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1. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 
1.1 Ліси і лісокористування в Україні 

Україна має давні історичні традиції, значний досвід і потенціал у сфері ведення 

лісового господарства. Площа лісів України нерівномірно розподілена між чотирма 

різними природним зонами: гірські ліси Карпат, на північні ліси Поліської зони, ліси 

лісостепу і степу. Гірські ліси Криму зростають в умовах наближених до кліматичних 

умов Середземномор’я, їх часто класифікують як окрему лісогосподарську область. 

Площа лісів України – 10,87 млн. га, а лісистість становить 15,7%. Запас деревини 

1,8 млрд. м3 і середній щорічний приріст деревини – 4 м3/ га. Лісистість території суттєво 

відрізняється: від 3,7% у Запорізькій та Миколаївській областях до 51,4% у Закарпатській. 

Через неоднорідність кліматичних умов, природно та історично зумовлені особливості 

господарської діяльності у населення України існують дещо відмінні традиції щодо 

ведення лісового господарства. Найбільш лісистими, а також найбільш залежними від 

лісів є західні і північні райони України. Об’єкти цього дослідження розташовані в 

Західній Україні. Лісистість адміністративних областей, в межах яких проводились 

дослідження є такою:  

 Львівська область – 28,5% (регіон № 1дослідження). 

 Закарпатська область – 51,4% (регіон № 2);  

 Рівненська область – 36,4% (регіон № 3);  

Переважна більшість лісів в Україні зазнали значного антропогенного впливу, за 

винятком лише деяких віддалених районів у Карпатах та на Поліссі. Такі території 

розташовані в регіоні досліджень № 2 (букові праліси). Ліси в регіонах № 2 і № 3 було 

відновлено протягом останніх десятиліть як природним так і штучним шляхом. В цілому, 

щодо вкритих лісами площ, для України властива загальна тенденція до постійного 

збільшення загальної площі лісів, водночас частка стиглих і перестійних лісів знижується. 

Ліси України надані у постійне користуванні в переважній більшості державним 

підприємствам, що належать до різних міністерств і відомств (рис 1). 

 



 

 

Рис. 1. Розподіл лісів України за підпорядкуванням 

 

Основними завданнями Державного Агентства Лісових Ресурсів є: 

• реалізації державної політики в сфері лісового та мисливського господарства, 

охорони і збереження лісів, сталого лісокористування, відновлення лісових ресурсів та 

мисливських тварин, щоб підвищити ефективність лісового та мисливського 

господарства; 

• адміністрування, регулювання та контроль лісового і мисливського 

господарства; 

• розроблення і реалізація національних, міжнародних і регіональних програм, 

спрямованих на захист лісів, поліпшення їх продуктивності, сталого 

лісокористування та лісовідновлення, ведення мисливського господарства і 

відтворення популяцій мисливських тварин, розвитку лісовпорядкування і 

впорядкування мисливських угідь.  

У той час як законодавство в Україні, визначає наявність державної, 

муніципальної та приватної власності на ліси, на практиці державна власність переважає, 

оскільки 68,3% лісів країни перебувають у віданні Агентства лісових ресурсів. 

Муніципальна власність на ліси могла б стати основою для розвитку “громадського 

лісового господарства” та відновлення традиційних видів використання лісових ресурсів, 

адже громадськість відіграє незначну роль у прийнятті рішень, пов’язаних з лісами і 

лісокористуванням (Soloviy і Cubbage 2007).  

На відміну від країн Центральної Європи (або деяких країн колишнього 

Радянського Союзу), можливість реституції власності на ліси в Україні у процесі 

реформування лісового господарства не розглядалася після розпаду СРСР взагалі. Це було 

пов’язано з різними історичними обставинами в різних регіонах України, а також  

застерееннями щодо несталого ведення лісогосподарського діяльності у лісах приватної 

форми власності. Це, в поєднанні з відсутністю (чи скоріше втратою) навичок ведення 

лісового господарства в приватному секторі обмежило розвиток процесів приватизації 

лісів. Існує необхідність проведення досліджень, перепідготовки фахівців, підвищення 

поінформованості громадськості про цінності традиційного використання природних 

ресурсів і охорони лісів (Adamovskiy, Soloviy 2013). 

Значний вплив на стан лісів України має той факт, що процес прийняття рішень в 

сфері діяльності лісогосподарських підприємств не є достатньо прозорим. Протягом 

останніх років набули поширення корупційні схеми в діяльності структур Агентства 

лісових ресурсів та інших відомств, як наслідок тотальної корумпованості органів влади в 

цілому. 

Заготівля недеревинних продуктів лісу для власного споживання є безкоштовною, 

тобто для збору грибів та ягід дозволу не потрібно. Для комерційної заготівлі 

недеревинної продукції необхідно отримати лісовий квиток. Відповідно до законодавства, 

для здійснення рубань лісу з метою отримання ділової деревини чи дров, необхідно 

отримати дозвіл – спеціальний лісорубний квиток. 

 

1.2 Обґрунтування: У чому важливість цього виду робіт для країни та 

громад. 

Проведення дослідження саме у цих регіонах є важливим через те, що на цих 

територіях люди споконвіку традиційно користуються лісовими ресурсами. Ліс для 

багатьох членів місцевих спільнот є одним із уособлень власної ідентифікації. Саме ці 



 

 

території є джерелом лісових ресурсів для міського населення. Зокрема, грибів та ягід, які 

традиційно є популярними у харчуванні. Для опитування були обрані такі регіони, де 

мало розвинуте сільське господарство. У регіоні № 1 (села Середкевичі і Смолин) 

причиною цього є низька родючість ґрунтів, а у другому регіоні (села Загорб і Стричава) 

головна причина – клімат і рельєф та низька родючість ґрунту. У регіоні № 3 є всі умови 

для інтенсивного розвитку сільського господарства, проте воно також є мало розвинутим. 

Спільним для всіх регіонів є брак робочих місць та відносна складність проїзду до 

великих регіональних центрів (Львів, Рівне, Ужгород). Це зменшує можливість знайти 

добре оплачувану, за українськими мірками, роботу. Виходом з цієї ситуації є або робота 

за кордоном, або використання деревинних та недеревинних ресурсів лісу для 

додаткового чи подекуди й основного доходу. Останнє ми намагалися дослідити під час 

проведення опитування. 

 

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ 

Дослідження було проведено у трьох регіонах у західній частині України (табл. 1. 

і рис. 1.). Серед цих регіонів представлені різні природні зони: Українські Карпати, 

Лісостеп, Полісся.  

Таблиця 1. Характеристики регіонів дослідження 
Номер 

регіону 

Назва 

регіону 

Тип 

території 

Географічне 

розташування 
Область Район Села 

Регіон № 1 “Розточчя” рівнинний західна частина Львівська Яворівський 
Середкевичі 

Смолин 

Регіон № 2 “Закарпаття” Гірський 
південно-західна 

частина 
Закарпатська Великоберезнянський 

Загорб  

Стричава 

Регіон № 3 “Полісся” рівнинний 
північно-західна 

частина 
Рівненська Березнівський 

Колодязне 

Бистричі 

 
Рис. 2. Регіони дослідження на карті України. 



 

 

 

Досліджувані регіони – одні з основних регіонів, недеревинна лісова продукція 

(гриби, ягоди) із яких представлена на ринках Західної України. Продукція із цих регіонів 

продається у всіх великих містах – обласних: Львів, Ужгород, Рівне. У регіонах № 2 і 3 

працюють закупівельні пункти по збору ягід чорниці. Відсоток лісистості цих регіонів є 

одним з найвищих в Україні: Львівська область (“Розточчя”) – лісистість становить 28,5%, 

Рівненська область (“Полісся”) – 36,4%, Закарпатська область (“Закарпаття”) – 51,4%.  

Загальна кількість опитаних дворогосподарств – 150шт. Кількості респондентів по 

кожній із спільнот та календар опитування подано у таблиці 2. 

Таблиця 2. 

Кількості досліджуваних дворогосподарств  та календар опитування 

Номер 

регіону 

Назва 

регіону 
Код села Назва села 

Кількість 

досліджених 

дворогосподарств, шт. 

Початок і кінець 

опитування 

Регіон № 1 “Розточчя” 

71 Середкевичі 30 
26.05.2014 - 

05.08.2014 

72 Смолин 30 
16.06.2014 - 

18.08.2014 

Регіон № 2 “Закарпаття” 

73 Загорб 30 
07.07.2014 - 

12.08.2014 

74 Стричава 20 
10.06.2014 - 

14.06.2014 

Регіон № 3 “Полісся” 

75 Колодязне 10 
14.08.2014 - 

28.08.2014 

76 Бистричі 30 
04.07.2014 - 

22.08.2014 

 

Основною проблемою, яка виникала під час реалізації дослідження, було те, що 

люди не мають звички підраховувати свого чистого доходу, тому орієнтуються лише у 

деяких господарствах. Доводилось сідати з ними і підраховувати. Середньостатистичний 

селянин не підраховує своїх витрат у сільському господарстві і відповідно, не робить 

висновків, чи вигідно цим займатись. Той факт, що вирощувати с/г продукцію та худобу є 

невигідно, частина населення пояснює принципом: “Зате знаємо, що їмо”. Це спричинено 

традиційним, можна сказати, органічним, натуральним землеробством і тваринництвом. 

Без надмірного використання добрив і пестицидів, гормонів росту для худоби, тощо.  

Ще одна проблема – небажання і боязнь розповідати про заготовлені нелегальним 

шляхом у лісі дрова і деревину. Саме тому наш лісовий дохід складається здебільшого із 

недеревинних лісових ресурсів.  

У процесі проведення дослідження використовувалися такі місцеві одиниці 

вимірювання: 

 відро ягід – 6-7 кг 

 відро грибів – 4-5 кг 

 склянка гороху – 200 г. 

 фіра (віз) гною – 500 кг 

 великий причеп гною – 3500 кг 

 малий причеп гною – 600 кг 

 фіра сіна – 800 кг. 

 фіра соломи – 400 кг 



 

 

 метр сіна – 100 кг. 

  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЙ, НА ЯКИХ ПРОВАДИЛОСЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

3.1. Короткий опис досліджуваних населених пунктів 

Регіон № 1 “Розточчя”, рівнина, західна частина України. Дослідження 

проводилися у селах Середкевичі та Смолин. 

с. Середкевичі 

Розташоване на території Яворівського району Львівської області, у Західній 

частині України. Географічні координати: 50°09′17″ пн. ш., 23°32′51″ сх. д. Тип території 

– рівнинний. Переважна висота пагорбів 320—370 м, середня висота над рівнем моря 

316 м. Поширені яри та балки. Тут проходить головний Європейський вододіл. 

Середкевичі розташовані у сільськогосподарському регіоні, сільське господарство є 

основним видом діяльності для місцевого населення.  

с. Смолин 

Розташоване на території Яворівського району Львівської області, у Західній 

частині України. Географічні координати: 50°09′18″ пн. ш., 23°27′45″ сх. д. Тип території 

– рівнинний. Переважна висота пагорбів 320—370 м, середня висота над рівнем моря 324 

м. Поширені яри та балки. Тут проходить головний Європейський вододіл. Село Смолин 

також розташоване у сільськогосподарському регіоні, де сільське господарство є 

основним заняттям (видом діяльності) для місцевого населення. Площа села – 2,43 км2. У 

порівнянні з селом №1 Середкевичі, у Смолині трохи більші земельні ділянки, якими 

володіють селяни (на 25-30 відсотків у середньому). 

Регіон № 2 “Закарпаття”, рельєф – гірський, дослідження проводилися у селах 

Загорб та Стричава. 

с. Загорб 

Розташоване на території Великоберезнянського району Закарпатської області, у 

Південно-Західній частині України. Географічні координати: 49°00′48″ пн. ш.., 

22°39′46″ сх. д. Тип території – гірський. Село Загорб має статус гірського села (гірські 

розташоване на висоті вище 500 м. ), за яким, згідно законодавства України нараховується 

надбавка до пенсій, стипендій, зарплат у розмірі 25%. Середня висота села над рівнем 

моря 526 м. Поруч із населеним пунктом перебувають території, на яких селяни збирають 

ягоди. Зокрема, це гора Черемха (1130м), яка є складовою частиною масиву Українських 

Карпат. Село Загорб – село контрастів. Частина села лежить у долині річки Уж (найбільша 

річка у цьому регіоні, довжина річки 133 км., площа басейну – 2750 км2), біля залізничної 

колії – це багатша частина села. Далі село поступово “піднімається вверх” до підніжжя 

гори Черемха. Протяжність села – 7 км. Чим вище перебувають садиби, тим важче 

живеться людям. Саме у верхній частині села люди найчастіше ходять збирати чорниці. 

с. Стричава 

Розташоване на території Великоберезнянського району Закарпатської області, у 

Південно-Західній частині України. Географічні координати: 48°57′43 пн. ш., 22°29′29″. 

сх. д. Рельєф території – гірський. Середня висота села над рівнем моря 378 м. Село 

Стричава – невелике, мальовниче село, яке лежить за 3 км. вверх від долини річки Уж.  

 

Регіон № 3 “Полісся”, рельєф – рівнинний, дослідження проводилися у селах 

Колодязне та Бистричі. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&params=49_0_48_N_22_39_46_E_scale:30000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1_%28%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29&params=49_0_48_N_22_39_46_E_scale:30000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=uk&pagename=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%96&params=50_9_17_N_23_32_51_E_scale:100000


 

 

с. Колодязне 

Розташоване на території Березнівського району Рівненської області, у Західній 

частині України. Географічні координати: 50°55'00″ пн. ш., 26°53'01″ сх. д. Тип території – 

рівнинний. Середня висота над рівнем моря 178 м. Колодязне розташоване у 

сільськогосподарському регіоні, сільське господарство є основним заняттям (видом 

діяльності) для місцевого населення. 

с. Бистричі 

Розташоване на території Березнівського району Рівненської області, у Західній 

частині України. Географічні координати: 50°52'56″ пн. ш., 26°54'21″ сх. д. Тип території – 

рівнинний, середня висота над рівнем моря 178 м. Поширені болота. Село Бистричі 

розташовані у сільськогосподарському регіоні, сільське господарство є основним 

заняттям (видом діяльності) для місцевого населення. 

 

3.2 Демографія 

Вікова структура населення, співвідношення кількості чоловіків та жінок, 

кількість жителів і дворогосподарств у кожному з досліджуваних сіл представлено у 

таблицях 3-4. 

Таблиця 3 

Вікова структура населення 
Середкевичі Смолин Загорб Стричава Колодязне Бистричі 

Вік Кількість Вік Кількість Вік Кількість Вік Кількість Вік Кількість Вік Кількість 

0-7 89 0-10 107 0-2 13 0-2 20 0-2 51 0-2 166 

7-9 32 11-19 126 3-5 17 3-5 12 3-5 96 3-5 161 

10-14 51 20-34 193 6 6 6 2 6 19 6-7 121 

15-17 43 35-54 196 7-9 12 7-9 12 7-9 46 8-9 110 

18-19 30 55-59 30 10-14 30 10-14 12 10-14 63 10-14 215 

20-34 170 60 і > 110 15-17 16 15-17 3 15-17 57 15-17 120 

35-54 220   18-19 16 18-19 10 18-19 68 18-19 84 

55-59 34   20-34 118 20-34 50 20-34 294 20-34 659 

60 і > 84   35-54 154 35-59 65 35-54 278 35-54 699 

    55-59 36 60 і > 55 55-59 157 55-59 149 

    60 і > 111   60 і > 305 60 і > 477 

Таблиця 4 

Статева структура та кількість жителів і дворогосподарств   

Назва села 
Статева структура, % Кількість 

жителів 

Кількість 

дворогосподарств Жінки Чоловіки 

Середкевичі 50,2 49,8 753 210 

Смолин 50, 7 49, 3 762 170 

Загорб 49, 1 50, 9 259 186* 

Стричава 47, 3 52, 7 241 68** 

Колодязне 51,04 48,96 1443 390 

Бистричі 51,5 48,5 2961 900 
*186 дворогосподарств, проте 25 з них пустують. 

**68 дворогосподарств, проте 16 з них пустують. 

Регіони №1 і № 3 (села: Середкевичі, Смолин, Колодязне, Бистиричі) є 

моноетнічними: українці. Регіон №2 (Загорб, Стричава) – поліетнічними: українці (93%), 

словаки (1%), цигани (3%), а також, угорці, росіяни, євреї, молдовани. 

Типовою є сезонна міграція на роботу за кордон – найбільше у Польщу (регіон№1 

і №3), також в Росію і в межах України. У регіоні №2 сезонна робота за кордоном є 

найпоширенішою в Угорщину. Переважаючі роботи за кордоном:  

 сезонні сільськогосподарські – чоловіки та жінки 



 

 

 будівництво – чоловіки 

 сфера обслуговування – жінки 
 

3.3 Інфраструктура, економічний розвиток та основні види економічної 

діяльності 
 

Досліджувані нами населені пункти є електрифікованими, як і практично всі 

населені пункти в Україні. Газифікованими є тільки населені пункти у регіоні №3. Тому 

для опалення населення використовує дрова, через те що купувати вугілля не під силу – 

дорого та часто немає у наявності. Скраплений газ використовують тільки для 

приготування їжі та й то далеко не всі (1-2 балони у рік на господарство). Водопровід 

проведений у таких селах: Смолин, Колодязне та Бистричі.   

Рівень бідності та рівень безробіття у всіх трьох досліджуваних регіонах – 

високий. Проте, згідно з даними офіційної статистики, рівень безробіття невисокий, тому 

що люди, які володіють земельними паями, не вважаються безробітними. Насправді, дохід 

від ведення сільського господарства є низьким, а кількість робочих місць у селі мала, тому 

люди змушені шукати роботу або за кордоном, або в інших великих містах України. Якщо 

досліджувані нами регіони розмістити за рівнем зубожіння то найбіднішим буде регіон 

№2, а найбагатшим регіон №3. Причиною цього є гірські умови та низька родючість 

ґрунтів, які мало пристосовані до ведення сільського господарства.  

Офіційний рівень безробіття за методологією міжнародної організації праці 

(МОП) у 2013 році загалом по Україні становив 7,7 % (для сільського населення 8,1%). У 

Львівській області цей показник становив 7,5%, у Закарпатській – 8,2% і в Рівненській – 

10,3%1. 

Згідно з даними міністерства соціальної політики України [] рівень бідності в 

Україні у 2013 році становив 24,7%. У Львівській області 28,9%, у Закарпатській 20,6% та 

у Рівненській 49,1%2. 

У всіх трьох досліджуваних регіонах основний вид діяльності – робота в 

особистих домашніх господарствах. Як правило населення працює на власній землі, яку 

роздали тим, що працювали у колишніх колективних господарствах. Розмір цих 

земельних угідь є різним для всіх населених пунктів та залежав від того скільки земель 

було у колгоспах та скільки членів сім’ї у них працювали. Тепер коротко опишемо 

особливості економічної діяльності та працевлаштування кожного із досліджених сіл 

с. Середкевичі 

Розмір одного паю становить 1,73 га. Територія цих наділів використовується 

таким чином: на першому місці сіно – для корів та коней, друге – картопля, третє – 

зернові: пшениця, овес.  

Робочі місця в селі: школа – 36, місцевий орган влади Сільська Рада – 4, 

фельдшерсько-акушерський пункт – 2, декілька магазинів – 5 робочих місць. Кілька 

людей працює у лісогосподарській галузі – 3 особи. 

с. Смолин 

Розмір одного паю становить 2,5 га. Територія цих наділів використовується 

таким чином: на першому місці сіно – для корів та коней, друге – картопля, третє – 

зернові: пшениця, овес, рідше ячмінь і жито. Також вирощують моркву, буряк, цибулю, 

капусту, квасолю – майже у кожному господарстві. Здебільшого для власних потреб, 

рідше на продаж.  

                                                             
1 http://www.ukrstat.gov.ua 
2 http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/category?cat_id=160211 



 

 

Робочі місця в селі: школа – 36, місцевий орган влади Сільська Рада –4, 

фельдшерсько-акушерський пункт – 2, клуб – 1, бібліотека – 1, чотири магазини (4 робочі 

місця). На фермерському господарстві – 10 робочих місць. Картина є подібною до 

с. Середкевичі, та й власне, до більшості сіл на Заході України: робочих місць немає, 

населення їде працювати за кордон, або до великих міст по Україні. 

с. Загорб 

Розмір одного паю становить 1,14 га., а присадибної ділянки – до 0,25 га. 

Територія цих наділів використовується таким чином: на першому місці сіно – для корів 

та коней, друге – картопля, третє – грядки: буряки, морква, квасоля.  

Основна частина жителів села не має постійного місця роботи. Робочі місця в 

селі: школа – 3 вчителів і 1 техпрацівник, місцевий орган влади Сільська Рада – 5, 

фельдшерсько-акушерський пункт – 2, 3 магазини – 3 роб. місця, клуб – 1, бібліотека – 1. 

декілька людей працює у сусідньому с. Жорнава на підприємстві “Арсіл” (підприємство 

займається переробкою круглих лісоматеріалів).  

Торгівля деревиною. Довкола села розташована заповідна зона II категорії 

захисності згідно класифікації МСОП (міжнародної спілки охорони природи), де рубки 

головного користування заборонено. Чи дотримується цих вимог керівництво парку – 

стверджувати не можемо (це не було предметом дослідження). Населення, зрозуміло, 

також не має права здійснювати рубки. Такі випадки мають місце, але це визначається у 

законі, як “самовільні рубки” і карається штрафами, тому про це селяни не розповідали. 

с. Стричава 

Розмір одного паю становить 1,17 га, а присадибної ділянки до 0,25 га. Територія 

цих наділів використовується таким чином: на першому місці сіно – для корів, друге – 

картопля, третє – грядки: буряки, морква, квасоля.  

Основна частина жителів села не має постійного місця роботи. Робочі місця в 

селі: школа – 15 вчителів і 3 техпрацівники, Сільська Рада – 5, фельдшерсько-

акушерський пункт – 2, два магазини – 2 робочих місця.  

Лісові території довкола села – лісгосп та заповідна зона (Ужанський НПП). 

Лісгосп має право здійснювати рубки головного користування. 

с. Колодязне 

Розмір одного паю становить 1,93 га. Територія цих наділів використовується 

таким чином: на першому місці сіно – для корів та коней, друге – зернові: пшениця, овес, 

жито, третє – картопля. 

Робочі місця в селі: пилорама – 20 робочих місць, школа – 40, декілька магазинів 

– 6 робочих місць.  

с. Бистричі 

Розмір одного паю становить 2,15 га. Територія цих наділів використовується 

таким чином: на першому місці сіно – для корів та коней, друге – зернові: пшениця, овес, 

жито, третє – картопля. 

Робочі місця в селі: навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів та дошкільний навчальний заклад” – 90; пошта – 4; місцевий орган влади 

Сільська Рада – 8, сільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини – 10, 

сільський Будинок культури – 2; сільська бібліотека – 1, Бистрицьке лісництво – 6, 9 

магазинів – 5, 3 кафе – 9.  

3.4 Сезонний календар та головні види діяльності протягом року 

Сезонний календар типової господарської діяльності людей у досліджуваних 

населених пунктах подано у таблиці 5. 



 

 

Таблиця 5 

Сезонний календар видів господарської 

діяльності людей досліджуваних 

дворогосподарств. 

 

 

 

Місяці Регіон №1 “Розточчя” Регіон №2 “Закарпаття” Регіон №3 “Полісся” 

Березень 
Ліс: заготовляють березовий сік.  

С/г: Орють і удобрюють (гній) землю. 

Ліс: заготовляють березовий сік.  

С/г: Орють і удобрюють (гній) землю. 

Ліс: заготовляють березовий сік.  

С/г: Орють і удобрюють (гній) землю. 

Квітень-

травень 

С/г: садіння с/г культур: картопля, ярі зернові, 

буряк, морква, цибуля, часник, квасоля і т.п.  

С/г: садіння с/г культур: картопля, буряк, морква, 

цибуля, часник, квасоля і т.п.  

С/г: садіння с/г культур: картопля, ярі зернові, 

буряк, морква, цибуля, часник, квасоля і т.п.  

Травень-

червень 

С/г: обробіток с/г земель від бур’янів. Садіння 

капусти. 
С/г: обробіток с/г земель від бур’янів.  

С/г: обробіток с/г земель від бур’янів. Садіння 

капусти. 

Червень 

Ліс: Збір чорниці, лісової суниці, початок збору 

малини. Початок збору грибів. 

С/г: збір першого урожаю в селі – полуниці. 

Заготівля сіна. 

Ліс: Збір чорниці – кінець червня (чим вище росте 

чорниця, тим пізніше достигає), лісової суниці, 

початок збору малини. Початок збору грибів. 

С/г: Починають заготовляти сіно, яке косять і 

сушать ціле літо. 

Ліс: Збір чорниці, лісової суниці, початок збору 

малини. Початок збору грибів.  

С/г: збір першого с/г продукту – полуниці. 

Заготовляють сіно. 

Липень 

Ліс: збір чорниці, ожини, малини, грибів.  

С/г: Збір урожаю зернових культур (пшениця, овес, 

ячмінь, жито). Заготівля сіна і соломи. Збір цибулі і 

часнику. 

Ліс: збір чорниці, ожини, малини, грибів.  

С/г: Заготовляють сіно 

Ліс: збір чорниці, ожини, малини, грибів.  

С/г: Збір урожаю зернових культур (пшениця, 

овес, ячмінь, жито). Заготівля сіна і соломи. 

Збір цибулі і часнику. 

Серпень 

Ліс: збір ожини, грибів.  

С/г: Завершення збору зернових культур. Початок 

збору картоплі.  

Ліс: збір ожини, грибів, брусниці 

С/г: Заготовляють сіно. Початок збору картоплі.  

Ліс: збір ожини, брусниці, грибів.  

С/г: Завершення збору зернових культур. 

Початок збору картоплі.  

Вересень- 

Жовтень 

Ліс: Збір грибів.  

С/г: Збір картоплі, буряка, моркви, квасолі, яблук, 

груш та ін. с/г культур.  

Ліс: Збір грибів, брусниці 

С/г: Збір картоплі, буряка, моркви, квасолі, яблук, 

груш та ін. с/г культур.  

Ліс: Збір, брусниці, журавлини, грибів.  

С/г: Збір картоплі, буряка, моркви, квасолі, 

яблук, груш та ін. с/г культур.  

Жовтень-

Листопад 

С/г: посів зимових видів зернових (озимини), 

орють землю на зиму.  
Ліс: Збір грибів 

С/г: посів зимових видів зернових (озимини), 

орють землю на зиму.  

Грудень-

Січень 
 Ліс: Продаж сушених грибів  



 

 

3.5 Головні ринки збуту та доступ до них  

Спільним для всіх досліджуваних регіонів є те, що вони є достатньо віддаленими 

від великих регіональних центрів. Ведення сільського господарства та заготівля 

недеревинних лісових ресурси є одними із складових частин сукупного сімейного доходу, 

а для окремих сімей основним доходом. Це у свою чергу вимагає ринків збуту, тому 

наводимо основні з них для кожного із сіл. 

с. Середкевичі 

Найближчий ринок – м. Рава-Руська. Відстань 17 км. Вартість проїзду в обидва 

боки становить $ 1,5. 

Районний центр – м. Яворів. Відстань 30 км. Вартість проїзду – $2,5 туди і назад. 

Найбільш використовуваний ринок збуту – м. Новояворівськ. Відстань 37 км. 

Вартість проїзду в обидва боки $2,5. 

Обласний центр – м. Львів, відстань 80 км. Вартість проїзду $ 5 туди і назад  

Продаж продукції з лісу найчастіше відбувається у Новояворівську (населення 30 

тис. осіб) та Львові (далеко добиратись, але населення понад 700 тис. осіб), рідше у 

Яворові (населення 13 тис. осіб) та у м. Рава-Руська (ринок у цьому місті працює лише 1 

раз на тиждень).  

с. Смолин 

Найближчий ринок знаходиться у м Рава-Руська (для всієї продукції: з лісу, 

сільськогосподарської, та продукції тваринництва). Відстань 19 км. Вартість квитка в 

обидва боки становить $ 2. Цей ринок місцеве населення використовує набагато рідше ніж 

громада с. Середкевичі. Причиною цього є те, що Середкевичі мають набагато краще 

транспортне сполучення із Новояворівськом, Львовом. 

Ринок у м. Яворові (Районний центр, кількість населення 13 тис. осіб. Відстань 26 

км. Вартість проїзду – $2,5 туди і назад. 

Ринок у м. Новояворівськ. Це найпопулярніший ринок збуту. Відстань від 

с. Смолин до м. Новояворівськ – 33 км. Кількість населення біля 30 тис. осіб. Вартість 

квитка у обидва боки – $2,8.  

Ринок у м. Львові, обласному центрі знаходиться на відстані 72 км від Смолина. 

Вартість проїзду туди і назад $5. 

Продаж продукції з лісу найчастіше відбувається у Новояворівську (населення 30 

тис. осіб) та Львові (далеко добиратись, але населення понад 700 тис. осіб), рідше у 

Яворові (населення 13 тис. осіб) та у м. Рава-Руська (ринок у цьому місті працює лише 1 

раз на тиждень). Заготівельних пунктів на збір грибів і ягід у селі немає. У місцевому 

магазині приймають лише ягоди ожини. 

с. Загорб 

Відстань до найближчої залізничної станції та зупинки автобуса – 4 км. 

Найближчий ринок розташований у районному центрі – смт. Великому 

Березному. Відстань до нього становить 27 км. Населення 7 тис. осіб. Вартість проїзду – 

$2,5 туди і назад. 

Основний ринок в обласному центрі м. Ужгород. Відстань до нього становить 

68 км. Кількість населення міста понад 115 тис. людей. Вартість проїзду туди і назад $5. 

Ягоди, а саме чорницю, продають безпосередньо в селі. Тут діють заготівельні 

пункти. За розповідями місцевого населення у 2014 році вони здали у пункти збору 

приблизно 2 т. чорниць. Чорницю і брусницю також інколи продають на кордоні із 

Словаччиною. Ціна тут трохи вища. І звичайно, селяни возять ягоди і гриби у Великий 

Березний та Ужгород. 



 

 

с. Стричава 

Відстань до найближчої залізничної станції та зупинки автобуса – 3 км. 

Ринок у смт. Великий Березний є найближчим. Відстань до нього – 8 км. Вартість 

проїзду – $0,25 в обидва боки (автобусом або електричкою). 

Ринок у м. Ужгород (обласний центр). Відстань до нього – 50 км, кількість 

населення понад 115 тис. осіб. Вартість проїзду $1,25 автобусом або $0,6 електричкою 

туди і назад. 

Найважливішим продуктом з лісу для цього села є гриби, які возять на ринки у 

смт. Великий Березний та м. Ужгород як у свіжому так і висушеному вигляді. 

с. Колодязне 

Районним центром, а також найближчим та найбільш використовуваним ринком 

для села є м. Березне. Відстань до якого становить 15 км. Кількість населення у ньому 

понад 13тис. осіб. Вартість проїзду – $ 1,2 грн. туди і назад. 

Ринок у м. Костопіль є менш використовуваним. Відстань – 52 км. Вартість 

проїзду в обидва боки становить $2,7. 

Ринок у м. Рівне є найвіддаленіший, проте це обласний центр. Відстань – 77 км. 

Кількість населення 249,5 тис. осіб. Вартість проїзду $4,8 туди і назад.  

Періодично діють ринки у великих селах району (лише 1 раз на тиждень).  

с. Бистричі 

Місто Березне є найбільш використовуваним ринком збуту. Вартість проїзду – 

$1,7 туди і назад. 

Ринок у м. Костопіль – рідко використовується. Відстань – 55 км. Вартість 

проїзду в обидва боки – $3,7. 

Ринок збуту у обласному центрі (м. Рівне) є найвіддаленішим. Проте є також 

популярним через велику кількість населення у ньому, а отже і високий попит на 

продукцію. Відстань – 80 км. Вартість проїзду туди і назад становить $5,3. 

Періодично діють ринки у великих селах району (лише 1 раз на тиждень).  

 

3.6 Використання земель та інституції, які його регулюють.  

с. Середкевичі 

Серед лісів переважають широколистяні (букові, дубові, грабово-дубові) , хвойно-

широколистяні (буково-соснові) та хвойні ліси (соснові). Великі території колишніх 

сількогосподарських угідь не використовуються. На даний момент на них відновлюється 

ліс і ростуть суниці. Останні є вагомим джерелом доходу для місцевого населення. 

У селі немає фермерів які б брали землі селян в оренду. Швидше за все це 

спричинено неродючістю ґрунтів, а також небажанням селян “впускати чужих у село”. 

Вкриті лісовими угіддя землі перебувають під відомством регіонального 

ландшафтного парку “Равське Розточчя”, ДП “Рава-Руський лісгосп” та Жовквівським 

дочірним лісогосподарським підприємством “Галсільліс”. 

Регіональний ландшафтний парк “Равське Розточчя”. Категорія МСОП – V, 

охоронюваний ландшафт. Площа 19103 га. Простягається понад 30 км із заходу на схід, 

його максимальна ширина – бл. 10 км. Створено у 2007 році.  Основна причина створення: 

збереження у природі типових соснових, букових, унікальних сосново-дубово-букових 

природних лісів, лучних, болотних об’єктів. Ландшафтний парк “Равське Розточчя” також 

є частиною проектованого міжнародного українсько-польського біосферного резервату 

“Розточчя”, створюваного задля збереження цінних природних та історико-культурних 

комплексів та об’єктів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82


 

 

Власниками с/г угідь є місцеве населення (типовий розмір земельного наділу в 

селі – 1,73 га). Крупних фермерських господарств немає, тільки дрібні селянські 

господарства.  

Пустирні землі (ті, що підлягають розпаюванню) – 100 га, частково 

використовують, як пасовища. На даний момент вони є на балансі сільської ради, проте ці 

землі повинні бути переді у власність селянам. 

Щодо впливу катаклізмів та природних факторів, варто відзначити те, що навесні 

2013 р. пройшов сильний град, який знищив значну частину зернових. 

 

с. Смолин 

Ліси та землі навколо даного населеного пункту суттєво не відрізняються від 

с. Середкевичі з цього ж регіону дослідження. Особливостями цього населеного пункту в 

порівнянні з попереднім є те, що ґрунти є родючішими, розмір паю у місцевого населення 

становить 2,5 га. Також варто додати те, що у селі є крупне фермерське господарство, яке 

бере в оренду землі селян (біля 40% від всіх орних земель). 

Лісові землі перебувають у підпорядкуванні: РЛП “Равське Розточчя”, ДП “Рава-

Руський лісгосп” та Жовківськіського ДЛГП “Галсільліс”. 

Щодо впливу катаклізмів та природних – ситуація є аналогічною до попереднього 

села. 

с. Загорб 

Довколишні території вкриті лісами. Лісова рослинність представлена буковими, 

ялицево-буковими, буково-ялицевими, смерековими, яворовими бучинами, грабовими 

бучинами.  

Великі території колишніх сількогосподарських угідь не використовуються. 

Території колишніх колгоспів обробляються лише частково. Зараз на цих територіях 

косять сіно, випасають худобу, а на землях, що не використовуються – відновлюється ліс. 

Саме на цих пустуючи територіях, що заростають деревами, селяни заготовляють дрова.  

Ліси, що перебувають довкола села, перебувають під відомством ДП 

“Великоберезнянський лісгосп”, Великоберезнянського районного спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства та Ужанського національного природного парку. Його 

було створено у вересні 1999 року на основі природозаповідних об’єктів, які існували у 

верхів’ях річки Уж з початку ХХ-го століття. Ужанський НПП на сьогодні займає площу 

39159 га та є природоохоронною територією ІІ категорії згідно з визначенням МСОП. 

Територія вилучених земель становить 14,9 тис. га. Парк є складовою частиною 

міжнародного польсько-словацько-українського біосферного резервату „Східні Карпати”.  

Доступ на території національного парку залежить від типу зони. УНПП 

поділяється на 4 зони:  

 Зона захисту – доступ на територію заборонений; 

 Зона господарської діяльності – можна збирати гриби, ягоди, лікарські 
рослини, косити сіно; 

 Зона контрольованої рекреації – можна ходити тільки по стежках; 

 Зона стаціонарної рекреації – можна відпочивати на території, у цій зоні 
можуть бути розміщені готелі. 

Власниками с/г земель є місцеве населення (типовий розмір земельного наділу в 

селі – 1,14 га.). Території, які ще не розподілені на паї, пустують – їх частково 

використовують, як пасовища.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6_%28%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F


 

 

с. Стричава 

Лісова рослинність та ситуація із с/г угіддями така ж як і у с. Загорб. Особливістю 

земель цього населеного пункту є те що на землях колишнього колгоспу були посаджені 

великі сади, частина яких збереглися до наших днів. Після розподілу цих земель на паї, 

селян відповідно заготовляють там яблука, а також ріжуть їх на дрова.  

Ліси, що перебувають довкола села перебувають під відомством ДП 

“Великоберезнянський лісгосп”, Великоберезнянського РСЛГП та Ужанського 

національного природного парку.  

Власниками с/г земель є місцеве населення (типовий розмір земельного наділу в 

селі – 1,14 га).  

Пасовище знаходиться за межами населеного пункту і є власністю громади села.  

с. Колодязне 

Серед лісів переважають хвойні (соснові), хвойно-широколистяні (дубово-

соснові) ліси. Невелика площа сільськогосподарських угідь не використовується. На 

частині цих земель, які вилучені із сільськогосподарського обігу, посаджено ліс. 

На даний час у селі немає фермерів які б брали землі селян в оренду. Серед 

можливих причин низька родючість земель, або небажання місцевого населення здавати 

землю в оренду, бо орендарі в основному садять технічні культури (ріпак, кукурудзу, 

соняшник), які сильно виснажують грунт.  

Власниками с/г є місцеве населення (типовий розмір земельного наділу в селі – 

1,93 га). Лісові землі перебувають під відомством Бистрицького лісництва ДП 

“Соснівський лісгосп”. 

с. Бистричі 

Ситуація із землекористуванням така ж як у с. Колодязне. Власниками с/г є 

місцеве населення (типовий розмір земельного наділу в селі – 2,15 га). Крупних 

фермерських господарств немає. Лише дрібні селянські господарства.  

Лісові землі перебувають у власності Бистрицького лісництва ДП “Соснівський 

лісгосп”. 

На прилеглих до села територіях природоохоронних об’єктів немає. На межі сіл 

Бистричі та Іванівка зростає 300-літній дуб-велетень, що є пам’яткою природи місцевого 

значення. Найближчою природоохоронною територією є ”Надслучанський” регіональний 

ландшафтний парк. Категорія V згідно з МСОП, охоронюваний ландшафт. Площа 17211 

га. Розташований у долині річки Случ. Створено у 2000 році. На його території також 

розташована історична пам’ятка – Губківський замок. 

 

3.7 Інші важливі зауваження 

На основі дослідження (особисті спостереження, відповіді у фокус-групі) можемо 

відзначити певні особливості кожного з сіл. Загалом села регіону№1 і №3 є 

сільськогосподарськими, а регіон №2 – найбільш лісозалежним. 

Також варто додати, що у східній частині села Смолин бере початок маленька 

річка Смолинка, а неподалік від сіл Колодязне та Бистричі протікає річка Случ. У 

першому випадку річка зовсім невелика, а у другому дещо більша, проте економічні 

функції обох обмежуються лише тим, що вони є середовищем для вирощування у 

дворогосподарствах водоплавної птиці (качки, гуси). 

 

с. Середкевичі 

Особливостями цього населеного пункт у є таке: на відміну від інших сіл з цього 



 

 

регіону у більшості селянських господарств є коні; люди масово заготовляють ягоди 

суниці у великих масштабах, що є нетиповим для регіону. Ціна на суницю є традиційно 

високою і коливається у межах від $ 3,8 до $6 за літру. Ягоди суниці збирають на 

довколишніх територіях біля села, особливо на колишніх с/г угіддях, які на цей час 

пустують. Часто діти продають суниці на основній автомобільній дорозі регіону. 

Масштаби збору чорниці є типовими для регіону. Чорницю збирають у лісах біля села, а 

також їздять за 25 км. до с. Річки, біля м. Рава-Руська. 

Дрова ми не включали у більшості випадків у дохід, бо для населення це витрати. 

Селянин не має права заготовляти дрова у лісі. Є випадки, коли місцеві жителі працюють 

у лісгоспі на тимчасових роботах (посадка лісу, або обробіток лісових культур, тощо) – їм 

не платять зарплату, а дають дрова, але це неофіційно (нелегально), тому про таке не дуже 

хочуть розповідати.  

З одного боку села недалеко знаходиться Яворівський полігон, але у зв’язку із 

воєнними діями на Сході України на Яворівському полігоні активно проводять військові 

навчання, тому, вхід туди заборонено. Оскільки він є одним із місць збору грибів, то 

місцеве населення тимчасово втратило одне із джерел сезонного доходу.  

с. Смолин 

Якщо порівнювати це село із попереднім, то варто відзначити, що вирощування 

сільськогосподарських культур є більш розвинутим і поширеним. Причиною цього є те, 

що земля тут є родючішою. Її в основному обробляють технікою. Основними культурами 

є зернові та картопля. 

Найвищий дохід з лісу люди отримують від продажу чорниці. Масштаби збору 

чорниці є типовими для регіону. Чорницю збирають у лісах біля села, а також їздять за 25 

км. у с. Річки, біля м. Рава-Руська. Також у відносно великих кількостях збирають ожину. 

У селі є прийомний пункт, де за 1 кг. ожини платять $ 0,5. У серпні 2014 року прийняли 

400 кг. ожини. У певній мірі, якщо про село Середкевичі можна сказати що воно 

«спеціалізуються» на зборі суниці, то про Смолин – на ожині. 

Також збирають гриби у достатньо великих кількостях. Збирають гриби, 

головним чином, на землях довкола села, прикордонній смузі та на Яворівському полігоні 

(про нього описано вище). Відносно ситуації із заготівлею дров варто сказати, що вона є 

такою ж як і в попередньому селі. 

с. Загорб 

Людям у цьому населеному пункті живеться дуже важко. До села веде 

асфальтована дорога, яка є проїзною цілий рік, проте, вже у верхній його частині асфальт 

закінчується і частина села має лише дорогу, вимощену камінням. У дощову погоду 

доїзду майже немає. Саме у верхній частині села багато дворів, які часто ходять збирати 

чорницю, брусницю. Варто додати, що що вище підніматися вгору у селі, то бідніші 

дворогосподарства.  

Населений пункт значною мірою залежить від лісових ресурсів. Особливо це 

стосується збору ягід: чорниці, у невеликих кількостях брусниці, ожини, суниці. 

Найважливіший продукт з лісу – чорниці. Про це свідчить наявність заготівельного 

пункту. Місце збору – г. Черемха. Збирають чорниці спеціальними інструментами. 

Максимум людина може зібрати за день 40 л., в середньому – 20-30. На вершині 

г. Черемхи – територія вкрита кущами чорниці площею біля 10 га. На даній території 

також збирають чорницю люди з сусідніх сіл. Найважчим у зборі, і з слів респондентів – 

не зібрати, а знести з гори у село. Грибів мало, збирають переважно для власних потреб, 

часто на територіях поблизу інших населених пунктів.  



 

 

Оскільки у селі немає газопроводу то дрова – основне джерело палива. Дрова 

купують, тому це не дохід, а витрати. Частково купують готові дрова, вартість за 1 м3 – $5 

франко ліс,  а за ціною $20 за 1 м3 привезуть порубані на подвір’я. У випадках, коли дрова 

беруть із земельних паїв, які не обробляють – дрова включено у дохід.  

Водопроводу немає, тому частина села воду бере з криниць, а решта  – роблять 

“спуски з лісу” (прокладають труби від лісових джерел). 

Головна с/г культура – картопля. Садять в основному для власних потреб: для 

особистого споживання та годують домашніх тварин. Дуже рідко продають, але це як 

виняток, якщо є залишки, інколи можуть її обміняти на комбікорм. Багато згодовують 

свиням, бо зернові не сіють (не підходить клімат). Багато жителів села скаржаться, що 

картоплю риють дикі свині. Із слів місцевого населення можна зробити висновок, що 

через них вони втрачають третю частину урожаю. Також варто додати те, що дикі свині 

пошкоджують не тільки картоплю, а й сінокоси. Інші культури, які вирощують: морква, 

червоний буряк, квасоля, цибуля, огірки, рідше помідори, кукурудза лише на качани – їх 

не завжди вистачає на весь рік, можуть і докуповувати. Із зернових сіють лише овес для 

сівозміни (косять на сіно, ніхто не молотить).  

На г. Черемха знаходиться військове поховання часів I світової війни, де досі 

збереглись надгробні плити з написами. Гора Черемха – одне із місць кровопролитних 

битв Першої світової війни. Тут чітко видно і зараз довжелезні окопи через всю вершину 

гори. За даними дослідників3 тут поховано 654 вояків. Місце захоронення складається з 19 

військових поховань (12 індивідуальних і 6 місць масових поховань).  

У селі – лише початкова школа, директор якої прагне створити музей народного 

побуту, намагаючись таким чином зберегти культуру і традиції минулих поколінь, нам 

охоче показали зібраний матеріал. 

с. Стричава 

Даний населений пункт також значною мірою залежить від лісових ресурсів. Із 

ягід найбільше збирають ожину, чорниці, суниці. По чорниці потрібно ходити на урочище 

Чорні Млаки та на г. Стінка, що знаходиться досить далеко від села (9 км.), тому чорниці 

збирають ті, у кого вистачає часу і здоров’я. Чорничники ростуть на висоті 600-700 м. над 

рівнем моря і перебувають на прикордонній смузі, тому організовані групи збиральників 

беруть дозвіл у прикордонників і ходять збирати на прикордонну зону (“за полосу”, як 

кажуть місцеві жителі). Найбільше збирають на продаж гриби і ожину. Довкола села, у 

лісі багато ожини, яку у врожайні сезони приймають безпосередньо в селі.  

Ситуація з дровами, водопостачанням та с/г культурами є подібною, до ситуації у 

с. Загорб. Варто відзначити, що випадки пошкодження с/г культур дикими свинями тут 

також є поширені, проте, рідше, ніж у Загорбі. Відносно вирощуваних с/г культур, 

додамо, що у цьому селі більше вирощують квасолю як для власного споживання і для 

худоби, так і для продажу. Причина, мабуть у тому, що тут є більше місць де можна 

нарубати тичок для квасолі. 

с. Колодязне 

Особливістю села те, що люди подібно як у с. Середкевичі землю обробляють, 

використовуючи коні. У більшості селянських господарств є коні, корови. Найвищий 

дохід з лісу люди отримують від продажу чорниці. Збирають її у довколишньому лісі біля 

села. 

Дрова ми не включали у більшості випадків у дохід також, бо для населення це 

витрати. Селянин не має права заготовляти дрова у лісі. Є лише поодинокі випадки, коли 

                                                             
3 http://zakarpattya.net.ua/Zmi/80381-Viiskovi-pokhovannia-Velykobereznianskoho-raionu-
Zakarpattia 

http://zakarpattya.net.ua/Zmi/80381-Viiskovi-pokhovannia-Velykobereznianskoho-raionu-Zakarpattia
http://zakarpattya.net.ua/Zmi/80381-Viiskovi-pokhovannia-Velykobereznianskoho-raionu-Zakarpattia


 

 

місцеві жителі працюють у лісгоспі на тимчасових сезонних роботах, за що отримують 

розрахунок за роботу дровами. Масштаби споживання дров невеликі, село газифіковане 

 

с. Бистричі 

Подібно до с. Смолин, землю більше обробляють за допомогою техніки. У 

більшості домашніх господарств є корови, дещо рідше – коні. Найвищий дохід з лісу 

люди отримують від продажу чорниці. Масштаби збору чорниці є типовими для регіону. 

Чорницю збирають у лісах біля села. Використання дров подібне до с. Колодязне. Село 

газифіковане. 

.



 

 

 

4. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

4.1 Доходи від різних джерел для кожного регіону 

  
Рис. 3. Структура доходів за різними джерелами – “Розточчя”. 

 
Рис. 4. Структура доходів за різними джерелами – “Закарпаття”. 



 

 

 
Рис. 5. Структура доходів за різними джерелами – “Полісся”. 

Як видно з графіків, структура доходів за різними джерелами є подібною для всіх 

регіонів. Тому ми об’єднали їх разом. 



 

 

 
Рис. 6. Структура доходів за різними джерелами – всі регіони, %.  

На графіку 4 показано структуру доходів у залежності від джерела надходження 

для трьох досліджуваних регіонів в Україні. 36 % доходів належать до групи ”інший 

дохід”. Ця група доходів включає пенсії (56%), підтримку уряду (33%) (це стипендії, 

допомога при народженні дитини, допомога багатодітним сім’ям) та кошти, які 

пересилають родичі з-за кордону (10%). Дохід від тваринництва становить 33% і є 

наступним за важливістю джерелом доходів (м'ясо (29%), сир (21%), сметана (19%), 

молоко (11%) і яйця (9%)). Третім за величиною джерелом доходів є заробітна плата (25% 

- сюди також включено оплату праці, яку селяни отримують, працюючи за кордоном). У 

досліджуваних регіонах високий рівень безробіття, а надходження від заробітної плати 

високі тому, що багато людей працює за кордоном на сезонних роботах, будівництві, у 

сфері обслуговування (Польща, Росія, Чехія і т. д.). Доходи від заробітків становлять 

половину всіх доходів групи ”заробітна плата” . Найпопулярніші види робіт у межах 

України у цих регіонах – це вчитель (10%) і продавець (7%). Наступне джерело доходів – 

сільське господарство, а саме, рослинництво (12%), яке включає дохід від таких 

сільськогосподарських культур, як картопля (64%), яблука (7%), пшениця (6%), квасоля 

(5%), морква (3%), червоний буряк (2%), огірки (2%) і полуниці (2%). Дохід з лісу 

становить 5%. Отримують його завдяки таким продуктам, як чорниці (43%), гриби (28%), 

суниці лісові (10%) гілки дерев (4%), ожина (4%) і дрова (2%) та ін.. Дохід від бізнесу 

становить 3% - в основному складається з торгівлі (71%) і теслярських робіт (12%). 

Вартість худоби є меншою річних витрат на її утримання – дохід від’ємний і знаходить у 

межах 14%. 



 

 

Тепер розглянемо, хто працює у кожній сфері отримання доходу: група ”інший 

дохід” – літні люди отримують пенсії, студенти – стипендію, жінки – допомогу від 

держави на дітей (у селах багато багатодітних сімей). Дохід від тваринництва – старші, 

молодші, діти, як жінки так і чоловіки – всі хто може і вільний від іншої роботи. Заробітна 

плата: у межах країни частіше працевлаштовані жінки (вчителі, продавці). Робота за 

кордоном частіше популярна серед чоловіків (сезонні роботи та будівництво). Жінки 

їздять працювати за кордон рідше, в основному на сезонні роботи та прибирання. Дохід 

від сільського господарства: кожен хто може і вільний від навчання та інших робіт (літні, 

дорослі, діти – як чоловіки, так і жінки). Фізично важку роботу виконують чоловіки (н-

д.,орють), легшу – жінки (сапають землю). Дохід з лісу – ягоди частіше збирають жінки і 

діти, збір грибів – частіше “чоловіча справа”. Гілки дерев і дрова заготовляють у 

більшості чоловіки. Лише декілька сімей займаються власним бізнесом. Це, як правило, 

торгівля. Займаються торгівлею як чоловіки, так і жінки. Також у одному з сіл на 

«Поліссі» респондент був власником пилорами.  

 

4.2 Частота збору лісопродукції та її вартість. 

 

Регіон №1 “Розточчя” 

 
Рис. 7. Найпопулярніші лісові продукти за величиною отриманих доходів, 

“Розточчя”, % 



 

 

 
Рис. 8. Найчастіше використовувані лісові продукти у “Розточчі”, % 

 

Серед недеревинних лісових ресурсів у регіоні №1 найпопулярнішою є чорниця. 

Саме чорниця тут приносить найбільші доходи – 43% у порівнянні з іншими продуктами. 

Місцеве населення збирає її як для продажу, так і для власного споживання (варення, 

заморожують на зиму, у невеликих кількостях сушать, використовують для випічки та 

споживають у сирому вигляді), а також як подарунки для друзів та родичів у містах. 

Чорниця саме з цього регіону є традиційно найдорожчою. Це пов’язано з тим, що: 1) 

ягоди чисті (без листя) і серед них немає роздавлених (бо вони зібрані вручну, а не з 

використанням спеціальних інструментів, на відміну від двох інших регіонів); 2) ягоди є 

екологічно чистими оскільки поблизу немає великих промислових об’єктів. Тому чорниці 

з цього регіону користуються великим попитом. Збирають ягоди в основному жінки і діти 

старшого віку. 

Збір грибів за дохідністю (25%) займає друге місце. Збирають гриби також на 



 

 

продаж і для власного споживання (приготування грибних страв і сушіння на зиму), а 

також для подарунків. Страви з грибів особливо популярні під час Великого посту. 

Традиційно, збір грибів є дуже популярним в Україні. Жителі міст під час грибного сезону 

також дуже часто ходять до лісу. Це свого роду вид відпочинку для міського населення. 

Збирають гриби як дорослі так і діти. Не зважаючи на те, що дохідність від грибів є на 

другому місці, людям набагато більше подобається збирати саме гриби, про що свідчить 

рис. 6. 

Третю позицію на “Розточчі” займає суниця лісова (20%). Це найдорожча з ягід у 

всіх трьох регіонах. Суниця приблизно у два рази дорожча, ніж чорниця. Ринкова ціна на 

цю ягоду становила 50-60 грн. за літру, у той час, як ціна на ягоди чорниці коливається в 

межах від 18-20 до 30 грн. за літру. Суницю досить важко збирати і її є небагато. 

Найбільше цієї ягоди збирають в селі Середкевичі на землях сільськогосподарського 

призначення, які не використовуються (закинуті), староорних землях та вирубках. Крім 

того, місцеві жителі викопують суничники у лісі і на полях довкола села та висаджують у 

своїх садах. Ягоди суниці збирають як для продажу так і для власного споживання 

(свіжозібрані та для приготування варення), а також в якості подарунків. Цей продукт 

збирають, як і чорницю жінки та діти старшого віку. Дуже часто діти продають ягоди 

суниці на основних автомагістралях району. 

Наступним важливим лісовим продуктом є ожина (6%). Її збирають на продаж, 

для особистого споживання (варення, джеми, вина) і як подарунки. Популярнішою 

заготівля ожини є у с. Смолин. Збирають ожину, як і всі ягоди, в основному жінки і діти 

старшого віку. 

Інші продукти використовуються таким чином: тички (2%) – для вирощування 

квасолі; малина (1,6%) – для споживання у свіжому вигляді та виготовлення варення; 

прутяні мітли (0,8%) – для прибирання господарств; березовий сік (0,6%) 

використовується для власного споживання; лікарські рослини (0,5%) для особистих 

потреб; і дрова (0,5%) використовують для опалення.  

 

Регіон №2 “Закарпаття” 

 
Рис 9. Найпопулярніші лісові продукти за величиною отриманих доходів, 

“Закарпаття”, % 

 



 

 

 
Рис 10. Найчастіше використовувані лісові продукти на “Закарпатті”, % 

 

Найбільш поширеною у використанні серед недеревинних лісових продуктів на 

“Закарпатті” є чорниця. У цьому регіоні чорниця приносить 43% доходів із загального 

числа доходів від лісопродукції. На відміну від першого “Розточчя”, у цьому регіоні є 

багато пунктів прийому ягід.  

Гриби - другий за популярністю продукт (25%) на “Закарпатті”. У більшості 

випадків, це білі гриби.  Цей продукт є дуже популярним практично у всіх Українських 

Карпат. Для деяких сімей збір грибів є одним із основних джерел доходу. Збір грибів, як 

правило, проводить чоловіче населення.  

Наступний продукт – тички (опора) для квасолі та гілки дерев для виготовлення 

новорічних ялинок (11%). 



 

 

 
  

Рис. 11. Опора для квасолі 

(Phaseolus) 

 

Рис. 12 Новорічна ялинка, 

виготовлена з гілок дерев. 

 

На четвертому місці перебувають ягоди ожини (4%).  

На “Закарпатті” також заготовлюють брусницю, дохід від якої становить 3% від 

всього лісового доходу. У двох інших регіонах брусниця не росте. Основна мета збору 

ягід є особисте споживання та продажу.  

Наступний продукт - дрова (4%), які використовують лише для власних потреб 

(для опалення будинків і приготування їжі). Цю роботу виконують чоловіки. Такий малий 

відсоток надходжень від заготівлі дров пов’язаний з тим, що дрова зазвичай купують, 

тобто цей ресурс приносить, навпаки, витрати. 

Інші продукти включають в себе ягоди суниці (2%), лишайник оленячий мох 

(2%), новорічні ялинки (1,8%), березовий сік (1,4%), березові віники (1,1%), горіхи (1,4%), 

ягоди малини (0,9%) і лікарські рослини (0,3%). 



 

 

Регіон №3 “Полісся” 

 
 

Рис. 13. Найпопулярніші лісові продукти за величиною отриманих доходів, 

“Полісся”, % 

 

 
Рис.14. Найчастіше використовувані лісові продукти на “Поліссі”, % 



 

 

 

Найбільш поширеним та дохідним лісовим продуктом на “Поліссі” є чорниця 

(42%). У цьому регіоні також є пункти прийому ягід. Ціна чорниці у регіоні є найнижчою 

у порівнянні з двома іншими. Причинами може бути те, що при зборі ягід використовують 

спеціальні інструменти, внаслідок чого ягоди більше засмічені, а також, на ринку є 

знижений попит на з ягоди цього регіону через ризик, що вони можуть бути зібрані на 

забрудненій території (внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС). 

Гриби як і у двох попередніх регіонах займають друге місце (37%) у числі 

найпопулярніших лісових ресурсів. На “Поліссі” також заготовляють ягоди журавлини 

(3%), оскільки у регіоні є болота на яких вона зростає. Збір суниці займає теж 3%, а 

брусниці 2%. Всі ягоди використовуються як для власних потреб так і для продажу. До 

інших лісових продуктів належать: ожина (1,6%), дрова (1,5%), малина (1,2%), прутяні 

мітли (1,1%), лікарські рослини (1%), зайці (0,7%), горіхи (0,6%), ягоди горобини (0,6%), 

збір соснових шишок (0,6%), заготівля березового соку (0,5%) і т.д. 

 

Дрова 

У першому “Розточчя” та другому “Закарпаття” регіонах спостерігається велика 

залежність від паливної деревини, адже вони не газифіковані. Регіон №3 – “Полісся”, 

газифіковано після аварії на Чорнобильській АЕС, але при цьому люди використовують 

не тільки газ. обсяги використання дров зростають, оскільки ціна на газ висока. 

Люди використовують дрова для опалення своїх будинків і приготування їжі у не 

газифікованих регіонах. Відповідної альтернативи немає: вугілля та балонний природний 

газ є дуже дорогими. Балонний газ використовують у літній час для приготування їжі, але 

відсоток використання цього виду палива дуже незначний. Дрова є необхідним продуктом 

для виживання. На поданому нижче рисунку, видно скільки відсотків від загального 

обсягу надходжень люди у кожному з сіл витрачають на паливну деревину. 

 
Рис 15. Частка витрат на паливну деревину від загального обсягу доходів,% 

 

У більшості випадків, дрова з лісу до доходів не включено, тому, що люди не 



 

 

можуть взяти дрова з лісу вільно, як гриби і ягоди, вони повинні заплатити за них. Це 

витрати місцевого населення, а не на прибуток. Безкоштовно з лісу можна брати лише 

гілки дерев, діаметром менше 3 см. Звичайно, люди крадуть дрова з лісу, але боялися про 

це говорити. На думку експертів, до 10-15% жителів негазифікованих сіл крадуть дрова з 

лісу. Проте навіть і в цих випадках, коли люди крадуть дрова, вони як правило 

погоджують це з лісниками і платять їм (менше, аніж офіційна ціна). 

 Ми включили дрова у дохід у таких випадках: 

1) Дрова, які були заготовлені населенням на їх власних землях 

сільськогосподарського призначення, які тимчасово не обробляються і заросли деревами; 

2) Дрова, отримані людьми в якості оплати праці за виконання тих чи інших 

лісогосподарських робіт (садіння лісових культур та проведення доглядів за ними тощо). 

Цей вид заробітку також є неофіційним, тому люди говорять про це дуже неохоче.  

Попит і ціна на дрова зростають. Ціна збільшується частково через попит, а 

частково, через збільшення ціни на бензин в Україні. Ціну на дрова переглядають кожні 4 

місяці. Останнє підвищення цін було 1 жовтня 2014 року. Існує висока ймовірність того, 

що вартість протягом наступних 4 місяців зросте знову. 

Під час проведення дослідження вартість дров була такою: 

• Від 60 грн. / 1 м3 (67 грн. / 1 м3, з 1.10.2014) в горах до 130 грн. / 1 м3 (160 грн / 1 

м3, з 1.10.2014) на рівнинній місцевості. Це ціна для дерева, зрубаного в лісі (FRANCO 

ліс). Щоб доставити дрова на подвір’я, потрібно зробити ще додаткові витрати: порубати 

дрова на дрібніші шматки, навантажити на машину і привезти додому. 

• Від 180 грн. / 1 м3 на рівнинній території до 240 грн. / 1 м3 (260 грн. / 1 м3 з 

1.10.2014) в горах. Це ціна на паливну деревину на нижньому складі лісоматеріалів 

(дерево вже порізане на шматки по 1 м і завантажене на вантажівку). 

Ще іншою буде вартість на дрова у селі – вона буде вищою відповідно до 

транспортних витрат. 

 

4.3 Спожиті та продані продукти з лісу (загальні значення) 

Регіон №1 “Розточчя” 

На графіках, які подані нижче, ми можемо бачити продукти, які є найбільш 

популярними для продажу і споживання.  

 



 

 

Рис 16. Спожиті та продані продукти з лісу у регіоні №1 “Розточчя”, USD 

(паритет купівельної спроможності (ПКС4). 

 
 

Рис 17. Загальні кількості спожитих та проданих продуктів з лісу у регіоні №1 

“Розточчя”, USD (ПКС) 

 

Найпопулярнішим продуктом для продажу і особистого споживання є чорниця – 

тому що це традиційний лісовий продукт, на який є попит. Чорниця – дуже смачна і 

вітамінна ягода, тому її купують, не залежно від того яка висока ціна на неї. Люди готові 

продавати будь яку продукцію з лісу, лиш би її хотіли купувати. На другому місці за 

популярністю гриби – традиційно використовують у їжу, особливо у період посту. Страви 

з грибів є дуже популярні, а зимові свята не обходяться без маринованих грибів та страв із 

сушених грибів. Активний продаж грибів є у літньо-осінній період у свіжому вигляді та 

взимку у сушеному вигляді.  

Також як для власного споживання і для продажу використовують інші ягоди: 

суницю, ожину, малину. Всі ці лісові ягоди є дуже смачні і багаті на вітаміни. Тому є дуже 

популярними. Їх їдять у сирому вигляді, а також готують варення, рідше компоти і вино. 

 Решту продукції в основному використовують лише для власного споживання. 

Березовий сік не дорогий, тому возити на базар його не вигідно – споживають 

здебільшого самі. 

Такі продукти, як дрова, гілки дерев (опора для квасолі) та прутяні мітли 

використовують лише для власних потреб, тому що жителям міст вони просто не потрібні.  

Найактивнішими збирачами, як на продаж так і для себе, є: 

Ягоди – жінки і дівчата. Ягоди достигають влітку, коли в учнів та студентів 

                                                             
4 http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP 

http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.PRVT.PP


 

 

канікули, тому багатодітні сім’ї традиційно збирають багато ягід. 

Гриби – частіше збирають чоловіки і хлопці, але також можуть і жінки та дівчата.  

Що стосується порівняння частки продажу і споживання, то продукції із лісу 

продають приблизно вдвічі більше, аніж споживають (дивіться графік 11).  

 

Регіон №2 “Закарпаття”. 

 

 
 

Рис 18. Спожиті та продані продукти з лісу у регіоні №2 “Закарпаття”, USD (ПКС) 



 

 

 
Рис 19. Загальні кількості спожитих та проданих продуктів з лісу у регіоні №2 

“Закарпаття”, USD (ПКС) 

У регіоні №2 також найпопулярнішими продуктами для споживання і продажу є 

ягоди, (у найбільшій кількості чорниці) та гриби.  

Третіми за популярністю після ягід і грибів є гілки дерев – це гілки, які 



 

 

використовують як підпору для квасолі а також ялинові та соснові гілки для плетення 

новорічних ялинок. Новорічні ялинки популярні як у вигляді цілого дерева, так і ялинки, 

сплетені з гілок – це незамінний атрибут Різдвяних та новорічних декорацій.  

Збирають традиційно: ягоди – жінки і дівчата, гриби – чоловіча половина. Ялинки 

плетуть всі, хто хоче і має для цього час. 

У регіоні №2 приблизно однакові частки лісопродукції які йдуть на споживання і 

продаж. Це тому, що у цьому регіоні споживають більше грибів (традиційно збирає майже 

кожне господарство), аніж продають і також використовують багато лісопродукції лише 

для власних потреб (дрова, лікарські рослини, прутяні мітли, горіхи, березовий сік та 

малину). Це свідчить про вищий рівень залежності від лісу, адже велика частка у доході 

від лісу йде на особисте споживання. 

 

 

Регіон №3 “Полісся” 

 
Рис 20. Спожиті та продані продукти з лісу у регіоні №3 “Полісся”, USD (ПКС) 



 

 

 
Рис 21. Загальні кількості спожитих та проданих продуктів з лісу у регіоні №3 

“Полісся”, USD (ПКС) 

 

Найпопулярнішими лісовими продуктами у регіоні 3 є ягоди і гриби. Це видно із 

рис 14. Особливості споживання і продажу є подібними до Закарпаття. Розрив між 

доходом від проданої і спожитої лісопродукції невеликий. Причина – споживають більше 

грибів, аніж продають. Із ягід продають в основному чорницю (є пункти прийому), а інші 

ягоди у більшості випадків збирають лише для себе. 

 

4.4 Залежність від лісу по квантильних групах 

Регіон номер №1 

Залежність від лісу по квантильних групах відображено на рис. 22. 



 

 

 
Рис. 22. Дохід від лісових ресурсів за його поділ за квантильними групами, USD 

(ПКС)/Регіон №1 “Розточчя”. 

 

Судячи із графіка, поданого вище, всі групи населення використовують 

лісопродукцію приблизно в однаковій мірі для власних потреб. Люди традиційно 

споживають багато грибів та ягід, не залежно від рівня доходів. У кожному квантилі 

продають лісопродукцію, це тому що у кожній групі є декілька сімей, які продають у 

великих кількостях. Збирають ягоди і гриби на продаж практично ті, в кого є час і 

бажання працювати. Населення у квантилі 1 збирає найменше – можлива причина: літні 

люди, яким важко збирати. Квантиль 2 – частка доходу від лісопродукції є найвища, це 

група населення де найбільше безробітних, у яких достатньо вільного часу ходити до лісу. 

У третій групі – збирають на продаж менше – бо цю частину представляє населення, яке 

працює у сільському господарстві (обробляє землю) - тому має мало вільного часу, щоб 

збирати гриби і ягоди. 4 і 5 квантилі – це найбагатші люди, головний дохід для яких є від 

роботи за кордоном. Оскільки робота за кордоном здебільшого тимчасова і нестабільна, 

вони періодично ходять до лісу збирати гриби та ягоди. Ще одна причина, чому багатші 

багато продають – бо вони звикли багато працювати і використовувати будь яку 

можливість заробити. У лісозалежних селах, де не так багато варіантів отримати високий 



 

 

дохід, населення великих доходів немає. Багатшими у селі є ті, хто більше працює.  

 



 

 

 

Регіон № 2 

 
Рис.  23. Дохід від лісових ресурсів за його поділ за квантильними групами, USD 

(ПКС)/Регіон №2 “Закарпаття”. 

 

У регіоні №2 “Закарпаття”, використовують лісопродукцію для власного 

споживання всі групи населення. Проте найбільше споживають 4 і 5 квантиль – 

найбагатші. Частка доходу з лісу для них є не такою вагомою, як для бідніших, тому вони 

не шкодують для себе цієї продукції. Найменше продає найбідніша група і середня, –   це 

тому що у третій квантиль представляють люди, які мають роботу і відповідно не мають 

часу збирати, і квантиль 1 – літні люди, які не мають сил ходити в ліс, або молодші, але 

ліниві (тому й бідні). Найменша частка доходу від лісопродукції у середньозабезпечених – 

тому що вони не мають часу ходити до лісу, бо в основному мають постійну роботу у 

своєму регіоні, яка приносить їм середній достаток. Найбільше залежать від лісового 

доходу бідні: квантиль 2 – вони багато збирають на продаж ягід та грибів, це багатодітні 

сімї, де діти вже великі, тобто держава на їх утримання допомоги не платить, доходів у 

них ще немає, а час збирати ягоди і гриби є. 

Регіон № 3 



 

 

 
Рис. 24 Дохід від лісових ресурсів за його поділ за квантильними групами, USD 

(ПКС)/Регіон №3 “Полісся”. 

 

У цьому регіоні всі групи використовують приблизно однакову кількість лісо 

продукції для власного споживання, подібно до двох перших регіонів. Найбільше лісо 

продукції продає 4 квантиль – це найпрацьовитіші, для яких дохід з лісу є 

найважливішим. 

 

4.5 Залежність від лісу за групами поділеними за наявним багатством 

Господарство у кожному регіоні поділено на три групи за активами. Розподіл на 

три групи бідні, середні і багаті відбувався таким чином: 

 Було додано всі активи по кожному господарству – знайдено загальну 
вартість активів для кожного господарства; 

 Активи по кожному господарству поділено на означник еквівалентності 
дорослих5; 

 Всі активи посортовано від найменшого до найбільшого і поділено на три 
групи: бідні, середні і багаті; 

                                                             
5 AEU – adult equivalent  



 

 

Нижче подано графіки по трьох регіонах за показником відносного лісового 

доходу (ВЛД)6 для кожної групи населення. 

 

 
Рис. 25. Дохід від лісових ресурсів за квантильними групами, розрахованими за 

кількістю активів USD (ПКС)/Регіон №1 “Розточчя”. 

 
Рис. 26 Дохід від лісових ресурсів за квантильними групами розрахованими за 

кількістю активів USD (ПКС)/Регіон №2 “Закарпаття”. 

 

                                                             
6 RFI - related forest income 



 

 

 
Рис. 27. Дохід від лісових ресурсів за квантильними групами розрахованими за 

кількістю активів USD (ПКС)/Регіон №3 “Полісся”. 

 

З графіків видно, що група “багаті” має найменшу залежність від лісових 

продуктів. Для цієї групи частка доходу від лісу у загальному доході є найменшою. 

Багатша частина населення отримує більше доходів у порівнянні з бідними з інших 

джерел. 

Обсяг споживання лісопродукції є приблизно однаковим для всіх груп населення 

у кожному регіоні. Це тому, що люди традиційно споживають багато грибів і ягід, не 

залежно від рівня доходів, гриби та ягоди є популярною їжею для лісозалежних громад.  

У регіоні № 1 середня група продає найменше. Це можуть бути ті, хто задіяний у 

сільському господарстві (обробляють багато землі і тримають багато худоби) і просто не 

мають часу збирати гриби і ягоди. Бідні і багаті продають однакову кількість – бо не 

мають великого господарства (обробляють мало землі і тримають мало худоби). Бідні не 

мають великого господарства бо немає кому фізично працювати або не хочуть працювати 

на полі. А багаті їздять працювати за кордон – господарство велике утримувати не 

можуть, робота не стабільна, тому коли вони не за кордоном, то збирають гриби і ягоди. 

У регіоні № 2 сільське господарство розвинене найменше, тому середня група 



 

 

ходить до лісу найчастіше. 

У регіоні №3. Найбагатші продають найменше, бо вони мають інші доходи і 

збирати не хочуть. Цей регіон більш промислово розвинутий у порівнянні з двома 

першими, і якщо люди мають інші доходи, не з лісу, то не хочуть важко працювати (дохід 

з лісу не є легким доходом). 

  
4.6 Найважливіші продукти для населення з лісу 

Таблиця 2. 

Особливості лісо залежності регіонів дослідження 

Регіони/  

показник 

Рівень 

залежності від 

лісу 

Наявність 

комунікацій 

(транспортне 

сполучення) 

Газифікація Збут 
Потреба у 

дровах 

Регіон 1 середній нормальне не газифіковано 

немає пунктів прийому 

лісо продукції (возять 

до міста) 

необхідно 

Регіон 2 високий погане не газифіковано є пункти прийому необхідно 

Регіон 3 низький добре газифіковано є пункти прийому потрібно 

 

Регіон №1: рівень залежності обох сіл від лісу є високий. Село не газифіковане, 

тому дрова їм необхідні для виживання (обігрів і приготування їжі). Дрова купують або 

отримують в якості зарплати, працюючи у лісгоспі (останнє джерело не легальне). Дохід 

від ягід і грибів є суттєвим джерелом сезонного доходу. Якщо дохід від сільського 

господарства і тваринництва це переважно засоби до існування, то дохід з лісу приносить 
реальні гроші. 

Регіон №2: рівень залежності від лісу в обох селах є дуже високий. Дрова 

необхідні, бо село не газифіковане. Дрова купують і частково заготовляють на запущених 

сільськогосподарських землях. Гриби і ягоди це суттєве джерело сезонного доходу для 

багатьох господарств. Аналогічно, як у першому районі дохід від лісопродукції - це 

реальні гроші. Дохід від лісу для цього регіону є найвищий порівняно із двома іншими 

регіонами, бо сільське господарство найменш розвинене, а тваринництво найбільш 

затратне. 

Регіон №3. Залежність від лісу є найнижчою. Села газифіковані, потреба у дровах 

не висока. Але дохід від збору грибів і ягід залишається суттєвим джерелом додаткового 

доходу. 

Найважливіший продукт №1 – дрова 

Кількість цього продукту залишилася незмінною у всіх регіонах.  

Продукт №2 – їжа з лісу: 

Зміни у кількості лісової продукціє є такими: зменшилась кількість чорниці в 

обох селах “Полісся”. Причина – неправильні методи заготівлі . Люди збирають ягоди 

спеціальними гребінцями і дуже пошкоджують рослини. 

Збільшилась кількість суниці лісової у селі Середкевичі (Регіон№1). Головна 

причина – багато сільськогосподарських угідь не обробляється (залишено), – там 

поширюється суниця лісова. 

Клімат змінюється – це нам всім відомо. Але на кількості грибів і ягід ці зміни 

поки що суттєво не позначились. Тому у більшості випадків люди говорили, що кількість 

грибів і ягід за останні 5 років не змінилась. Проте, ці зміни будуть.  

Особливо це стосується “Закарпаття”, – де найважливішим продуктом з групи 1 є 



 

 

чорниця. Чорниця росте високо в горах (н-д, на вершині гори Черемха). Верхня межа лісу 

постійно піднімається. Деревинна рослинність буде витісняти чагарникову (чорницю), 

отже чорниць може стати менше внаслідок зміни клімату. 



 

 

 

5. ВИСНОВКИ: 

Структура «лісового» доходу в Україні має свої особливості у порівнянні з 

іншими країнами, де проводились аналогічні дослідження. Лісовий дохід для українських 

лісозалежних громад здебільшого представлений недеревинними лісовими ресурсами 

(гриби, ягоди), у той час як в інших країнах вагому частку займають дрова (які отримано 

безкоштовно з лісу, тобто є доходом для населення), сіно (у зв’язку з тим, що пустують 

поля, ресурсу сінокосів довкола українських сіл цілком достатньо і, відповідно, у селян 

немає потреби косити сіно у лісах), грецькі горіхи (у нас немає цього продукту в лісах у 

великих кількостях).  

Чинне законодавче поле України формує ситуацію, в якій у всіх досліджуваних 

нами громадах дрова є витратною частиною сімейного бюджету, адже, як правило, навіть 

у випадках самовільних рубок селянин має певні витрати (хабарі). У загальній структурі 

доходів і витрат дрова є витратною статтею і становлять 4,4 - 5 % від загального доходу на 

“Закарпатті”, 3,2 % на “Розточчі” і 1,8 % на “Поліссі”. Тому вони теж є частиною 

лісозалежності, і при додаванні цього показника відсоток лісозалежності буде значно 

більшим і коливатиметься близько 10 %. 

Основний фактор, який впливає на залежність від лісу – це наявність ресурсів. 

Якщо ягоди і гриби будуть, то селяни їх збиратимуть завжди, незалежно від свого 

матеріального становища. На другому місці – соціо-економічна характеристика 

господарств, якщо вони стануть дуже багатими, то будуть купувати гриби і ягоди (такі 

поодинокі випадки зустрічаються). Але таке суттєве економічне зростання є неймовірним. 

Якщо говорити про гірські села “Закарпаття”, то їм швидше загрожує спустіння (н-д, у с. 

Загорб на “Закарпатті” із 186 дворогосподарств 25 пустих і тенденція зберігається ) 

Місцеве населення ходить збирати гриби і ягоди із таких причин: люди мають 

вільний доступ до недеревинних ресурсів лісу – майже всі ліси державні і гриби та ягоди 

збирати дозволено, продукти з лісу користуються попитом, їх можна продати на ринку, 

або здати у пунктах збору безпосередньо у селі, українці традиційно споживають багато 

грибів і ягід і це важливе джерело сезонного доходу. 

Ліси використовуються головним чином як заповнення дір сімейного бюджету, 

які практично не закінчуються )), наповнюєш одну – відкривається інша. Наприклад, дохід 

від лісу є дуже важливим для багатодітних сімей. За сезон сім’я заробляє на грибах і 

ягодах стільки грошей, щоб купити все необхідне для дітей, щоб вони пішли в школу 

(одяг, взуття, книжки, канцтовари). 

 Залежність від грибів і ягід також є стабільною, якщо люди стануть багатшими, 

то все одно не відмовляться від цієї частки доходу у їх загальному доході. Гриби і ягоди 

це традиційна їжа і товар який користуються попитом на ринку. Загалом, у річному доході 

дохід з лісу є меншим, ніж від тваринництва і сільського господарства, але за об’ємом 

витраченого часу – це джерело швидкого доходу. Люди вкладають набагато більше часу і 

праці у сільське господарство і тваринництво.  
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Про Програму FLEG II (ENPI East)  

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

ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ: 

 

 
 

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

  
 

 

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

  
 

 

МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 
Діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП/IUCN) спрямована на пошук 
оптимальних рішень найгостріших проблем охорони довкілля та розвитку. МСОП 
приділяє особливу увагу необхідності цінувати та охороняти природу, забезпечувати її 
ефективне та справедливе використання й розробляти базоване на збереженні 
природи вирішення таких глобальних проблем як зміна клімату, забезпечення 
продовольством та розвиток. МСОП надає підтримку науковим дослідженням, організує 
проекти на місцях в усьому світі й допомагає об’єднувати діяльність неурядових 
організацій, ООН та компаній з формування політики та розробки правових принципів 
та передових практик. МСОП – найстаріша і найбільша міжнародна екологічна 
організація в світі, що об’єднує понад 1200 урядових та неурядових структур і близько 
11 тис. фахівців з 160 країн, що працюють на добровільній основі. Діяльність МСОП 
забезпечується роботою понад 1 тис. штатних співробітників більш ніж в 45 офісах і 
сотнями партнерських організацій державного, громадського та приватного секторів по 
всьому світу. 
http://www.iucn.org 
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http://www.miga.org/
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ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ПРИРОДИ 
Всесвітній фонд природи (WWF) – одна з найбільших у світі і найбільш авторитетних 
незалежних природоохоронних організацій, що об’єднує близько 5 млн. прихильників і 
має відділення більш ніж у 100 країнах. Місія WWF – у запобіганні дедалі глибшій 
деградації природного середовища планети і досягненні гармонії людини і природи, 
збереження біологічного розмаїття Землі та забезпеченні сталого використання 
відновлюваних природних ресурсів і зниженні рівня забруднення довкілля та 
марнотратного споживання. 
www.panda.org 

 

http://wwf.panda.org/

