах лісовпорядкування, ОВД, сертифікації, або ж аналізуючи
заплановані рубки. З другого боку, притягнення винних у порушеннях
до відповідальності створює певний прецедент, відлякуючи потенційних
порушників у майбутньому. Цим і обумовлена необхідність певних дій у
разі виявлення вирубки, що була проведена з порушеннями.
Як уже згадувалося вище, можливі порушення можуть включати:
проведення рубки без відповідних документів (висновку ОВД, лімітів на
спеціальне використання ресурсів, затверджених Мінприроди тощо), з
порушеннями вимог до проведення рубок (санітарна рубка у «сезон тиші»
з 1 квітня по 15 червня, перевищення площі чи обсягу заготівлі тощо) та
інших законодавчих вимог (знищення особин видів, занесених до ЧКУ).
Алгоритм дій у разі виявлення рубки, проведеної з порушеннями, аналогічний наведеному в розділі 7.6.
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Найменш ефективними є заходи, спрямовані на припинення рубки,
що відбувається прямо зараз. Як уже згадувалося вище, шанси зупинити
рубку прямопропорційні виявленій недоцільності або ж незаконності
такої рубки. У випадку з рубкою, що відбувається прямо зараз, часу на
збір доказів незаконності та недоцільності рубки залишається дуже мало.
У будь-якому разі абсолютно необхідним є залучення і представників
ЗМІ, і небайдужих представників місцевих громад. На час розгляду звернень та скарг необхідно постійно чергувати на лісосіці для недопущення
продовження рубки. Використовуючи алгоритм, наведений у розділі 7.6,
необхідно наполягати на припиненні рубки представниками Національної
поліції до моменту з’ясування всіх обставин. Як показує практика, шанси
на успіх є лише у разі, коли залученою виявляється велика кількість представників місцевих громад, а всі дії широко висвітлюються у регіональних
та центральних ЗМІ.
Для прикладу, оприлюднення в мережі Facebook інформації про проведення ДП «Львівське лісове господарство» лісовідновної рубки в урочищі
Чотові скелі призвело до її зупинення і збереження старовікових буків у
межах заказника.

ÂÈÑÍÎÂÊÈ

Питання рубок у лісах України вже багато років не сходить зі шпальт
засобів масової інформації та викликає великий суспільний резонанс. Пересічні громадяни, політики, природоохоронні активісти звертають увагу
на масштабні рубки і на їх можливу незаконність. А лісівники у свою чергу
запевняють, що майже всі рубки є законними, а звинувачення в їхній бік
є безпідставними.
На наше тверде переконання, є неправими обидві сторони. Загальні
обсяги рубок лісу в Україні значно менші, ніж у більшості країн ЄС і не
можна, не розібравшись у ситуації, звинувачувати всіх та поширювати
інформацію про «катастрофічну рубки лісу, лисі Карпати» тощо. Водночас
застарілі радянські підходи до ведення лісового господарства в сукупності
з відсутністю незалежного контролю в лісовій галузі призвели до значних обсягів недоцільних рубок, які формально є законними і мають всі
необхідні погодження. А ситуація зі збереження біорізноманіття в лісах
України, на жаль, є катастрофічною і більшість норм виконується лише на
папері. Тому в цьому посібнику ми спробували описати легальні механізми
участі громадськості у процесі прийняття рішень у лісовому господарстві.
За умови їхнього правильного використання цілком реально вберегти від
рубок цінні в природоохоронному плані ліси.
Варто відмітити, що в рамках однієї публікації неможливо охопити
всі питання роботи лісової галузі в Україні. Тому рекомендуємо уважно
ознайомитися з нормативно-правовими актами та публікаціями, посилання на які наведено в цьому посібнику, з публікаціями на лісову тематику
на сайті МБО «Екологія–Право–Людина». А на нашому Youtube-каналі
радимо ознайомитися із записами вебінарів на тему збереження лісів та
природоохоронного менеджменту.

ÄÎÄÀÒÊÈ
Додаток 1

Звернення до ВО «Укрдержліспроект» щодо виявлення видів,
занесених до Червоної книги України
ВО «Укрдежрліспроект»
Копія:
_______ ОУЛМГ
_______ лісове господарство
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо необхідності створення особливо захисних лісових
ділянок у місцях перебування (зростання) видів, занесених
до Червоної книги України
Я, громадянин України _______________________________________,
що проживає за адресою __________________________________________,
звертаюся до Вас згідно із положеннями статей 19, 20, 21, 46 Лісового
кодексу України, а також статей 11 та 20 Закону України «Про Червону
книгу України».
Протягом польового сезону 20___ року в назва лісокористувача мною
(нами) були виявлені місця перебування/зростання видів, занесених до
Червоної книги України. Правильність визначення таких видів була підтверджена під час консультацій з ім’я та посада науковця, а відповідні лісокористувачі мали змогу пересвідчитися в правдивості наданої інформації
під час спільних польових виїздів, проведених дата за участі ім’я та посада
представника лісокористувача.
Перелік виявлених видів та їхнє місцезнаходження наведені в табл. 1.
Таблиця 1

Перелік виявлених видів
Лісництво

Квартал-виділ

Вид

Примітки

Іванівське

19–3

Лілія лісова

6 особин, що квітнуть

Додатки

87
Продовження додатку 1

Зважаючи на вищенаведені законодавчі вимоги до охорони видів, занесених до Червоної книги України, просимо Вас:
1) в порядку безперервного лісовпорядкування внести до таксаційних
описів інформацію про місцезнаходження видів, перелічених в табл. 1;
2) створити особливо захисні лісові ділянки в місцях перебування/зростання видів, наведених у табл. 1;
3) здійснювати проектування лісогосподарських заходів на ділянках, наведених у табл. 1, згідно із вимогами до охорони видів, що були виявлені
на таких ділянках.
Відповідь на звернення прошу надати в термін, встановлений чинним
законодавством, на поштову адресу поштова адреса та/або електронну
адресу електронна адреса.

З повагою,
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 2

Звернення до ДЕІ з проханням провести
позапланову перевірку лісгоспу
Державна екологічна інспекція в
_____________________ області
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо необхідності проведення позапланової перевірки
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», підставою для здійснення
державного нагляду (контролю) є звернення фізичної особи про порушення,
що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю,
навколишньому природному середовищу.
Відповідно до «Лісового кодексу України» ліси України є її національним
багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують
переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції.
Згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд» природнозаповідний фонд охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання,
а громадяни України з питань охорони та використання територій та
об’єктів природно-заповідного фонду мають право на участь у розробці
та реалізації заходів щодо їхньої охорони та ефективного використання,
запобігання негативному впливу на них господарської діяльності (у випадку, якщо порушення було зроблено у ПЗФ).
Мною були виявлені такі порушення в назва лісокористувача, а саме:
__________________________________________.
Тому прошу провести позапланову перевірку щодо дотримання назва
лісокористувача природоохоронного законодавства.
Під час перевірки прошу перевірити опис порушень.
Про хід та результати проведення перевірки, прошу повідомити у
визначені законом терміни на поштову адресу поштова адреса та/або на
електронну адресу адреса електронної пошти.
З повагою, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, мобільний
телефон.
Дата __________________

Підпис __________________________

Додатки
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Додаток 3

Звернення до поліції з проханням розпочати кримінальне
провадження за фактом незаконних рубок
ГУ НП у ___________________ області
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо необхідності розпочати кримінальне провадження
за фактом незаконних рубок
Згідно із Постанови Пленуму Верховного Суду України №17 від 10.12.2004
«Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення
проти довкілля» кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу
(ст. 246 КК) настає у випадках, коли остання здійснювалася з порушенням
нормативних актів, які регулюють порядок порубки дерев і чагарників,
у лісах, захисних та інших лісових насадженнях (якщо при цьому заподіяно істотну шкоду), або в заповідниках чи на територіях та об’єктах
природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах.
Зокрема, визнається незаконною порубка дерев і чагарників, вчинена:
без відповідного дозволу; за дозволом, виданим із порушенням чинного
законодавства; до початку чи після закінчення установлених у дозволі
строків; не на призначених ділянках чи понад установлену кількість; не
тих порід дерев, які визначені в дозволі; порід, вирубку яких заборонено.
Мною було виявлено опис порушення.
Відповідно, дії посадових осіб назва лісокористувача, на мою думку,
можуть бути кваліфіковані згідно із частиною другою статті 246 Кримінального кодексу України
Тому прошу внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про незаконну рубку дерев, яка має ознаки кримінального правопорушення та підлягає кваліфікації за статтею 246 Кримінального кодексу
України з боку посадових осіб назва лісокористувача, та розпочати досудове розслідування.
З повагою, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, мобільний
телефон.
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 4

Звернення до лісокористувача щодо включення
певних ділянок до переліку особливо цінних для збереження
лісів / репрезентативних лісів
ДП «__________ лісове господарство»
Копія:
Аудиторам компанії _______________
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо необхідності внесення лісових ділянок до переліку
особливо цінних для збереження лісів
Я, ПІБ, звертаюся до Вас як зацікавлена сторона в рамках процедури FSC
сертифікації. Згідно із критеріями / індикаторами №_____ Стандарту FSC
для ведення лісового господарства в Україні, сертифіковане підприємство
зобов’язується виділяти у власних межах особливо цінні для збереження
ліси 1 категорії, розробляти та впроваджувати заходи з охорони таких
ділянок. Процес виявлення таких ділянок та розробки заходів з їхньої
охорони має відбуватися спільно із зацікавленими сторонами.
На мою думку, ділянки, наведені в табл. 1, мають бути включені до переліку особливо цінних для збереження лісів категорії _____ з огляду на
______________________________________ (критерії виділення ділянок
представлені в тексті відповідного Стандарту).
Таблиця 1

Перелік ділянок, пропонованих до включення
в особливо цінні для збереження ліси ___ категорії
Лісництво

Квартал-виділ

Обґрунтування цінності

Іванівське

19–3

Ділянка лісу,
що використовується для заготівлі
чорниці місцевим населенням

Значна цінність таких ділянок потребує таких заходів з охорони, як:
– заборона проведення усіх видів суцільних рубок;
– заборона проведення вибіркових рубок у весняний та літній період;
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– заборона проведення суцільних рубок у буферній зоні 50 метрів навколо
ділянок, пропонованих до включення в ОЦЗЛ.
Відповідь на звернення прошу надати в термін, встановлений чинним
законодавством на поштову адресу поштова адреса та/або на електронну
адресу адреса електронної пошти.
З повагою,
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 5

Звернення до аудиторів FSC щодо виявлених порушень
Аудиторам компанії _______________

ЗВЕРНЕННЯ
Щодо виявлених порушень стандарту FSC з боку
назва лісокористувача
Я, ПІБ, звертаюся до Вас як зацікавлена сторона в рамках процедури
FSC сертифікації. Звертаю вашу увагу на наявність, на мою думку, низки
невідповідностей вимогам FSC в діяльності назва лісокористувача. Індикатори подані відповідно до назва стандарту за яким проходив аудит.
Зокрема такими невідповідностями є:
Номер і назва критерію
Опис порушення
Відповідь на звернення прошу надати в термін, встановлений чинним
законодавством на поштову адресу поштова адреса та/або на електронну
адресу адреса електронної пошти.
З повагою,
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 6

Запит до лісокористувача з проханням надати
інформацію про проведені та заплановані рубки
Назва лісокористувача

ЗАПИТ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ
До вас звертається громадянин України ПІБ, що проживає за адресою
поштова адреса.
Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:
1) перелік проведених в ______ році рубок в межах номер кварталу, назва лісництва, назва лісокористувача. У переліку прошу навести основні таксаційні характеристики та вказати номер лісорубного квитка,
кварталу, номер виділу, площу, вік, породний склад, тип рубки, обсяг
ліквідної та неліквідної деревини, заготовленої під час рубки;
2) перелік запланованих для проведення в ______ році рубок в межах
номер кварталу, назва лісництва, назва лісокористувача. У переліку
прошу навести основні таксаційні характеристики та вказати номер
лісорубного квитка, кварталу, номер виділу, площу, вік, породний
склад, тип рубки, обсяг ліквідної та неліквідної деревини, заготовленої
під час рубки.
Відповідь на звернення прошу надати в термін, встановлений чинним
законодавством на поштову адресу поштова адреса та/або на електронну
адресу адреса електронної пошти.
Контактний телефон — номер телефону.
З повагою,
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 7

Звернення до «Ліспроекту» з проханням долучити
до процесу лісовпорядкування
ВО «Укрдержліспроект»
Назва лісокористувача
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо участі в лісовпорядних нарадах
Відповідно до «Інструкції з упорядкування лісового фонду України»
лісовпорядні наради скликаються територіальними органами лісового
господарства за погодженням з лісовпорядною організацією та лісогосподарським підприємством. У нараді беруть участь керівники і спеціалісти
територіального органу лісового господарства, лісових підприємств, які
впорядковуються, представники лісовпорядної організації, органів державної влади та місцевого самоврядування, територіального органу охорони
навколишнього природного середовища, землеустрою, наукових установ,
громадських та інших зацікавлених організацій.
Мені стало відомо, що зараз в назва лісокористувача відбувається базове
(безперервне) лісовпорядкування.
Я опис, чому саме вас цікавить цей лісокористувач.
Тому прошу долучити мене до участі в лісовпорядних нарадах щодо
лісовпорядкування в назва лісокористувача.
З повагою, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, мобільний
телефон.
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 8

Звернення до департаменту екології ОДА з проханням
врахувати в лісовпорядкуванні думку громадськості
Департамент екології ОДА
ЗВЕРНЕННЯ
Щодо участі в лісовпорядкуванні
Відповідно до «Інструкції з упорядкування лісового фонду України»
лісовпорядні наради скликаються територіальними органами лісового
господарства за погодженням з лісовпорядною організацією та лісогосподарським підприємством. У нараді беруть участь керівники і спеціалісти
територіального органу лісового господарства, лісових підприємств, які
впорядковуються, представники лісовпорядної організації, органів державної влади та місцевого самоврядування, територіального органу охорони
навколишнього природного середовища, землеустрою, наукових установ,
громадських та інших зацікавлених організацій. Результати розгляду, розбіжності (якщо вони є) щодо величини і обґрунтування розрахункової
лісосіки, запроектованих обсягів лісогосподарських заходів обговорюються
на другій лісовпорядній нараді. Ухвалені рішення відображаються в протоколі наради. За наявності особливих думок, останні разом з протоколом
наради направляються центральному органу виконавчої влади з питань
лісового господарства для ухвалення рішення.
Мені стало відомо, що зараз в назва лісокористувача відбувається базове
лісовпорядкування.
Я вважаю, що проведення рубок в перелік кварталів та виділів є недопустимим, бо опис, чому саме (рідкісні види, проектовані території та
об’єкти ПЗФ).
Тому прошу під час участі в лісовпорядній нараді розглянути можливість заборони лісогосподарських заходів у вищеназваних кварталах та
висловити особливу думку з цього приводу.
З повагою, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, мобільний
телефон.
Дата __________________

Підпис __________________________
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Додаток 9

Звернення до Мінприроди з проханням не погоджувати
матеріали лісовпорядкування
Департамент екології ОДАМіністерство
екології та природних ресурсів України
вул. Митрополита Василя Липківського, 35
м. Київ, 03035

ЗВЕРНЕННЯ
Щодо непогодження матеріалів лісовпорядкування
Мені стало відомо, що зараз в назва лісокористувача відбувається базове
(безперервне) лісовпорядкування.
Я вважаю, що проведення рубок в перелік кварталів та виділів є недопустимим, бо опис, чому саме (рідкісні види, проектовані території та
об’єкти ПЗФ).
Тому прошу не погоджувати матеріали лісовпорядкування, які містять
проведення рубок на вищезгаданих лісових ділянках.

З повагою, прізвище, ім’я, по батькові, поштова адреса, мобільний
телефон.
Дата __________________

Підпис __________________________
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