
Від чого залежить майбутнє лісу? 

«Якби дуб заввишки тридцять метрів мав людський мозок, він ніколи не  
виріс би вище трьох метрів» (Т. Харв Екер)

Ситуація  в  лісовому  секторі  Україні  наразі  склалась  непроста,  адже  існує 
проблема  незаконної  заготівлі  деревини  і  ефективність  боротьби  з 
правопорушниками поки не на належному рівні.  

На мою думку, варто внести зміни до лісового законодавства.  Треба зробити 
жорсткішим покарання винних в незаконній вирубці  дерев.  Також  необхідно 
створювати  більше  соціальних роликів  стосовно  збереження  зелених  легенів 
планети, проводити інформаційні кампанії, акції, семінари про корисність нових 
насаджень.  Адже  ліси  регулюють  клімат,  їх  цінність  полягає  в  збереженні 
природних ресурсів. 
Основними причинами недобросовісного вирубування лісових насаджень є:

- недосконале законодавство,

- незнання законів громадянами України, або усвідомлене їх ігнорування. 

- відсутність  належного  контролю  влади  та  недостатнє  фінансування 
лісового сектору,

- корумпованість  чиновників  та  тих  інституцій,  що  видають  ліцензії  на 
вирубку дерев,

- нелегальні закупівлі деревини,

- зрізування здорових дерев, коли при цьому хворих дерев не зачіпають,

- підробка документів,

- недосконала охорона в українських лісах,

- відсутність розуміння корисності лісових насаджень. Що за їх відсутності 
можуть  ставатись  зсуви  грунту,  згодом  –  це  сприяє  глобальному 
потеплінню. 



Щоб зменшити  кількість  злочинів,  котрі  незаконно  займаються  вирубкою 
лісових насаджень слід боротись з тіньовою економікою, ввести обов’язкову 
сертифікацію  походження  лісосировини,   впровадити  екологічну 
сертифікацію лісів, збільшити розмір штрафів, вкладати кошти на догляд та 
лісовідновлення,  вводити  інноваційні  технології  в  систему  охорони, 
наприклад,  приховане  відео  спостереження.  Аби  припинити  нелегальний 
експорт закордон потрібно активізувати і посилити дію митного контролю. 
Також  варто  внести  зміни  до  статті  94  Лісового  кодексу.  Необхідно 
зменшити термін довготривалого тимчасового користування лісами (ДТКЛ) з 
49 до 10 років.

Як  зазначено  в  дослідженні  програми   ENPI-FLEG  «Вдосконалення  систем 
правозастосування  і  управління  в  лісовому  секторі  країн  східного  напрямку 
Європейської  політики  добросусідства  і  Росії» Обсяги  торгівлі  деревиною 
незаконного походження оцінюють у грошовому вираженні до 8,5 млрд доларів 
США  щорічно.  Як  наслідок,  лісова  продукція  отримана  шляхом  ведення 
лісового господарства відповідно до принципів менеджменту сталого лісового 
господарства  є  неконкурентоздатною  щодо  значних  обсягів  деревини, 
отриманої  незаконно  чи  з  порушенням  згаданих  принципів  із  низькими 
виробничими витратами, несплатою податків та інших платежів у державний 
бюджет  і,  відповідно,  низькою  собівартістю  лісопродукції.  За  даними 
Державного комітету лісового господарства обсяг самовільних рубок протягом 
останніх  років  становив  приблизно  20  тис.  кубометрів  (0,2%  від  загального 
обсягу  заготівель)  та  має  тенденцію до  зниження.  Однак,  згідно  з  оцінками 
деяких експертів  та  організацій  ця цифра є  на порядок вищою. У державах, 
котрі  раніше  входили  до  СРСР  питання  кримінально-правової  охорони  лісу 
розглядається, як природний ресурс, а не як майно.

Досить  цікавим  є  нововведення  в  Німеччині.  В  деяких  містах  вже  існують 
бібліотеки,  де  видають  на  тимчасове  користування  електронні  книги.  Такий 
метод  сприяє  раціональному  заощаджуванні  на  папері,  використовуючи  при 
цьому  новітні  технології.  Україні  теж  варто  поступово  долучатися  до  цієї 
ініціативи. 

Досить часто люди намагаються захистити життя лісу самотужки. Наприклад, 
весною  минулого  року  жителі  села  Грибовиця  Волинської  області  були 
занепокоєні  вирубкою  лісу.  Вони  стверджували,  що  ліс  скоро  може 
перетворитися  на  яблуневий  чи  вишневий  сад,  оскільки  за  їхніми  словами 



здорові дерева поступово вирубували, а хворі залишали. Натомість, директор 
ДП “Володимир-Волинського лісомисливського господарства”  у відповідь на 
звернення щодо законнсті вирубування дерев відповів, що це була запланована 
рубка з ціллю санітарно-оздоровчих заходів і запевнив, що все законно. Хоча й 
незаконність вирубування лісу на папері не підтвердилась, позитивним є те, що 
людям не байдуже майбутнє лісу. 

Нещодавно  прочитала  книгу  «Основи  китайської  філософії  і  психології  у 
прийнятті  оперативних рішень у питаннях внутрішньої і  зовнішньої політики 
КНР»  і була здивована побачити там такий вислів: «Я краще зраджу весь світ, 
аніж дозволю світу зрадити мене» (Тсао). Звісно, негатив породжує зло, проте з 
ним необхідно боротись. Образно вислів  порівняла з незаконним вирубуванням 
лісів  в  Україні.  Оскільки  значна  кількість  людей  самовільно  вирубує  лісові 
насадження  і  проблема  в  тому,  що  не  завжди  можна  довести  цей  злочин  і 
покарати  винних.  А  не  пійманий,  не  злодій.  Хоча,  зараз  може  скластись 
ситуація  й  так,  коли  спійманий  злодій  -  не  відповідальний  за  злочин!  Це  є 
однією з найбільших проблем, котру вирішувати потрібно найближчим часом. 
У законодавчому плані стосовно незаконних рубок є значні прогалини. Поняття 
«незаконні рубки» і «незаконно заготовлена деревина» в Україні трактують по-
різному.

 Майбутнє лісу в наших руках. Якщо його не вирубувати, то можливо, Україна 
згодом стане гордістю Європи і світу, як держава з найчистішим повітрям та 
великими  лісовими  насадженнями.  Адже  природніх  ресурсів  вдосталь,  треба 
лише раціонально використовувати їх  і розуміти, що найбільше багатство – це 
те, що у нас є і українці не мають права дати це комусь відібрати. 
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