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 Світовий Банк 

 

У програмі ENPI-FLEG Світовий банк проводить поглиблений аналіз проблем правозастосування 

й управління в лісовому секторі, розробляє рекомендації щодо запобігання нелегальним рубкам, 

виявлення, фіксації й розслідування правопорушень у лісовому секторі. СБ сприяє пілотному 

впровадженню практики сталого управління лісами в Карпатському та інших лісових регіонах.  

Світовим банком також проводяться аналіз корупційних ризиків лісового законодавства України й 

широкий спектр соціологічних досліджень, включаючи експертні інтерв'ю, опитування громадської 

думки. СБ сприяє підвищенню професійного рівня майстрів лісу й лісової охорони, 

правоохоронних органів, а також проводить заходи щодо формування Національного плану дій із 

проблем FLEG. 

  

 

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) 

 

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) співпрацює з WWF і Світовим Банком в рамках 

реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні. МСОП підтримує реалізацію Програми в країні через 

активну участь у різних ключових напрямках і видах діяльності, зокрема у поліпшенні обізнаності 

у сфері FLEG і підвищенні громадської участі у процесі прийняття рішень, планування та 

моніторингу питань FLEG національними організаціями, а також у регіональному співробітництві 

й обміні знаннями. 

 

 

Всесвітній фонд охорони природи (WWF)  

 

Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду охорони природи (WWF-DCP) бере активну 

участь в реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні, головним чином працюючи над оцінкою 

систем контролю переміщення деревини, які діють в Україні, і визначенням можливих шляхів їх 

вдосконалення. Передбачається проведення аналізу прогалин та «білих плям» у чинних 

системах контролю переміщення деревини і розробка відповідних пропозицій щодо  їх усунення. 

 

 



 

 

Новини в Україні 

ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ ПО ОБГОВОРЕННЮ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТЦІЇ 
«ДОВГОСТРОКОВОГО ТИМЧАСОВОГО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ» 

24 лютого 2011 року в представництві Світового банку в Україні Програма ENPI-FLEG та ГО 

«Бюро екологічних розслідувань» провели круглий стіл, присвячений обговоренню правової 

регламентації так званого «довгострокового тимчасового користування лісами» (ДТКЛ).  

Основним доповідачем на круглому столі виступив консультант Світового банку Олег Сторчоус, 

автор аналітичного дослідження «Аналіз правової регламентації довгострокового тимчасового 

користування лісами: забезпечення прав громадян на користування лісовими ресурсами, 

корупційні ризики та попередження порушень лісового законодавства». Текст дослідження можна 

знайти тут: http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews[tt_news]=80 

У заході узяли участь представники Мінекоресурсів, МВС, науковці, практики лісового 

господарства, представники провідних спеціалізованих НУО, експерти програми ENPI-FLEG. 

За підсумками обговорення планується підготувати низку пропозицій для покращення 

законодавства у сфері лісокористування і направити їх до Верховної Ради, Кабінету Міністрів, 

МінАПК, Державної агенції лісових ресурсів. 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут:  

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=93 

 

ЖУРНАЛІСТИ УЖГОРОДЩИНИ ОЗНАЙОМИЛИСЬ ІЗ ПРОГРАМОЮ ENPI-FLEG  
ТА ПРОВЕДЕНИМ НЕЮ ШИРОКИМ СОЦІОЛОГІЧНИМ ДОСЛІДЖЕННЯМ  

Наприкінці грудня 2010 року відбулося засідання Ужгородського прес-клубу за темою «Проблеми 

лісового господарства у сприйнятті населення лісових районів України». Консультанти Світового 

банку (Програма ENPI-FLEG) презентували програму та результати масового опитування 

мешканців Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. 

Учасники прес-клубу – журналісти з різних ЗМІ області та представники неурядових організацій – 

висловили свою думку щодо піднятих проблем, отримали брошуру «Правозастосування в 

лісовому секторі України: стан, проблеми,  перспективи». 

За підсумками заходу вийшло два теле- та два радіосюжети у місцевих ЗМІ, низка статей у 

газетах та в Інтернет-виданнях. 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут:  

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=83 

 

 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=13&tx_ttnews%5btt_news%5d=80&tx_ttnews%5bbackPID%5d=8&no_cache=1
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=93&cHash=387f76f0e38290dd894e559a6c2c4176
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=83&cHash=b97939a2464349c5d50692a96771612e


 

 

ЯК НАМ РЕОРГАНІЗУВАТИ ЛІСГОСП?  

Під такою назвою українська газета «День» розмістила статтю, яка присвячена проблемам 

реформування лісової галузі. Основний акцент автори статті – Ганна Гопко та Алла Дубровик – 

роблять на необхідності враховувати у ході реформування думку громадян і у зв’язку з цим 

детально аналізують результати масового соціологічного опитування, яке було проведено 

експертами Світового банку у рамках регіональної Програми ENPI-FLEG. 

 

Соціологічні опитування — один з інструментів, яким користується Програма для оцінки ситуації в 

лісовому секторі України. Нещодавно Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» 

провів опитування мешканців трьох районів Карпатського регіону: Сколівського Львівської 

області, Тячівського Закарпатської та Богородчанського Івано-Франківської. Аналіз анкет показав, 

що загалом існуючу систему ведення лісового господарства, лісозаготівель і реалізації деревини 

в адміністративному районі свого проживання учасники опитування оцінюють доволі негативно.  

 

Результати опитування будуть використані при плануванні та підготовці заходів Програми ENPI-

FLEG в Україні, а також стануть у нагоді при розробці та удосконаленні лісової політики в Україні, 

зокрема, при формуванні Національного плану дій у сфері боротьби з нелегальною заготівлею 

лісу й корупцією в лісовому секторі України.  

 

Розгорнутий звіт за результатами вищезгаданого опитування можна знайти на українському сайті 

Програми: http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews[tt_news]=43 

 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут:  

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=82 

 

НАПРАЦЮВАННЯ ЕКСПЕРТІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ENPI-FLEG 
ОТРИМУЮТЬ ПІДТРИМКУ І ВПРОВАДЖЕННЯ В СИСТЕМІ 
ДЕРЖКОМЛІСГОСПУ УКРАЇНИ 

На засіданні колегії Державного комітету лісового господарства України, яке відбулося 15 грудня 

2010 року, розглядалося питання щодо поліпшення роботи з громадськістю і ЗМІ та подальше 

вдосконалення цього напрямку діяльності. 

Матеріали з цього питання та проект рішення були складені з урахуванням проведеного 

експертами НТ «Товариство лісової сертифікації в Україні» та РМЕО «Екосфера» аналізу 

законодавчо-правового забезпечення доступу до інформації громадськості та участі 

громадськості у підготовці і реалізації державної політики з питань лісового господарства, оцінки 

ефективності функціонування веб-сайтів системи Держкомлісгоспу України та інших досліджень з 

питань роботи з громадськістю.  

Зокрема колегією були схвалені та прийняті до реалізації пропозиції щодо: 

 підготовки уніфікованого порядку функціонування веб-сайтів галузі; 

 розробки на основі оновленої законодавчо-нормативної бази галузевих проектів: 

o Порядку надання представникам громадянського суспільства письмової 

інформації; 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=13&tx_ttnews%5btt_news%5d=43&tx_ttnews%5bbackPID%5d=8&no_cache=1
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=82&cHash=1ac43d9ad90f3510d82454e301737573


 

 

o Регламенту роботи з запитами громадськості, які надходять через мережу 

Інтернет; 

 підготовки фінансового і технічного обґрунтування проекту створення на новій технічній 

платформі або ж модернізації на діючій платформі головного галузевого сайту. 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут:  

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=81 

 

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОПОНУЮТЬ ЗАЛИШИТИ ЧИННИМ СЕРТИФІКАТ 
ПОХОДЖЕННЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ 

Пропозиції щодо внесення до Лісового та Кримінального кодексів чіткого визначення поняття 

«незаконні рубки»; розширення прав лісової охорони у частині контролю за лісопродукцією на 

дорогах загального користування; диференціації штрафів за незаконні рубки; збереження 

сертифікату походження лісопродукції у ході процесу дерегуляції тощо містяться в ухвалі 

Міжнародної науково-практичної конференції «Еколого-економічні та соціальні проблеми 

неефективних і несталих методів ведення лісового господарства та незаконних лісозаготівель в 

Україні». Цей захід був організований Товариством «Зелений Хрест» 2-3 грудня 2010 року у        

м. Львові у рамках реалізації регіональної Програми ENPI-FLEG в Україні. 

Конференція  мала на меті інтенсифікувати обмін актуальною інформацією та узагальнення 

результатів досліджень із проблем неефективних і несталих методів ведення лісового 

господарства і незаконних лісозаготівель в Україні і сприяти гармонізації взаємовідносин влади, 

бізнесу та місцевих громад у питаннях  ведення сталого лісового господарства. Під час 

конференції обговорено широке коло питань, які стосуються різнобічних соціальних та 

економічних наслідків ведення лісового господарства  для добробуту місцевих громад.  

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=79 

 

ПОПУЛЯРНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ ПРО ПРОГРАМУ ENPI-FLEG В УКРАЇНІ 

Український загальнонаціональний телевізійний «5-й канал» у своїй тематичний передачі «Вікно 

у Європу» подав сюжет про роботу Програми ENPI-FLEG в Україні. Зокрема, у сюжеті 

розповідається, з якою метою ЄС надав фінансування на реалізацію Програми, робиться спроба 

аналізу ситуації у лісовій галузі Україні та шляхів її покращення, повідомляється про один із 

заходів ENPI-FLEG в Україні – науково-практичну конференцію "Еколого-економічні та соціальні 

проблеми неефективних і несталих методів ведення лісового господарства та незаконних 

лісозаготівель в Україні" (2-3 грудня 2010 року, м. Львів). 

З більш детальною інформацією можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=78 

 
 
 
 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=81&cHash=77f10f37354c3ec848cd446439690a18
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=79&cHash=375fd8ff31790390d0236d222996d46d
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=78&cHash=bf5243a0a37eaddab53f72b59c302b6d


 

 

Дослідження у рамках Програми ENPI-FLEG в Україні 

ЕКСПЕРТАМИ СВІТОВОГО БАНКУ БУЛО ПІДГОТОВЛЕНО НОВЕ АНАЛІТИЧНЕ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ І ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

РУБОК В ЛІСАХ УКРАЇНИ 

Метою дослідження є аналіз наслідків застосування українських правил і нормативів, що 

регулюють рубки лісу, їх порівняння із зарубіжними аналогами, виявлення помилкових положень і 

розробка рекомендацій щодо їх усунення. 

В процесі вивчення комплексу проблем, пов'язаних з нелегальними рубками, виявлені факти, які 

вимагають аналізу і пояснення:  

1. Статистика свідчить про низьку інтенсивність заготівлі деревини у порівнянні з 

переважною більшістю країн Європи.  

2. Соціологічні дослідження і аналіз ЗМІ показують, що суспільство вважає обсяги рубок 

занадто високими.  

3. Представники громадських організацій закликають Уряд переглянути діючі правила, що 

регулюють рубку лісу, як науково необґрунтовані.  

4. Держкомлісгосп вважає, що правові акти, що регулюють рубки, науково обґрунтовані, а 

їх порушення мінімальні. 

На думку експертів, створена в Україні система регулювання рубок тягне за собою комплекс 

негативних наслідків: 

 Погіршуються розмірні характеристики і якість деревини, що надходить до головної 

рубки.  

 На значних площах насадження перегущені і містять велику кількість дров'яних 

стовбурів.  

 Стійкість середньовікових деревостанів прогресивно погіршується, що загрожує 

буреломами, сніголамами і розмноженням шкідників і хвороб. 

 Створюються ідеальні умови для підміни лісівничих засад призначення дерев і 

деревостанів для рубки економічними і псевдоекономічними. 

 Створюються законодавчі перепони на шляху впровадження в Україні сучасних методів 

і технологій вирощування лісу. 

Результати дослідження були передані керівництву Держкомлісгоспу України. Проект пропонує:  

1. Організувати широке обговорення проблеми із залученням авторів чинного 

законодавства та провідних фахівців незалежних організацій. 

2. У разі підтвердження отриманих висновків, ініціювати комплексний перегляд 

українського законодавства, що регулює рубки лісу. 

3. Ініціювати пілотний проект у Тетерівському лісгоспі з метою апробації європейських 

нормативів і правил, які регулюють лісокористування в умовах Полісся. 

До теперішнього часу офіційну відповідь на пропозиції проекту не отримано. 

З більш детальною інформацією про результати дослідження можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=92 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=92&cHash=2a1291a50b9dd4c2a209508f2173d295


 

 

ПІДГОТОВЛЕНО ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЕГАЛЬНОСТІ ПОХОДЖЕННЯ 

ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ (ДО РОЗРОБКИ ПРАКТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА З ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

ЛЕГАЛЬНОСТІ ДЕРЕВИНИ) 

В рамках реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні консультантом Світового банку 

В.Ф.Сторожуком було підготовлено дослідження умов забезпечення легальності походження 

деревини в Україні (до розробки практичного керівництва з підтвердження легальності деревини). 

Регуляція ЄС №995/2010 про обов’язки операторів, що розміщують деревину та деревну 

продукцію на ринку, встановлює нові принципові вимоги щодо забезпечення легальності 

походження деревини, вперше розміщеної на ринку Європейського Союзу. До березня 2013 року 

європейські оператори повинні розробити та впровадити системи due diligence, а компанії 

експортери деревини з України - надати необхідні підтвердження легальності її походження. 

Недотримання умов due diligence як нової складової закупівельної політики компаній-операторів 

чи кінцевих споживачів ЄС може призвести до втрати українськими компаніями комерційних 

контрактів. 

Сучасна система експортних поставок деревини з України регулюється нормативною вимогою 

отримання сертифікату походження лісо- та пиломатеріалів за невідчутного впливу політик 

забезпечення легальності походження деревини українських та іноземних компаній експортерів 

та імпортерів. Проведене дослідження показало, що у правовому відношенні сертифікат 

засвідчує винятково «законність» оформлення документації про походження, але не доводить 

«легальності» походження деревини per se (по суті). Боротьба правоохоронних органів з 

нелегальним експортом деревини зосереджена на виявленні правопорушень, пов’язаних з 

отриманням сертифікатів походження деревини. Проведення процесуальних дій за цими 

справами вже не може вплинути на те, що експортні постачання значних обсягів деревини 

невідомого («нелегального») походження були здійснені на основі законних на момент 

постачання сертифікатів. 

Загалом, питання легальності походження деревини можна розглядати або в контексті 

удосконалення державної системи обліку деревини, або безвідносно до неї як зобов’язання 

окремих компаній-експортерів. У першому випадку держава зберігатиме можливості здійснення 

контролю забезпечення легальності походження деревини та застосування належних 

регулятивних санкцій; в протилежному випадку компанії-експортери нестимуть значні витрати на 

підтвердження легальності на користь третіх сторін шляхом сертифікації ланцюжків поставок. 

Якщо сертифікація лісів визнана Регуляцією №995/2010 як механізм, що забезпечує низький 

ризик поставок нелегальної деревини на ринок ЄС, то українська система державного обліку 

деревини повинна буде пройти перевірку моніторинговими організаціями країн-імпортерів на 

предмет задоволення вимог згаданої Регуляції, щоб бути використаною як основа для системи 

due diligence. 

З більш детальною інформацією про результати дослідження можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=90 

 

 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=90&cHash=273b757159e71e74eaa249e575f99ecc


 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВОМ СВІТОГО БАНКУ В УКРАЇНННІ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

ENPI-FLEG ВИДАНО БРОШУРУ «ПАМ’ЯТКА ПРАЦІВНИКУ ДЕРЖАВНОЇ ЛІСОВОЇ ОХОРОНИ 

ЩОДО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ДІЙ ЛІСОПОРУШНИКІВ: ПРАВОВІ, ТАКТИЧНІ, 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПОРАДИ»  

Пам’ятка розроблена відповідно до вимог чинного адміністративного та лісового законодавства 

України, має роз’яснювально-рекомендаційний характер та розрахована на нижню й середню 

ланку державної лісової охорони. У виданні роз’яснюються окремі проблемні питання чинного 

законодавства, які виникають під час виявлення, доказування та документального оформлення 

незаконних рубок та інших лісопорушень. Пам’ятка також містить практичні поради щодо 

ефективної реалізації окремих повноважень лісової охорони, в ній окреслюються юридичні 

аспекти типових дій лісової охорони в різних ситуаціях під час документального оформлення 

лісопорушень. Враховуючи те, що більшість контактів лісової охорони з порушниками 

відбувається безпосередньо в лісових масивах, автор наголошує на практиці застосування 

лісівниками заходів особистої безпеки під час виконання службових обов’язків, роз’яснює правові 

аспекти дій в екстремальних ситуаціях. 

Видання рекомендовано Державним комітетом лісового господарства України для використання 

в роботі працівниками державної лісової охорони. 

Відгуки, зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: oleg.storchous@enpi-fleg.org 

З більш детальною інформацією про брошуру можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=77 

 

«АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО ТИМЧАСОВОГО 

КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА КОРИСТУВАННЯ 

ЛІСОВИМИ РЕСУРСАМИ, КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ЛІСОВОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА» 

Дослідження під такою назвою нещодавно презентувала Програма ENPI-FLEG. Автор роботи – 

консультант Світового банку Олег Сторчоус. Необхідність такого аналізу викликана тим, що нова 

редакція Лісового кодексу України  (2006 р.) запровадила  правовідносини з «довгострокового 

тимчасового користування лісами» (ДТКЛ). На практиці застосування інституту ДТКЛ призвело до 

численних скарг на неправомірні  дії тимчасових  лісокористувачів  з боку  громадян, місцевих 

громад, підприємств різних форм власності. Також це викликало багато конфліктів між органами 

влади, громадою та лісокористувачами. 

 

У зв’язку з підвищеним інтересом до виявлених  проблем  у цьому дослідженні вперше здійснено 

спробу тлумачення  правовідносин рекреаційного лісокористування. Автор провів ґрунтовний 

аналіз як законодавства щодо ДТКЛ, так і практики його застосування. Зокрема, детально 

розглянуті проблемні питання використання лісових ділянок, судова практика в цій сфері, вказано 

на корупційні ризики та типові лісопорушення, що допускаються тимчасовими лісокористувачами. 

На підставі документальних  джерел та матеріалів ЗМІ досліджено найбільш гучні конфлікти 

останнього часу, які були пов’язані з ДТКЛ. У роботі також надається правова характеристика 

рекреаційного лісокористування за законодавством Росії, Білорусі,  Молдови, країн далекого 

зарубіжжя. 

mailto:oleg.storchous@enpi-fleg.org
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=77&cHash=80720d50e6d934dafdca0473951881e1


 

 

 

Особливу увагу приділено питанням вдосконалення лісового законодавства, забезпеченню прав 

громадян на вільний доступ до лісів. У додатках розміщені зразки заяв та скарг, за якими 

можливо звертатись до держаних органів за захистом порушених прав громадян  на 

використання лісових ресурсів, а також зразки документів, які допоможуть лісопідприємствам 

розірвати угоди на ДТКЛ з недобросовісними лісокористувачами. 

 

Дослідження має на меті пошук шляхів удосконалення законодавства в сфері рекреаційного 

лісокористування і розраховане на практиків  лісового господарства, представників органів 

державної влади та місцевого самоврядування, екологічних інспекторів та посадовців інших 

контролюючих органів, що стикаються з питаннями лісокористування.  Матеріали дослідження 

також будуть цікаві юристам, представникам неурядових природоохоронних організацій, 

науковцям,  журналістам. 

 

З більш детальною інформацією про результати дослідження можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=80 

 

 

АНОНСИ 

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ПОЗАШТАТНИХ АВТОРІВ УСІХ ВИДІВ ЗМІ, ПРИСВЯЧЕНИЙ 
МІЖНАРОДНОМУ РОКУ ЛІСІВ 

Громадська організація «Телекритика» і Програма ENPI-FLEG в Україні оголошують конкурс 
кращих журналістських матеріалів «Правозастосування та управління у лісовому секторі 
України». 
 
Терміни подання матеріалів: 01.02.2011 - 15.05.2011 рр. 

Критерії відбору матеріалів: 

 роботи мають бути опубліковані або видані в ефір протягом 2010-2011 рр. або 
спеціально підготовлені для участі в конкурсі; 

 кожна надіслана на конкурс робота має супроводжуватися такою інформацією: ім'я 
автора; координати для зв'язку; ЗМІ, в якому оприлюднено матеріал, і дата 
оприлюднення (або вказано, що роботу створено спеціально для конкурсу);  

 роботи мають розкривати актуальність і значущість однієї з тем конкурсу, бути 
аргументованими, характеризуватися глибиною розкриття змісту й об'єктивністю, а 
також професійно етичним підходом. Вітається ілюстрування матеріалів конкретними 
прикладами, цифрами, коментарями тощо. 

Теми матеріалів, пропонованих на конкурс: 

1. Ситуація у лісовому секторі України з акцентом на рівень незаконної лісозаготівлі та 
боротьби з нею, якістю управління лісовим сектором тощо, позиція програми ENPI-
FLEG з цих питань (http://www.fleg.org.ua/index.php?id=about тощо). 

2. Лісове та суміжне законодавство України: якість та практика застосування; корупційні 
ризики та як їх уникнути; позиція програми ENPI-FLEG з цих питань 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=4 та 
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=48 тощо). 

3. Порівняльний аналіз українського та європейського законодавства. Позиція програми 
ENPI-FLEG (http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=34 тощо). 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=80&cHash=90c5e0bf6d107dbd365e00f20f9b30a2
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=about
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=4
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=48
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=34


 

 

4. Лісова охорона в Україні. Державна лісова охорона та лісоохорона інших 
лісокористувачів; практика роботи лісоохорони. Шляхи розвитку лісової охорони в 
Україні. Позиція програми ENPI-FLEG 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=53 та 
http://pryroda.in.ua/lis/yak-nam-organizuvati-oxoronu-zelenogo-druga-3/ тощо). 

5. Адміністративна відповідальність за лісопорушення: стан законодавства, практика 
застосування, пропозиції з покращення, позиція програми ENPI-FLEG 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=13&tx_ttnews%5btt_news%5d=32&tx_ttnews%5bbackP
ID%5d=8 тощо). 

6. Довготермінове тимчасове користування лісами як одна з актуальних проблем у 
взаємовідносинах лісокористувачів та громади; законодавство та практика його 
виконання; пропозиції з вирішення проблем; позиція програми ENPI-FLEG з цих питань 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=80 тощо).  

7. Соціологічні дослідження як інструмент оцінки ситуації у лісовому секторі України; 
позиція програми ENPI-FLEG з цих питань 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=60 та 
http://www.fleg.org.ua/index.php?id=14&tx_ttnews%5btt_news%5d=5 тощо). 

8. Права місцевого населення та малого бізнесу з доступу до лісових ресурсів; ситуація на 
місцях з їх дотриманням. Позиція програми ENPI-FLEG з цих питань 
(http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&tx_ttnews%5btt_news%5d=57 тощо).  

9. Стале використання лісових ресурсів: підходи, методи, пропозиції. Природоохоронна 
діяльність у лісових екосистемах (включаючи заходи збереження унікальних лісів, 
лісової флори та фауни, створення нових лісових природоохоронних об'єктів). 

10. Лісовий сектор України у Міжнародний рік лісів. Внесок Програми ENPI-FLEG у 
покращення ситуації у лісовому секторі України. Інші аспекти правозастосування та 
управління у лісовому секторі України (http://www.fleg.org.ua/ ). 

Публікації конкурсних робіт: для вільного обговорення й оцінки журналістські матеріали, надіслані 
на конкурс, будуть опубліковані на розсуд куратора конкурсу з обов'язкової згоди автора на сайті 
http://www.telekritika.ua/. 
 
Оголошення переможців і вручення призів буде приурочено до Дня журналіста та Міжнародного 
дня охорони навколишнього природного середовища.  

З усіх питань просимо звертатися до куратора конкурсу Юлії Зелінської: 

Тел.: 235-22-55, 098-446-61-95 

E-mail: zelin.tk@gmail.com 

 

Важливо: подання матеріалів на конкурс також означає згоду автора на розміщення цих 

матеріалів на сайті Програми ENPI-FLEG та використання цих матеріалів у роботі Програми 

ENPI-FLEG. 

 

З більш детальною інформацією про конкурс можна ознайомитись тут: 

http://www.fleg.org.ua/index.php?id=6&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=87 
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КОНТАКТИ 

Цей звіт підготовлений командою Програми ENPI-FLEG в Україні. Ваші коментарі і новини для 
бюлетеню надсилайте, будь ласка, Тетяні Корнєєвій на адресу:  tetyana.korneyeva@enpi-fleg.org 

Офіційний (регіональний) веб-сайт Програми ENPI-FLEG: www.enpi-fleg.org 

Національний веб-сайт Програми ENPI-FLEG в Україні: www.fleg.org.ua 

 

 

mailto:tetyana.korneyeva@enpi-fleg.org
http://www.enpi-fleg.org/
http://www.fleg.org.ua/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Про Програму ENPI-FLEG «Вдосконалення систем правозастосування і 
управління в лісовому секторі країн східного напрямку Європейської 
політики добросусідства і Росії» 
 
Програма ENPI-FLEG підтримує уряди країн-учасниць, громадянське суспільство і приватний сектор у розвитку сталих практик 
управління лісовим господарством, включаючи попередження нелегальної діяльності у сфері лісництва. Країнами-учасницями є 
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія і Україна. Ця Програма фінансується Європейським Союзом.  
www.enpi-fleg.org 
 

Ця публікація розроблена за допомоги Європейського Союзу. Погляди, висловлені в цій публікації, можуть не збігатися з поглядами 
Європейського Союзу.  Висловлені погляди не обов’язково відображують погляди організацій, які беруть участь в реалізації Програми.  

 

Світовий Банк 
Світовий банк є одним з найважливіших джерел фінансової й технічної допомоги, що надається країнам, які розвиваються. 
Призначення банку – боротися з бідністю з ентузіазмом і професіоналізмом, прагнучи досягнення стійких результатів, і допомагати 
людям поліпшувати умови свого життя й стан довкілля, надаючи їм ресурси, ділячись знаннями, сприяючи нарощуванню 
потенціалу й зміцненню партнерських відносин у державному й приватному секторах. 
www.worldbank.org 

 
 
 

Міжнародний союз охорони природи (IUCN) 

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, 
пов’язаних із довкіллям та розвитком.  МСОП опікується такими питаннями як біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, 
засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, управління 
проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення 
політики, законодавства та найкращих практик. МСОП – найстаріша та найбільша міжнародна екологічна організація в світі, до 
якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. 
Діяльність МСОП підтримують більш ніж 1000 співробітників у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, 
недержавному та приватному секторах у всьому світі.                                                                                                                                       

www.iucn.org 

 
Всесвітній фонд охорони природи (WWF) 
Всесвітній фонд охорони природи – одна з найбільших і найбільш шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, 
яка має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в більш ніж 100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного 
середовища земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії з природою, шляхом збереження світового 
біорізноманіття, забезпечення сталого використання відновлювальних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення 
та нераціонального споживання. 
www.panda.org 
 

 

Партнери Програми 

http://www.enpi-fleg.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.iucn.org/
http://www.panda.org/

