
Саморганізація громадськості 

допоможе зберегти ліси та зелені насадження

Проблема  знищення  лісів  –  це  питання  і  національного,  і  глобального 
масштабу. Боротьба за збереження зелених легень планети можлива лише при 
умові  активної  участі  громадськості  в  цих  процесах,  оскільки  потребує  не 
разово-карального,  а  й  ментального  підходу,  комплексного  врегулювання 
проблем.

Сучасні  мисливці  на деревину простежуються як серед тіньового бізнесу, 
так  і  у  владних  кабінетах.  Гостро  стоїть  і  проблема  раціонального 
лісокористування місцевим населенням, адже часті самовільні рубки завдають 
лісовому  фонду  не  меншої  шкоди,  оскільки  помітити  невеликі  точкові 
пошкодження не завжди вдається оперативно. Проте найбільший ворог лісу – 
приватний  бізнес,  оскільки  новітні  комерсанти  задля  отримання  прибутку 
вдаються  до  хитромудрих  схем.  Приміром,  імітують  лісові  пожежі. 
Підпалюють ліс в різних місцях або сухостій,  щоб потім вже на горілий ліс 
отримати  дозвільні  документи  на  вирубку.  На  думку  київського  експерта-
криміналіста  Геннадія  Поліщука,  характерними  ознаками  нинішньої 
екологічної злочинності є:

1) корисливі мотиви;

2) корупційні зв’язки;

3) професіоналізація;

4) транснаціональний характер.

У  структурі  природоохоронних  злочинів  за  даними  Державної  судової 
адміністрації  незаконна  рубка  лісу  становила  29%.  Отож,  ситуація  в  галузі 
лісокористування не з легких.

Тільки  у  Волинській  області  за  останній  рік  було  кілька  ситуацій,  коли 
місцеве населення протестувало проти вирубки лісів. Наймасовішим виявився 
протест жителів села Воєгоща Камінь-Каширського району, який відноситься 
до найбільш заліснених територій області. Селяни прогнали лісозаготівельників 
та  виставили  власну  охорону  лісових  насаджень  з  числа  жителів  свого 
населеного пункту. Ліс не тільки годує місцевих мешканців ягодами, грибами 
та  допомагає  лікарськими  рослинами.  Це  й  можливість  добре  підзаробити, 
продавши надлишок  заготовлених  ягід  та  грибів  на  базарі  або  всюдисущим 
заготівельникам.  Тому  коли  сотні  гектарів  почали  швидко  вирубуватися  – 
селяни цього не стерпіли! І коли влада не дослухалася до письмових звернень – 



рушили на пікет до райцентру. Пішки. Кілька сотень людей йшли, незважаючи 
на  лютневий  мороз.  Вирубку  призупинили,  проте  питання  остаточно  не 
вирішене. До того ж, частина вирубуваного лісу – самосів і  на карті  просто 
значиться як хмиз. Гостро кидається у вічі також той факт, що ціна за вирубку 
лісу для підприємців була вдвічі нижчою, ніж для місцевого населення.

Представникам екологічних громадських рухів не раз доводиться у боротьбі 
за  справедливість  зазнавати  переслідувань  за  свою діяльність.  Наприклад,  у 
Росії  працівники компанії  «Дорінжстройпроект»  навіть  заплатили учасникам 
націоналістичних рухів,  щоб ті  організували масову бійку  з  представниками 
громадськості, що згуртувалася на захист Хімкинського лісу.

Проте  в  гурті  –  сила.  Наприклад,  саме  завдяки  активному  лобіюванню 
ініціативи створення національного парку в Хмельницькій області це питання 
зрушило з місця. В області буде створено Національний природний парк «Мале 
Полісся».  На  території  майбутнього  парку  зустрічається  11  видів  тварин, 
включених до Червоної  книги України та 53 види, які  підлягають особливій 
охороні  в  Хмельницькій  області.  Розвиток  туристичної  інфраструктури  в 
майбутньому  може  стати  вагомим  економічним  фактором  для  економічного 
розвитку прилеглих територій. Не в захваті були одні тільки… представники 
деревообробних  підприємств.  Схоже  влада  зрозуміла,  що  ліс  –  краще,  ніж 
пеньки та виступила на боці широких верств громадськості.

Проте крім лісів, потрібна активна самоорганізація для збережень зелених 
насаджень  у  містах.  Нестача  землі  для  забудови  призводить  до  того,  що 
будинки будуються більш щільно. Часто при цьому вирубуються дерева.

У Луцьку в рамках адвокасі-кампанії щодо вирішення проблеми озеленення 
міста  було  проведене  соціологічне  дослідження  серед  мешканців  міста. 
Респонденти відзначали, що у місті зменшується кількість зелених зон, бо нові 
насадження  не  покривають  того,  що  вирубується.  З  числа  опитаних  86% 
зазначили, що проблема озеленення у Луцьку існує, а 78,4% потенційно готові 
допомогти  вирішувати  актуальні  питання  покращення  довкілля  під  час 
«суботників».

Дослідники спробували визначити також і ймовірне майбутнє дерево-символ 
міста.  Однозначної  відповіді  отримати  не  вдалося,  проте  виявилася  четвірка 
лідерів. Це дуб (17,3%), калина (10,3%), каштан (10,3%), клен (9,7%). 

Отож, для збереження й розвитку лісів та зелених насаджень у населених 
пунктах допомогти покращити ситуацію може лише активніша самоорганізація 
громадян. Відповідно  до  проведених  впродовж  останніх  кількох  років 
соціологічних  досліджень  в  рамках  програми  ENPI-FLEG  саме  мешканці 



найбільш  заліснених  територій  найбільш  цікавляться  проблемами  лісової 
галузі,  адже  для  місцевих  жителів  ліс  має  велике  значення  у  житті.  Тому 
поєднання  ініціатив  самоврядних  груп  та  громадських  природоохоронних 
організацій – це той потенціал розвитку, що може стати потужним рухом за 
лісозбереження  в  Україні.  До  цього  гурту  важливо  якнайчастіше  залучати 
журналістів. Адже якщо про проблемну ситуацію знає якнайбільше людей, то 
важко вдавати, що нічого страшного не сталося. Приміром, завдяки широкому 
розголосу  у  ЗМІ  минулого  року  був  змінений  маршрут  автоперегонів  по 
бездоріжжю, у яких брав участь президентський син.

Крім  того,  для  покращення  розкриття  екологічних правопорушень  можна 
також  створювати  преміювальні  фонди  для  тих,  чия  діяльність  допомогла 
правоохоронцям  знешкодити  підпільних  дереворубів.  Бережеш  ліс  –  росте 
держава!
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