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Гармонізація	лісового	законодавства	України	та	ЄС:	контекст	

Закон	України	«Про	Загальнодержавну	програма	адаптації	лісового	законодавства	України	до	законодавства	
Європейського	 Союзу»	 (2004),	 який	 встановив	 правові	 та	 організаційні	 засади	 досягнення	 відповідності	
національного	законодавства	до	acquis	 communautaire1	Європейського	Союзу,	 залишається	чинним,	попри	
необхідність	зміни	ряду	його	новел	[1].		

Протягом	 тривалого	 часу	 державні	 органи	 влади	 розглядали	 досягнення	 гармонізації	 національного	
законодавства	 із	 законодавством	 Європейського	 Союзу	 як	 супутні,	 другорядні	 завдання,	 потенційно	 не	
загрозливі	 у	 разі	 їх	 не	 виконання.	 Переважно	 це	 було	 зумовлено	 загальнодержавною	 політикою	
багатовекторності,	 а	 також	 традиціями	 пострадянської	 школи	 державного	 управління.	 Зокрема,	 в	
державному	 управлінні	 лісами	 постулювалося	 переконання,	 що	 національна	 наука	 та	 практика	 ведення	
лісового	господарства	вже	використовують	найкращі	європейські	методи	та	підходи.		

Загальний	висновок	дослідження	з	порівняльного	аналізу	лісового	законодавства	України	та	пов’язаних	з	ним	
правових	 актів	 на	 відповідність	 до	 законодавчої	 бази	 Європейського	 Союзу	 з	 питань	 сталого	 управління	
лісами,	яке	було	виконане	на	початку	реалізації	Програми	ФЛЕГ-І2,	полягав	в	тому,	що	«найближчим	часом	
українське	лісове	законодавства	не	зможе	задовольнити	положення	«лісового»	acquis	ЄС	[1*3].	Причинами	
цього	 були	 відмінності	 у	 стратегічних	 оцінках	 ролі	 лісового	 господарства	 (як	 частина	 стратегії	 з	 розвитку	
сільських	 територій	у	ЄС,	 та	як	 галузь	виробництва	в	Україні),	 значна	кількість	 європейських	 ініціатив	 ,	що	
стосувалися	лише	країн-членів	та	фінансувалися	коштами	ЄС	(адаптація	лісів	до	змін	клімату,	мережа	Natura	
2000 4 ),	 а	 також	 необхідністю	 нести	 витрати	 на	 зміну	 національного	 законодавства	 (моніторинг	 лісів,	
національна	 лісова	 інвентаризація)	 або	 ж	 виконувати	 паралельні	 до	 країн	 ЄС	 дослідження	
(конкурентоздатність	лісового	сектора	економіки,	прогноз	ринку	лісоматеріалів)	тощо.		

Практика	адаптації	національного	лісового	законодавства	до	законодавства	Європейського	Союзу	протягом	
останніх	років,	що	виправдовувалася	принципом	ефективності,	-	за	якого	розвиток	положень	національного	
законодавства	мав	забезпечити,	насамперед,	досягнення	цілей	сталого	лісового	менеджменту,	в	тому	числі	
визначених	 Лісовою	 Стратегією 5 	Європейського	 Союзу,	 в	 рамках	 удосконалення	 національної	 правової	
системи,	-	на	загал	виявилася	неефективною.	Реального	наближення	українського	лісового	законодавства	до	
законодавства	ЄС	не	відбулося,	а	національні	стратегічні	пріоритети	розвитку	лісового	сектору	залишилися	
не	сформованими.		

В	зв’язку	із	подіями	Революції	Гідності	та	підписанням	Угоди	про	асоціацію	між	Україною	та	ЄС	[2],	умови	та	
відношення	 до	 завдань	 гармонізації	 законодавства	 України	 із	 законодавством	 ЄС	 суттєво	 змінилися.	
Важливою	 зміною	 з	 боку	 ЄС	 є	 пропозиція	 провести	 реальну	 гармонізацію	 законодавства	 у	 сферах,	 що	

																																																													
1	Acquis	communautaire	–	корпус	прав	та	обов’язків,	загальний	для	всіх	держав-членів	Європейському	Союзу	
European	Commission	-	Enlargement	–	Acquis	http://ec.europa.eu/enlargement/policy/glossary/terms/acquis_en.htm		
2	Програма	ФЛЕГ-1	«Вдосконалення	систем	правозастосування	і	управління	в	лісовому	секторі	країн	східного	напрямку	
Європейської	політики	добросусідства	і	Росії»	http://fleg1.fleg.org.ua/		
3	*	–	посилання	на	список	використаної	літератури	
4	Мережа	охоронних	ділянок	Natura	2000	http://natura2000.eea.europa.eu/#		
5	Council	Resolution	of	15	December	1998	on	a	forestry	strategy	for	the	European	Union	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:31999Y0226(01)		
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представляють	собою	двосторонній	інтерес:	торгівля,	безпека,	секторальне	співробітництво,	фінанси	та	інші.	
Словник	Співтовариства	став	винятково	виразним,	подібно	до	того	як	це	було	раніше	у	сфері	енергетичного	
співробітництва	з	Україною,	та	стосувалося	енергетичної	безпеки	ЄС	[2*].	Україна	отримала	реальний	шанс	на	
гармонізацію	 законодавства,	 що	 охоплює	 передусім	 економічні	 аспекти	 співробітництва	 та	 таким	 чином	
закладає	 підвалини	 до	 подальшого	 приведення	 національного	 законодавства	 до	 acquis	 Європейського	
Союзу.	 Вирішальним	 фактором	 успішності	 діяльності	 з	 адаптації	 законодавства,	 як	 і	 раніше,	 залишається	
політична	 воля	 нести	 витрати,	 які	 як	 показує	 досвід	 країн	 Східної	 Європи,	 можуть	 бути	 достатньо	
високими		[3*].		

Угода	про	асоціацію		

У	2014	році	Європейський	Союз	і	Україна	підписали	Угоду	про	асоціацію,	яка	відкриває	собою	новий	етап	в	
розвитку	 договірних	 відносин	 між	 ЄС	 і	 Україною,	 спрямованих	 на	 політичну	 асоціацію	 та	 економічну	
інтеграцію	 [2].	 Угода	 про	 асоціацію	 (2014)	 замінила	 Угоду	 про	 партнерство	 та	 співробітництво	 Україна-ЄС	
(1998)	в	якості	правової	основи	для	взаємовідносин	між	ЄС	і	Україною	[3].		

Після	підписання	політичних	глав	Угоди	про	асоціацію	Україна-ЄС	на	саміті	ЄС	21	березня	2014	року	обидві	
сторони	підписали	інші	розділи	Угоди	про	асоціацію	27	червня	2014	р.	Угода	вступить	в	силу	після	її	ратифікації	
всіма	державами-членами	ЄС.		

Угода	не	веде	мову	про	членство	України	в	ЄС.	Україна	самостійно	вирішує	питання	подавати	чи	не	подавати	
заявку	на	вступ	до	ЄС.	Асоціація	є	одним	з	кроків	в	цьому	процесі,	і	дозволяє	кожній	країні	зважити,	чи	варто	
йти	далі	на	шляху	вступу	до	ЄС.		

За	своєю	структурою	Угода	про	асоціацію	складається	з	преамбули,	семи	розділів,	43	додатків	та	3	протоколів.	
Додатки	і	протоколи	до	цієї	Угоди	є	її	невід’ємною	частиною	(табл.	1).		

Таблиця	1.	Структура	та	зміст	Угоди	про	асоціацію	між	Україною	та	ЄС	[4*,	5*]	

Структурна	частина	 Короткий	зміст	
Преамбула	та	Розділ	I	
«Загальні	цілі	та	
принципи»	

Закріплюються	основні	принципи,	які	лежать	в	основі	асоціації,	передусім	
забезпечення	прав	людини	та	основоположних	свобод,	повага	до	принципу	
верховенства	права,	дотримання	принципів	суверенітету	і	територіальної	
цілісності,	непорушності	кордонів	і	незалежності.	Підкреслюється,	що	
подальші	відносини	між	Україною	та	ЄС	базуватимуться	також	на	принципах	
вільної	ринкової	економіки,	верховенства	права,	ефективному	урядуванні	
тощо.	

Розділ	II	«Політичний	
діалог	і	реформи,	
політична	асоціація,	
конвергенція	у	сфері	
закордонних	справ	та	
політики	безпеки»	

Визначені	цілі	політичного	діалогу,	ключовою	з	яких	є	запровадження	
політичної	асоціації	між	Україною	та	ЄС.	Серед	інших	цілей	—	поширення	
міжнародної	стабільності	та	безпеки,	зміцнення	по-	ваги	до	демократичних	
принципів,	верховенства	права	та	належного	урядування,	прав	людини	та	
фундаментальних	свобод,	поширення	принципів	незалежності,	суверенітету,	
територіальної	цілісності	та	непорушності	кордонів,	співробітництво	у	сфері	
безпеки	і	оборони.	
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Структурна	частина	 Короткий	зміст	
Розділ	III	«Юстиція,	
свобода	і	безпека»	

Важливою	метою	співробітництва	є	утвердження	верховенства	права	та	
зміцнення	відповідних	інституцій,	зокрема	у	сфері	правоохоронної	діяльності	
та	встановлення	правосуддя,	насамперед	зміцнення	судової	системи,	
покращення	ефективності,	гарантування	незалежності	та	неупередженості.	
Положеннями	розділу	передбачається	поглиблення	співпраці	з	метою	
боротьби	з	відмиванням	грошей	та	фінансуванням	тероризму,	незаконним	
обігом	наркотиків,	організованою	злочинністю,	тероризмом,	а	також	
розвиток	співробітництва	у	сфері	надання	правової	допомоги	у	цивільних	та	
кримінальних	справах.	

Розділ	IV	«Торгівля	і	
питання	пов'язані	з	
торгівлею»	

Положення	розділу	визначають	«Поглиблену	та	всеохоплюючу	зону	вільної	
торгівлі»	Україна-ЄС	(Зона	вільної	торгівлі).	Цей	розділ	складає	переважну	
частину	від	усього	обсягу	основної	(без	додатків	і	протоколів)	частини	Угоди.		
Даний	розділ	охоплює	такі	основні	сфери:	торгівля	товарами,	в	тому	числі	
технічні	бар'єри	в	торгівлі;	інструменти	торговельного	захисту;	санітарні	та	
фіто-санітарні	заходи;	сприяння	торгівлі	та	співробітництво	в	митній	сфері;	
адміністративне	співробітництво	в	митній	сфері;	правила	походження	
товарів;	торговельні	відносини	в	енергетичній	сфері;	послуги,	заснування	
компаній	та	інвестиції;	визнання	кваліфікації;	рух	капіталів	та	платежів;	
конкурентна	політика	(антимонопольні	заходи	та	державна	допомога);	права	
інтелектуальної	власності,	в	тому	числі	географічні	зазначення;	державні	
закупівлі;	торгівля	та	сталий	розвиток;	транспарентність;	врегулювання	
суперечок.	

Розділ	V	«Економічне	та	
секторальне	
співробітництво»	

Визначені	положення	про	умови,	модальності	та	часові	рамки	гармонізації	
законодавства	України	та	законодавства	ЄС,	зобов'язання	України	щодо	
реформування	інституційної	спроможності	відповідних	установ	та	принципи	
співробітництва	між	Україною,	ЄС	та	його	державами-членами	у	низці	
секторів	економіки	України	та	напрямків	реалізації	державної	галузевої	
політики.	
Глави	цього	розділу	передбачають	відповідні	заходи	у	секторах:	енергетика	
(в	тому	числі	ядерна),	транспорт,	захист	навколишнього	середовища,	
промислова	політика	та	підприємництво,	сільське	господарство,	
оподаткування,	статистика,	надання	фінансових	послуг,	туризм,	
аудіовізуальна	політика,	космічні	дослідження,	охорона	здоров'я,	науково-
технічна	співпраця,	культура,	освіта	тощо.	

Розділ	VI	«Фінансове	
співробітництво»	

Окреслюється	механізм	і	шляхи	отримання	Україною	фінансової	допомоги	з	
боку	ЄС,	у	тому	числі	з	метою	сприяння	реалізації	Угоди	про	асоціацію,	
пріоритетні	сфери	надання,	порядок	моніторинг	та	оцінки	ефективності	
використання.	
Також,		положення	цієї	частини	передбачають	поглиблення	співпраці	України	
та	ЄС	з	метою	попередження	та	боротьби	з	шахрайством,	корупцією	та	
незаконною	діяльністю,	зокрема	шляхом	поступової	гармонізації	
українського	законодавства	у	цій	сфері	із	законодавством	ЄС,	обміну	
відповідною	інформацією	тощо.	
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Структурна	частина	 Короткий	зміст	
Розділ	VII	«Інституційні,	
загальні	та	прикінцеві	
положення»	

Передбачається	запровадження	нових	форматів	та	рівнів	співробітництва	
між	Україною	та	ЄС	після	набуття	чинності,	зокрема	створення	Ради	та	
Комітету	з	питань	асоціації,	Парламентського	комітету	з	питань	асоціації.	З	
метою	залучення	до	реалізації	Угоди	громадянського	суспільства	буде	
створена	Платформа	громадянського	суспільства.	

План	імплементації		

На	виконання	Угоди	про	асоціацію	Кабінет	Міністрів	України	своїм	розпорядженням	затвердив	план	заходів	
з	імплементації	Угоди	про	асоціацію	між	Україною,	з	однієї	сторони,	та	Європейським	Союзом,	Європейським	
Співтовариством	з	атомної	енергії	та	їхніми	державами-членами,	з	іншої	сторони,	на	2014-2017	роки	(далі	–	
план	імплементації)	[4].	

План	 імплементації	 включає	 лише	 три	 заходи,	 що	 пов’язані	 з	 лісовим	 господарством,	 та	 стосуються	
удосконалення	системи	статистики	та	збереження	довкілля	(табл.	2).		

Таблиця	2.	Витяг	з	плану	заходів	з	імплементації	Угоди	про	асоціацію	

Положення	
Угоди	

Розділ	(глава)	Угоди,	
найменування	заходу	

Строк	
виконання	

Відповідальний	за	
виконання		
(з	української	
сторони)	

Партнери	зі	
сторони	ЄС	

232	 Стаття	
355,	
додаток	
XXIX	

Формування	системи	ключових	
показників	статистики	
сільського,	лісового	та	рибного	
господарства	відповідно	до	
вимог,	передбачених	
Глобальною	стратегією	
удосконалення	
сільськогосподарської	та	
сільської	статистики,	
підготовленою	Світовим	банком	
разом	з	Продовольчою	та	
сільськогосподарською	
організацією	ООН	

грудень	
2017	р.	

Держстат,	
Мінагрополітики,	
Держрибагентство,	
Держлісагентство	

Євростат	

255	 Статті	
360-
363,	
365,	
366,		
додаток	
ХХХ	

Розроблення	та	подання	на	
розгляд	Кабінету	Міністрів	
України	проектів	нормативно-
правових	актів	з	метою	
імплементації	положень	
Директиви	2009/147/ЄС	
Європейського	Парламенту	та	
Ради	від	30	листопада	2009	р.	
про	захист	диких	птахів	(у	
частині	заходів	із	строком	
виконання	до	кінця	2017	року)	

грудень	
2017	р.	

Мінприроди,		
Держлісагентство	
Національна	академія	
наук	(за	згодою)	

Генеральний	
директорат	
Європейської	
Комісії	
“Довкілля”	
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Положення	
Угоди	

Розділ	(глава)	Угоди,	
найменування	заходу	

Строк	
виконання	

Відповідальний	за	
виконання		
(з	української	
сторони)	

Партнери	зі	
сторони	ЄС	

256	 Статті	
360-
363,	
365,	
366,	
додаток	
ХХХ	

Розроблення	та	подання	на	
розгляд	Кабінету	Міністрів	
України	проектів	нормативно-
правових	актів	з	метою	
імплементації	положень	
Директиви	Ради	92/43/ЄЕС	від	
21	травня	1992	р.	про	
збереження	природного	
середовища	існування,	дикої	
флори	та	фауни,	із	змінами	і	
доповненнями,	внесеними	
Директивами	97/62/ЄС,	
2006/105/ЄС	та	Регламентом	
2003/1882/ЄС	(у	частині	заходів	
із	строком	виконання	до	кінця	
2017	року)	

грудень	
2017	р.	

Мінприроди,		
Мінагрополітики,		
Держлісагентство,		
Держрибагентство,		
Національна	академія	
наук	(за	згодою),		
Національна	академія	
аграрних	наук	(за	
згодою)	

Генеральний	
директорат	
Європейської	
Комісії	
“Довкілля”	

З	метою	забезпечення	виконання	урядового	плану	імплементації	Міністерство	екології	та	природних	ресурсів	
України	та	Державна	служба	статистики	України	підготували	плани	щодо	імплементації	відповідних	Директив	
та	Регламентів,	із	визначенням	відповідальних	виконавців	[5,	6*].	

При	цьому,	вказані	у	цих	планах	заходи	із	імплементації	законодавства	в	галузі	довкілля	та	статистики	раніше	
вже	 були	 передбачені	 Базовим	 планом	 адаптації	 екологічного	 законодавства	 України	 до	 законодавства	
Європейського	союзу	[6,	2012],	Національною	стратегією	наближення	(апроксимації)	законодавства	України	
до	права	ЄС	у	сфері	охорони	довкілля	[7*,	2015]	та	Стратегією	розвитку	державної	статистики	на	період	до	
2017	року	[7,	2013].		

Таким	 чином,	 стосовно	 апроксимації	 лісового	 законодавства	 України	 до	 законодавства	 ЄС,	 Угода	 про	
асоціацію	 та	 розвиваючі	 її	 плани	 імплементації	 повторюють	 перелік	 заходів,	 що	 були	 визначені	 раніше	
схваленими	документами.		

Визначення	 інших	 документів	 «лісового»	 acquis	 communautaire	 Європейського	 Союзу,	 що	 потребують	
апроксимації,	 як	 в	 рамках	 дії	 Угоди	 про	 асоціацію	 так	 і	 з	 огляду	 на	 завдання	 досягнення	 відповідності		
національного	лісового	законодавства	відповідно	до	Загальнодержавної	програми	адаптації	законодавства	
України	до	законодавства	Європейського	Союзу,	проведене	y	даній	роботі	з	позицій	завдань	нової	Лісової	
Стратегії	ЄС6.		

																																																													
6	The	new	EU	Forest	Strategy	http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm		
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Зона	вільної	торгівлі		

Поглиблена	та	всеосяжна	угода	про	вільну	торгівлю	між	Україною	та	ЄС	–	це	широкомасштабна	за	змістом	
торговельна	угода,	яка	спрямована	на	зменшення	та	скасування	тарифів,	які	застосовуються	сторонами	щодо	
товарів,	лібералізацію	доступу	до	ринку	послуг,	а	також	на	приведення	українських	правил	та	регламентів,	
що	 стосуються	 бізнесу,	 у	 відповідність	 правилам	 та	 регламентам	 ЄС	 з	 метою	 забезпечення	 вільного	 руху	
товарів	 і	послуг	між	двома	сторонами	та	взаємного	недискримінаційного	ставлення	до	компаній,	товарів	 і	
послуг	на	території	України	та	ЄС.		

Зона	 вільної	 торгівлі	 пропонує	 Україні	 основу	 для	 модернізації	 своїх	 торгових	 відносин	 і	 економічного	
розвитку	шляхом	відкриття	ринків	за	допомогою	поступового	зняття	митних	тарифів	і	квот,	а	також	широкої	
гармонізації	 законів,	 норм	 і	 правил	 у	 різних	 пов'язаних	 з	 торгівлею	 секторах.	 Це	 створить	 умови	 для	
вирівнювання	ключових	секторів	економіки	України	до	стандартів	ЄС.		

Одним	з	головних	наслідків	Зони	вільної	торгівлі	для	підприємств	буде	негайне	скасування	ввізного	мита	для	
більш	ніж	97%	усіх	товарів,	що	експортуються	з	України	до	ЄС.	

Тарифна	економія	внаслідок	запровадження	Зони	вільної	торгівлі	для	окремих	експортних	товарів	з	України	
в	групі	«44	Деревина	та	вироби	з	неї»	досягає	до	5%,	протягом	перехідного	періоду	до	5-ти	років	(табл.	3).			

Таблиця	3.	Зміна	тарифів	при	запровадженні	Зони	вільної	торгівлі	[2]	

Товарна	група	«Деревина	та	вироби	з	дерева	 Мито	ЄС,	що	
сплачувала	Україна	

Мито/квота	за	дії	
Зони	вільної	торгівлі	

4401,	4402,	4403,	4404,	4405,	4406,	4409,	4416	 0	 0	
4407	 0;	2;	2.5	 0	
4408	 0;	3;	4;	4.9;	6	 0	
4410,	4411	 7	 3	
4412	 7;	10;	6	 3;	5;	0	
4415	 2.5;	3;	4	 0	
4418	 0;	3	 0	
4420	 0;	3;	4	 0	
4421	 0;	4	 0	

Гармонізація	 законодавства	 та	 процедур	 в	 сфері	 державних	 закупівель	 дасть	 можливість	 українським	
підприємствам	приймати	участь	на	рівних	умовах	з	європейськими	підприємствами	у	проведенні	робіт	 за	
державним	 замовленням,	 наданні	 послуг	 та	 у	 проведенні	 тендерів	 на	 рівні	 ЄС,	 національному	 та	
регіональному	рівні.	

Зона	 вільної	 торгівлі	 вимагає	 від	 України	 приведення	 значної	 частини	 її	 законодавства	 та	 процедур	 у	
відповідність	вимогам	ЄС.	Уряд	повинен	переглянути	закони	та	адміністративні	процедури	та	змінити	їх	таким	
чином,	щоб	забезпечити	відповідність	нормам	та	процедурам	ЄС.	Очікувані	переваги	Зони	вільної	торгівлі	
можна	 реалізувати	 тільки	 в	 рамках	 цього	 процесу.	 Наприклад,	 зменшення	 витрат	 та	 підвищення	
передбачуваності	в	бізнесі	може	бути	забезпечено	через	вдосконалення	адміністрування	бізнесу.	Збільшення	
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обсягів	виробництва	в	Україні	у	секторі	«Сільське	господарство,	рибне	та	лісове	господарство»	від	дії	Зони	
вільної	торгівлі	прогнозується	в	обсязі	+1,1%	[8*].	
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Нова	Лісова	Стратегія	ЄС	

У	 вересні	 2013	 року	 Єврокомісія	 прийняла	 Повідомлення	 щодо	 нової	 Лісової	 Стратегії	 ЄС7 	щодо	 лісів	 та	
лісового	сектору	у	супроводі	Робочого	Документу	по	Лісовій	Стратегії8	та	Перспективного	Плану	для	Лісової	
Промисловості	ЄС9.		

Оскільки	Угода	про	функціонування	ЄС	не	містить	посилання	на	спеціальні	положення	щодо	лісової	політики	
ЄС,	 Співтовариство	 впливає	 на	 впровадження	 сталого	 управління	 лісами	 та	 розробку	 рішень	 країн-членів	
щодо	лісів	через	власні	політики.		

Важливі	завдання	щодо	управління	лісами	включають	Стратегія	Європа	2020	для	Зростання	та	Зайнятості10,	
Дорожня	Карта	Ефективності	Використання	Ресурсів11,	Політика	розвитку	сільських	територій12,	Індустріальна	
Політика13,	 Кліматичний	 та	 Енергетичний	 Пакет	 ЄС14	з	 його	 цілями	 до	 2020	 року,	 Стратегія	 забезпечення	
Здоров’я	Рослин	та	Репродуктивного	Матеріалу15	а	також	Стратегії	Біорізноманіття16	та	Біоекономіки17.		

Базуючись	 на	 засадах	 субсидіарності	 та	 розподіленої	 відповідальності,	 Лісова	 Стратегія	 ЄС 18 	1998	 року	
встановила	 рамки	 для	 діяльності	 пов’язаної	 з	 лісовим	 сектором.	 Лісовий	 План	 Дій	 ЄС 19 	2007-2011	 був	
важливим	 інструментом	 для	 впровадження	 стратегії	 та	 стосувався	 чотирьох	 цілей:	 поліпшення	
конкурентоздатності,	 захисту	 навколишнього	 природного	 середовища,	 внеску	 в	 якість	 життя,	 а	 також	
сприяння	координації	та	комунікації.		

Спів-фінансування	лісогосподарських	заходів	визначене	в	Регламенті	Розвитку	Сільських	Територій20	було	 і	
залишатиметься	головним	способом	фінансового	забезпечення	виконання	Лісової	Стратегії	та	Лісового	Плану	

																																																													
7	The	new	EU	Forest	Strategy	http://ec.europa.eu/agriculture/forest/strategy/index_en.htm		
COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	A	new	EU	Forest	Strategy:	for	forests	and	the	forest-based	sector		
/*	COM/2013/0659	final	*/	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0659:FIN		
8	SWD(2013)	342	final		http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2013:0342:FIN		
9	SWD(2013)	343	final		A	BLUEPRINT	FOR	THE	EU	FOREST-BASED	INDUSTRIES	(woodworking,	furniture,	pulp	&	paper	
manufacturing	and	converting,	printing)	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2013:0343:FIN	
10	EUROPE	2020	A	strategy	for	smart,	sustainable	and	inclusive	growth	/*	COM/2010/2020	final	*/	http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52010DC2020	
11	Roadmap	to	a	Resource	Efficient	Europe	/*	COM/2011/0571	final	*/	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0571	
12	Rural	development	2014-2020	http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm		
13	EU	Industrial	Policy	https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/eu_en		
14	2020	climate	&	energy	package	http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020/index_en.htm		
15	Plant	reproductive	material	http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en		
16	Biodiversity	Strategy	http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm		
17	The	Bioeconomy	Strategy	http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy		
18	Council	Resolution	of	15	December	1998	on	a	forestry	strategy	for	the	European	Union	OJ	C	56,	26.2.1999,	p.	1–4	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999Y0226(01)		
19	EU	Forest	Action	Plan	http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/index_en.htm		
COM(2006)	302	final	-	Communication	from	the	Commission	to	the	Council	and	the	European	Parliament	on	an	EU	Forest	
Action	Plan	http://ec.europa.eu/agriculture/fore/action_plan/com_en.pdf		
20	Regulation	(EU)	No	1305/2013	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	17	December	2013	on	support	for	rural	
development	by	the	European	Agricultural	Fund	for	Rural	Development	(EAFRD)	and	repealing	Council	Regulation	(EC)	No	
1698/2005	OJ	L	347,	20.12.2013,	p.	487–548	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32013R1305		
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Дій	 (90%	 від	 загального	 фінансування	 лісового	 господарства	 ЄС).	 5,4	 млрд.	 Євро	 з	 Європейського		
Сільськогосподарського	 Фонду	 Розвитку	 Сільських	 Територій	 було	 виділено	 на	 лісогосподарські	 заходи	 в	
2007-2013	роках.	При	тому,	що	обсяги	спрямування	коштів	залежать	від	Планів	Розвитку	Сільських	Територій	
країн-членів,	подібний	рівень	фінансування	збережено	на	період	2014-2020	роки.		

Ex-post	оцінка	виконання	попереднього	Лісового	Плану	Дій	визначила	потребу	нової	лісової	стратегії,	яка	б	
встановила	нові	завдання.	

Керівними	принципами	нової	Лісової	Стратегії	ЄС	є:		

(i)	стале	управління	лісами	та	підтримка	багатофункціональної	ролі	лісів,	поставки	деревних	товарів	і	
послуг	 у	 збалансований	 спосіб,	 забезпечення	 захисту	 лісів;		
(ii)	раціональне	використання	лісових	ресурсів,	оптимізація	внеску	лісів	і	лісового	сектору	у	розвиток	
сільських	 територій,	 зростання	 виробництва	 та	 зайнятість	 населення;		
(iii)	 глобальна	 відповідальність	 за	 ліси,	 сприяння	 сталому	 виробництву	 та	 споживанню	 лісової	
продукції.		

Стратегія	також	декларує	цілі,	що	мають	бути	досягнуті	до	2020	року:		

- продемонструвати,	 що	 стале	 управління	 здійснюється	 в	 усіх	 лісах	 ЄС;	 а	 на	 глобальному	 рівні	
зменшується	знеліснення;		

- забезпечити	баланс	різноманітних	функцій	лісів,	задоволення	попиту	і	надання	екосистемних	сервісів;		
- сформувати	 базис	 для	 лісового	 господарства	 та	 всього	 ланцюга	 переробки	 для	 розвитку	 біо-

економіки.		
Нова	 Лісова	 Стратегія	 включає	 вісім	 пріоритетних	 областей,	 які	 охоплюють	 соціальну,	 економічну	 та	
екологічну	складові	сталого	управління	лісами,	та	описані	нижче.		

	

Вклад	сталого	лісового	менеджменту	в	забезпечення	соціальних	завдань		

Підтримка	територіальних	громад	

Впровадження	Лісової	Стратегії	залежить	від	виконання	заходів	з	лісового	господарства,	визначених	новими	
Програмами	 Розвитку	 Сільських	 Територій	 країн-членів 21 .	 Програми	 містять	 узгоджені	 набори	 заходів	 із	
забезпечення	 сталого	 управління	 лісами	 у	 відповідності	 з	 конкретними	 потребами	 і	 пріоритетами	 певних	
країн,	та	включають	в	себе	підтримку	залісення,	створення	агролісомеліоративних	систем,	профілактику	та	
відновлення	пошкоджень	лісів,	 інвестиції	 в	 підвищення	 екологічної	 та	 економічної	 віддачі	 лісів,	 сприяння	
дрібнім	підприємствам	з	первинної	обробки	деревини,	передачу	знань	та	навчання.		

																																																													
21	Rural	development	2014-2020:	Country	files:	http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-
files/index_en.htm		
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Країни-члени	 можуть	 використовувати	 кошти	 Фондів	 Розвитку	 Сільських	 Територій 22 	для	 поліпшення	
конкурентоздатності,	 диверсифікації	 економічної	 діяльності,	 забезпечення	 якості	 життя,	 поставок	
спеціальних	екологічних	товарів	загального	вжитку,	вкладу	в	соціальні	функції.		

Користуючись	можливостями	наданими	новим	Регламентом	Розвитку	 Сільських	 територій23,	 країни-члени	
мають	 змогу	 визначити	 власну	 систему	 пріоритетів	 при	 вкладанні	 інвестицій	 в:	 модернізацію	 лісових	
технологій;	 оптимізацію	 вкладу	 сектору	 в	 біо-економіку;	 поліпшення	 стійкості,	 екологічної	 цінності	 та	
потенціалу	 лісових	 екосистем;	 досягнення	 цілей	 збереження	 біорізноманіття;	 створення	 нових	 лісових	 та	
агро-лісових	екосистем.		

За	 допомогою	 засобів	 фінансування	 розвитку	 сільських	 територій,	 Єврокомісія	 заохочує	 країни-члени	 до	
підтримки	лісових	дорадчих	систем	для	співпраці,	тренінгів	та	комунікації	між	місцевими	лісовласниками	та	
владними	органами.		

Також,	 Єврокомісія	 запропонувала	 включити	 великі	 компанії	 в	 блокову	 систему	 особливих	 умов	 щодо	
конкурентоздатності	 як	 частину	 модернізаційного	 пакету	 державної	 допомоги,	 і	 переглядає	 умови	 для	
подібної	системи	в	лісовому	секторі	(термін	виконання	до	2017	року)24.		

Певні	 нові	 можливості	 використання	 фінансових	 інструментів	 у	 лісовому	 секторі	 для	 (кредитного	 фонду,	
гарантійного	 фонду	 та	 їх	 поєднання,	 тощо)	 надає	 Меморандум	 про	 Взаєморозуміння	 між	 Європейською	
Комісією	та	Європейським	Інвестиційним	Банком	для	співпраці	в	галузі	сільського	господарства	та	розвитку	
сільських	територій	на	2014-2020	роки.	

В	2017	році	Постійний	Лісовий	комітет	повинен	підготувати	звіт	щодо	Оцінки	заходів	з	лісового	господарства	
в	 рамках	Політики	Розвитку	Сільських	 Територій	 (за	 період	 з	 2007	року);	 а	 протягом	2018	року	 визначити	
рекомендації	щодо	Політики	Розвитку	Сільських	Територій	після	2020	року.		

Сприяння	конкурентоздатності	лісової	промисловості	ЄС,	біоенергетиці	та	зеленій	економіці	

Сумарно,	58%	зрубаної	в	ЄС	деревної	біомаси	використовується	лісовою	промисловістю	ЄС,	що	представляє	
близько	 7%	 валового	 внутрішнього	 продукту	 ЄС	 та	 близько	 3.5	 млн.	 робочих	 місць,	 та	 робить	 внесок	 в	
досягнення	 Індустріальної	Політики	ЄС.	Решта	42%	використовуються	для	виробництва	енергії,	що	складає	
близько	5%	загального	споживання	енергії	ЄС.		

																																																													
22	Regulation	(EU)	Nº	1303/2013	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	laying	down	common	provisions	on	the	
European	Regional	Development	Fund,	the	European	Social	Fund,	The	Cohesion	Fund,	The	European	Agricultural	Fund	for	
Rural	Development	and	the	European	Maritime	and	Fisheries	Fund	covered	by	the	Common	Strategic	Framework	and	laying	
down	general	provisions	on	the	European	Regional	Funds,	the	European	Social	Fund	and	the	Cohesion	Fund	repealing	
Regulation	(EC)	Nº	1083/2006	
23	Regulation	(EU)	Nº	1306/2013	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	on	the	financing,	management	and	
monitoring	of	the	common	agricultural	policy	
24	Since	the	forest	sector	falls	outside	of	Annex	I	and	Article	42	of	the	Treaty	on	the	Functioning	of	the	
EU,	all	competition	rules	fully	apply	to	it	



	
	

13	
	

Відповідно	до	Національних	Планів	Дій	щодо	Відновлювальної	Енергії25,	біомаса	залишатиметься	основним	
джерелом	відновлювальної	енергії	в	2020.	Деревна	лісова	біомаса,	разом	з	не-деревними	продуктами,	що	
складають	ринковий	інтерес,	забезпечує	можливості	для	створення	робочих	місць	та	диверсифікації	доходів	
в	низьковуглецевій,	зеленій	економіці.		

Наразі	 Єврокомісія	 разом	 з	 країнами-членами	 проводить	 оцінку	 потенціалу	 споживання	 деревини	 та	
можливостей	 їх	 задоволення	 у	 разі	 зростання:	 з	 розробкою	 керівництв	 щодо	 «хороших»	 практик,	
використання	 «каскадного»	 принципу,	 а	 також	 застосуванням	 ресурсо-	 та	 енергоефективних	 технологій	 в	
лісовій	промисловості,	малих	та	середніх	компаніях	(2015-2016	роки).		

Єврокомісія	провела	загальну	оцінку	законодавства	ЄС,	що	стосується	ланцюгів	доданої	вартості	(2014	рік)26.		

Дослідження	 щодо	 оптимізації	 «каскадного»	 використання	 деревини	 (з	 використанням	 залишків	 і	
перероблених	матеріалів)	опубліковане	в	2016	році27.		

В	рамках	багаторічного	проекту	Спільного	Дослідницького	Центру	проведене	дослідження	щодо	доступності	
лісової	біомаси,	включаючи	технічні	специфікації	та	попередні	оцінки	(2015	рік)28.		

Робоча	 група	 Постійного	 Лісового	 Комітету	 розробила	 операційні	 індикатори,	 які	 відповідають	 критеріям	
сталого	 лісового	 менеджменту	 ЄС,	 що	 використовуються	 в	 різних	 політиках,	 незалежно	 від	 кінцевого	
використання	лісової	біомаси	(2015	рік)29.		

Відповідно	до	стратегічного	плану	здійснюється	Європейське	Інноваційне	Партнерство	щодо	«необроблених	
матеріалів»	 і	 «продуктивності	 та	 сталості	 сільського	 виробництва»	 з	 метою	 спростити	 поставки	 круглих	
лісоматеріалів	шляхом	підтримки	технологій,	інфраструктури	та	людського	капіталу.		

Надалі	 підтримується	Лісова	Технологічна	Платформа30,	 та	розвиваються	нові	 ініціативи,	 такі	 як	приватно-
публічне	партнерство,	зокрема	в	секторі	біоенергетики,	що	сприяє	дослідженням	та	 інноваціям	для	появи	
ресурсо-	та	енергоефективних	продуктів	та	технологій.		

Стратегічні	 завдання	 також	 включають	 стимулювання	 росту	 ринку	 лісової	 продукції	 ЄС,	 поліпшення	
секторальних	 знань,	 спрощення	 доступу	 до	 третіх	 ринків	 шляхом	 двосторонніх	 торгівельних	 угод,	
покращенням	інформації	про	умови	імпорту	продукції	та	експорту	круглих	матеріалів.		

																																																													
25	National	action	plans:	https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-action-plans		
26	A	cumulative	cost	assessment	(CCA)	of	EU	legislation	affecting	forest-based	industries	value	chains	
27	CASCADES	‘Study	on	the	optimised	cascading	use	of	wood’	http://bookshop.europa.eu/en/cascades-pbET0416305/		
28	DataM	–	Biomass	estimates	(v3):	a	new	database	to	quantify	biomass	availability	in	the	European	Union	
http://bookshop.europa.eu/en/datam-biomass-estimates-v3--pbLFNA27291/		
29	Sustainable	Forest	Management	Criteria	&	Indicators	/	Final	Report	
http://ec.europa.eu/agriculture/forest/publications/pdf/sfcci-report_en.pdf		
30	Forest-based	Sector	Technology	Platform	http://www.forestplatform.org/		
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Ліси	в	умовах	клімату,	що	змінюється	

ЄС	схвалило	правила	обліку,	моніторингу	та	звітності	країн-членів	до	LULUCF31,	а	також	узгодило	відповідні	
зобов’язання	що	мають	бути	досягнуті	до	2020	року,	протягом	дії	другого	періоду	Кіотського	протоколу32.	
Відповідно	до	рішення	Європейської	Ради,	Єврокомісія	розробила	пропозиції	щодо	включення	LULUCF33	до	
рамкових	заходів	з	пом’якшення	парникового	ефекту	до	2030	року34.	

Країни-члени	мають	 наміри	 підвищити	 потенціал	 лісів	щодо	 пом’якшення	 змін	 клімату	 через	 збільшення	
абсорбції	 та	 скорочення	 викидів,	 включаючи	 каскадне	 використання	 деревини,	 та	 використовуючи	
можливості	фінансування	LIFE+	підпрограми	Кліматичних	Дій	та	Розвитку	Сільських	Територій35.	

Завдання	 покращення	 адаптивних	 можливостей	 та	 стійкості	 лісів	 країнами-членами	 базується	 на	 заходах	
Стратегії	Адаптації	до	Змін	Клімату	ЄС36,	та	Зеленій	Сторінці	по	Захисту	Лісів37.		

Захист	лісів	та	розширення	екосистемних	послуг	

Лісовпорядні	плани	чи	еквівалентні	документи,	що	базуються	на	принципах	сталого	лісового	менеджменту,	
є	 ключовими	 інструментами	 в	 поставках	 численних	 товарів	 та	 послуг	 з	 лісів	 в	 збалансований	 спосіб.	
Лісовпорядні	плани	є	в	центрі	Стратегії	ЄС	з	Біорізноманіття38	та	фінансування	розвитку	Сільських	Територій39.		

																																																													
31	Decision	No	529/2013/EU	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	21	May	2013	on	accounting	rules	on	
greenhouse	gas	emissions	and	removals	resulting	from	activities	relating	to	land	use,	land-use	change	and	forestry	and	on	
information	concerning	actions	relating	to	those	activities			
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013D0529		
32	Annual	emission	allocations	2013-2020		http://ec.europa.eu/clima/policies/effort/framework/index_en.htm		
33	Land	use	and	forestry	in	the	EU	http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/lulucf/documentation_en.htm		
34	Proposal	for	a	REGULATION	OF	THE	EUROPEAN	PARLIAMENT	AND	OF	THE	COUNCIL	on	the	inclusion	of	greenhouse	gas	
emissions	and	removals	from	land	use,	land	use	change	and	forestry	into	the	2030	climate	and	energy	framework	and	
amending	Regulation	No	525/2013	of	the	European	Parliament	and	the	Council	on	a	mechanism	for	monitoring	and	reporting	
greenhouse	gas	emissions	and	other	information	relevant	to	climate	change	/*COM/2016/0479	final	-	2016/0230	(COD)*/	
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479		
35	LIFE	Climate	Action	http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life/index_en.htm		
36	EU	Adaptation	Strategy	Package	http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/documentation_en.htm		
COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	PARLIAMENT,	THE	COUNCIL,	THE	EUROPEAN	ECONOMIC	
AND	SOCIAL	COMMITTEE	AND	THE	COMMITTEE	OF	THE	REGIONS	An	EU	Strategy	on	adaptation	to	climate	change	
/*COM/2013/0216	final*/	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2013:0216:FIN		
37	Green	Paper	on	Forest	Protection	and	Information	http://ec.europa.eu/environment/forests/fprotection.htm		
38	Biodiversity	Strategy	http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm		
COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION	TO	THE	EUROPEAN	PARLIAMENT,	THE	COUNCIL,	THE	ECONOMIC	AND	SOCIAL	
COMMITTEE	AND	THE	COMMITTEE	OF	THE	REGIONS	Our	life	insurance,	our	natural	capital:	an	EU	biodiversity	strategy	to	
2020	/*COM/2011/0244	final*/	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244		
39	Rural	development	2014-2020	http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_en.htm		
Regulation	(EU)	No	1303/2013	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	17	December	2013	laying	down	common	
provisions	on	the	European	Regional	Development	Fund,	the	European	Social	Fund,	the	Cohesion	Fund,	the	European	
Agricultural	Fund	for	Rural	Development	and	the	European	Maritime	and	Fisheries	Fund	and	laying	down	general	provisions	
on	the	European	Regional	Development	Fund,	the	European	Social	Fund,	the	Cohesion	Fund	and	the	European	Maritime	and	
Fisheries	Fund	and	repealing	Council	Regulation	(EC)	No	1083/2006	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R1303		
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Країни-члени	 мали	 провести	 Картування	 та	 Оцінку	 стану	 Екосистем	 та	 їх	 Послуг40 	(2016	 рік),	 з	 тим,	 щоб	
розробити	концептуальні	рамки	для	оцінки	екосистемних	послуг,	та	забезпечити	їх	інтеграцію	в	бухгалтерську	
систему	ЄС	та	на	національному	рівні	до	2020.	Протягом	2016-2017	років	планується	запровадити	інноваційні	
механізми	(наприклад,	плату	за	екосистемні	послуги)	для	фінансування	і	підтримки	корисних	властивостей,	
що	надаються	лісами.		

Країни-члени	повинні	 включити	 сталі	 лісогосподарські	 практики	до	Програми	 Заходів	Планів	 Басейнового	
Управління	Річками	відповідно	до	Рамкової	Водної	Директиви41	та	до	Програм	Розвитку	Сільських	Територій;	
повністю	 імпліментувати	 природоохоронне	 законодавство	 ЄС	 і	 забезпечити	 що	 національні	 лісові	 плани	
підтримують	адекватне	управління	мережею	Natura	200042.		

Генеральний	директорат	Європейської	Комісії	“Довкілля”	підготував	нове	керівництво	щодо	мережі	Natura	
2000	і	лісів	(2015	рік)43.			

В	 рамках	 впровадження	 Стратегічного	 Плану	 для	 Біорізноманіття	 2011-202044,	 країнами-членами	 повинні	
бути	досягнуті	його	цілі	схвалені	Конвенцією	ООН	про	охорону	біорізноманіття	(1992).		

Моніторинг	здійснення	цих	заходів	проводиться	Єврокомісією,	зокрема	стосовно	оновлення	лісовпорядних	
планів,	 посилення	 механізмів	 захисту	 лісів	 від	 шкідників 45 	(розробка	 ранньої	 системи	 виявлення),	
збереження	об’єктів	Natura	2000.		

Поліпшення	бази	знань	

Які	ліси	має	ЄС	і	як	вони	змінюються?	

Єврокомісія	та	країни-члени	запроваджують	модульну	систему	збору	інформацію	про	ліси,	і	працюють	над	
наповненням	модулів	 з	 біомаси	 та	 біорізноманіття.	 Єврокомісія	 розробила	 декілька	 додаткових	 модулів,	
наприклад,	щодо	стихійних	пошкоджень	лісів,	таких	як	пожежі	та	шкідники;	біоекономіки	лісів;	впливах	зміни	
клімату;	 екосистемних	послугах	 лісів,	що	повинні	 сприяти	розвитку	 лісової	 статистики	ЄС46	та	 Інтегрованої	
Екологічної	та	Економічної	Оцінки	Лісів47.		

																																																													
40	Mapping	and	Assessment	of	Ecosystems	and	their	Services	(MAES)	http://biodiversity.europa.eu/maes		
41	The	EU	Water	Framework	Directive	-	integrated	river	basin	management	for	Europe		
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/		
Directive	2000/60/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	23	October	2000	establishing	a	framework	for	
Community	action	in	the	field	of	water	policy	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060		
42	Natura	2000	http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm		
43	Natura	2000	and	Forests.	Part	I-II	
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Final%20Guide%20N2000%20%20Forests%20Part
%20I-II-Annexes.pdf		
44	Strategic	Plan	for	Biodiversity	2011-2020,	including	Aichi	Biodiversity	Targets	https://www.cbd.int/sp/		
45	Invasive	Alien	Species	http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm		
46	Forestry	statistics	http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Forestry_statistics		
47	The	European	framework	for	integrated	environmental	and	economic	accounting	for	forests	–	IEEAF	
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-BE-02-003		
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Протягом	2015-2016	років	повинна	бути	розроблена	та	впроваджена	Лісова	Інформаційна	Система	Європи	
(FISE)48	шляхом	 збору	 гармонізованої	 на	 європейському	 рівні	 інформації	 щодо	 багатофункціональної	 ролі	
лісів	та	лісових	ресурсів	та	поєднання	різних	інформаційних	систем	(наприклад,	EFFIS49)	та	платформ	даних	
(наприклад,	EFDAC50)	 в	динамічну	модульну	систему,	яка	комбінує	дані	 і	моделі	в	програмні	 засоби.	Буде	
поліпшена,	 та	 поширюватиметься	 лісова	 інформація	 отримана	 від	 цих	 інформаційних	 систем	 та	 дані	 по	
лісовій	статистиці	ЄС.		

Протягом	 2014-2020	 років,	 Єврокомісія	 через	 спів-фінансування	 програми	 LIFE51 	та	 Горизонт	 202052 	буде		
реалізовувати	 декілька	 проектів	щодо	 збору	 та	 уніфікації	 інформації	 про	 ліси	 ЄС,	 зокрема	 проект	Diabolo	
H202053	щодо	повної	гармонізації	інформації	,	що	надаються	Національними	Лісовим	Інвентаризаціями	і/або	
іншими	лісовими	мережа	збору	інформації.		

Має	бути	забезпечено	подальший	розвиток	бази	даних	ЄС	про	лісовий	репродуктивний	матеріал	(2016	рік)54.		

Інформація	про	ліси	ЄС,	зібрана	країнами-членами,	повинна	бути	приведена	до	вимог	архітектури	даних	ЄС,	
таких	як	INSPIRE55,	SEIS56	та	Copernicus57	і	відповідати	міжнародним	та	регіональним	процесам.		

Інноваційне	лісівництво	та	продукція	з	доданою	вартістю		

Рамкові	 програми	 ЄС	 з	 досліджень	 та	 розвитку	 включають	 надання	 підтримки	 лісовому	 сектору.	 Лісовий	
сектор	ширше	представлений	в	7-й	Рамковій	Програмі	Досліджень	та	Інновацій58,	програмі	Горизонт	2020,	а	
також	в	Біоекономічній	Стратегії	для	Європи59.		

Єврокомісія	 сприяє	 країнам-членам	 у	 застосуванні	 технологічних	 та	 наукових	 знань	 на	 практиці,	 зокрема	
через	 Горизонт	 2020	 і	 Європейське	 Інноваційне	 Партнерство	 з	 підтримки	 Продуктивності	 та	 Сталості	
Сільського	Господарства60.	Діяльність	сфокусована	на	передачі	технологічних	та	наукових	знань	до	практики	
та	ринку;	шляхом	проектів	надається	підтримка	поставкам	деревини	в	лісовій	біоекономіці	,	розробкам	нової	

																																																													
48	Forest	Information	System	for	Europe	(FISE)	http://fise.jrc.ec.europa.eu/		
49	European	Forest	Fire	Information	System	(EFFIS)	http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/about-effis/		
50	European	Forest	Data	Centre	(EFDAC)	http://efdac.jrc.ec.europa.eu/		
51	LIFE	(2014-2020)	http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm		
52	Horizon	2020	The	EU	Framework	Programme	for	Research	and	Innovation	https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/		
53	DIABOLO	Distributed,	Integrated	And	Harmonised	Forest	Information	For	Bioeconomy	Outlooks		
http://diabolo-project.eu/		
54	Forest	Reproductive	Material	http://ec.europa.eu/food/plant/standing_committees/sc_frm/index_en.htm		
55	INSPIRE	Infrastructure	for	spatial	information	in	Europe	http://inspire.ec.europa.eu/		
56	SEIS	Special	Education	Information	System	https://www.seis.org/index.aspx		
57	Copernicus,	GMES	(Global	Monitoring	for	Environment	and	Security)	http://www.copernicus.eu/		
58	7th	Research	Framework	Programme	https://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm		
59	The	Bioeconomy	Strategy	http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy		
60	European	Innovation	Partnership	'Agricultural	Productivity	and	Sustainability'	(EIP-AGRI)	
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRIabout		



	
	

17	
	

продукції	 з	 високою	 доданою	 вартістю.	 Єврокомісія	 координує	 участь	 країн-членів	 в	 дослідницьких	
програмах	ERANETs61	таких	як	FORESTERRA62,	SUMFOREST	63and	WoodWisdom-Net+64.			

Постійний	 Комітет	 з	 Питань	 Сільського	 Господарства 65 	працює	 над	 посиленням	 координації	 щодо	
дослідницької	та	інноваційно	роботи	між	ЄС,	країнами-членами	та	зацікавленими	сторонами.		

Зміцнення	координації	та	комунікації	

Співпраця	для	спільного	управління	та	кращого	розуміння	лісів	

Різні	варіанти	для	поліпшення	координації	широко	обговорювалися	країнами-членами,	в	 тому	числі	щодо	
можливості	 розробки	 рамкової	 директиви	 з	 сталого	 управління	 лісами.	 Однак	 консенсусних	 рішень,	 що	
виходили	б	за	рамки	добровільного	підходу	досягнуто	не	було.		

Поточна	структура	керівництва	лісами	ЄС	базується	на	Постійному	Лісовому	Комітеті66,	який	є	форумом	для	
обговорення	всіх	питань,	 забезпечення	координації	 та	 узгодженості	 політики,	пов’язаної	 з	 лісами.	 Група	 з	
Громадського	Діалогу	з	Лісового	господарства	та	Корку67	(що	замінила	Консультативний	Комітет	по	Лісовому	
Господарству	 та	 Корку68)	 є	 головною	 платформою,	що	 залучає	 багатьох	 учасників	 до	 обговорення	 питань	
пов’язаних	з	веденням	лісового	господарства.	А	Експертна	Група	з	Лісової	Промисловості	 та	Секторальних	
Проблемах69	(правонаступниця	Консультативного	Комітету	з	Лісової	Промисловості)70	залишається	головною	
платформою	для	питань,	пов’язаних	з	виробничими	ланцюгами.	Ці	три	форуми	є	ключовими	у	реалізації	нової	
стратегії.		

Єврокомісія	контролюватиме,	щоб	робота	Постійного	Лісового	Комітету	велася	з	врахування	 інших	політик	
ЄС,	пов’язаних	з	лісовим	сектором,	тим	самим	забезпечуючи	багатофункціональне	управління	лісами.		

Єврокомісія	створює	Мережу	Європейських	Лісових	Бюро	(Національних	Лісових	Інвентаризацій	–	НЛІ)71	для	
розробки	гармонізованих	критеріїв	для	НЛІ	даних	(2016	рік).		

																																																													
61	ERA-NET	in	Horizon	2020	http://ec.europa.eu/research/era/era-net-in-horizon-2020_en.html		
62	FORESTERRA	"Enhancing	FOrest	RESearch	in	the	MediTERRAnean	through	improved	coordination	and	integration"	
http://www.foresterra.eu/		
63	SUMFOREST	“SUstainable	forest	management;	Multifunctional	Forestry,	European	Forest	Policy”	
https://www.sumforest.org/		
64	WoodWisdom-Net+	“Innovation	in	the	forest-based	sector	for	increasing	resource	efficiency	and	tackling	climate	change	
with	competitive	customer	solutions	”	
	http://www.woodwisdom.net/	;	http://www.era-platform.eu/era-nets/woodwisdom-net1/		
65	Standing	Committee	on	Agricultural	Research	(SCAR)	
66	Standing	Forestry	Committee	(SFC)	http://ec.europa.eu/agriculture/forest/standing-committee/index_en.htm		
67	Civil	dialogue	group	on	forestry	and	cork	http://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/forestry-cork_en.htm	
68	Advisory	Group	on	Forestry	and	Cork		http://ec.europa.eu/agriculture/consultations/advisory-groups/forestry-
cork/index_en.htm		
69	Expert	Group	on	Forest-based	Industries	and	Sector-related	Issues		http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-
materials/industries/forest-based/strategy_hr		
70	Advisory	Committee	on	Forest-based	Industries	
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1356		
71	European	Forest	Bureau	Network	(National	Forest	Inventories	–	NFI)		
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Країни-члени	зобов’язані	поліпшити	якість	публічно	ї	інформації	про	ліси	та	деревину,	що	базуватиметься	на	
Лісовій	Комунікаційній	Стратегії	ЄС72,	розробленій	Постійним	Лісовим	Комітетом.		

Ліси	в	глобальній	перспективі	

На	 загальноєвропейському	 рівні	 важливу	 роль	 відіграють	 перемовини	 щодо	 підписання	 юридично	
зобов’язуючої	угоди	по	лісах73,	що	дозволяє	поліпшити	управління	лісами	в	регіоні.		

На	глобальному	рівні,	запобігання	знелісненню	та	деградації	лісів	є	ключовими	напрямками	діяльності	ЄС.	
Співтовариство	сприяє	сталому	управлінню	лісами	як	раціональному	шляху	захисту	біорізноманіття,	боротьби	
із	опустелюванням	та	реагування	на	зміни	клімату.	REDD+74,	FLEGT75	та	Регламент	ЄС	по	Деревині76	спрямовані	
на	досягнення	цих	цілей.		

Єврокомісія	 провела	 оцінку	 впливу	 споживання	 продукції	 та	 круглих	 лісоматеріалів	 на	 знеліснення	 та	
деградацію	лісів	поза	ЄС77	(2013-2014	роки).	За	результатами	оцінки,	ЄС	визначає	політичні	опції	щодо	його	
зниження,	 включаючи	 розробку	 плану	 дій	 щодо	 запобіганню	 знелісненню	 та	 деградації	 лісів	 (2015-2016	
роки).	Це	буде	узгоджуватися	з	7-ю	Програмою	Дій	з	Навколишнього	Природного	Середовища	ЄС.		

З	 одного	 боку,	 ЄС	 та	 його	 країни-члени	 будуть	 продовжувати	 приймати	 активну	 участь	 у	 відповідних	
міжнародних	лісових	форумах	на	глобальному	(UNFF78,	FAO79,	ITTO80,	UNFCCC81,	CBD82,	CITES83,	UNCCD84,	UN-
DESA/DSD85)	 та	регіональному	рівнях.	З	 іншого	боку,	міжнародні	партнери	ЄС	будуть	надалі	 залучатися	до	
таких	заходів	ЄС,	як	спільні	проекти	в	Горизонт	2020	чи	участі	в	 зустрічах	Асамблеї	Сільськогосподарських	
Територій	ЄС86.		

																																																													
72	EU	Forest	Communication	Strategy	http://ec.europa.eu/agriculture/fore/publi/communication-strategy_en.pdf		
73	Intergovernmental	Negotiating	Committee	for	a	Legally	Binding	Agreement	on	Forests	in	Europe	(INC-Forests4)	
http://www.forestnegotiations.org/		
74	Reducing	emissions	from	deforestation	and	forest	degradation	in	developing	countries	(REDD+)		http://redd.unfccc.int/		
75	Forest	Law	Enforcement,	Governance	and	Trade	(FLEGT)	http://www.flegt.org/		
Commission	Regulation	(EC)	No	1024/2008	of	17	October	2008	laying	down	detailed	measures	for	the	implementation	of	
Council	Regulation	(EC)	No	2173/2005	on	the	establishment	of	a	FLEGT	licensing	scheme	for	imports	of	timber	into	the	
European	Community	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1024		
76	EU	Timber	Regulation	http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm		
Regulation	(EU)	No	995/2010	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	20	October	2010	laying	down	the	obligations	
of	operators	who	place	timber	and	timber	products	on	the	market	http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995		
77	Study	"The	impact	of	EU	consumption	on	deforestation"	
http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm		
78	United	Nations	Forum	on	Forests	(UNFF)	http://www.un.org/esa/forests/		
79	Food	and	Agriculture	Organization	(FAO)	http://www.fao.org/home/en/		
80	International	Tropical	Timber	Organization	(ITTO)	http://www.itto.int/		
81	United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change	(UNFCCC)	http://unfccc.int/2860.php			
82	Convention	on	Biological	Diversity	(CBD)	https://www.cbd.int/			
83	Convention	on	International	Trade	in	Endangered	Species	of	Wild	Fauna	and	Flora	(CITES)	https://www.cites.org/			
84	United	Nations	Convention	to	Combat	Desertification	(UNCCD)	http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx		
85	UN	Department	of	Economic	and	Social	Affairs	(DESA)/	Division	for	Sustainable	Development	(DSD)	
https://www.un.org/development/desa/en/about/desa-divisions/sustainable-development.html		
86	European	Rural	Networks'	Assembly	https://enrd.ec.europa.eu/general-info/governance/assembly_en		
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Проміжний	звіт	по	виконанню	Лісової	Стратегії	ЄС	має	бути	підготовлений	протягом	2017-2018	років.		

Відповідно	до	 висновків	 Ради	щодо	Лісової	 Стратегії	 ЄС,	 підтриманої	 в	 звіті	 Європейського	 парламенту,	 а	
також	Позиціями	 Економічного	 та	 Соціального	 Комітету	 і	 Комітету	 Регіонів,	 управліннями	 Комісії	 разом	 з	
Постійним	Лісовим	Комітетом,	при	консультативній	підтримці	Групи	з	Громадського	Діалогу	по	Лісах	і	Корку	
і	 Експертної	 Групи	по	Лісовій	Промисловості	 ,	 був	підготовлений	Багаторічний	План	 Імплементації	Лісової	
Стратегії	ЄС87.	План	містить	конкретний	перелік	дій	на	період	2015-2020,	учасників	та	часові	рамки	для	різних	
заходів,	а	також	очікувані	результати.		

	 	

																																																													
87	Multi-annual	Implementation	Plan	of	the	EU	Forest	Strategy	http://ec.europa.eu/agriculture/forest/forest-
map/index_en.htm	SWD(2015)	164	final	Multi-annual	Implementation	Plan	of	the	new	EU	Forest	Strategy	
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-164-EN-F1-1.PDF		
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Лісова	стратегія	ЄС:	проекція	на	Україну		

Підтримка	територіальних	громад		

Проект	Єдиної	комплексної	стратегії	розвитку	сільського	 господарства	та	сільських	територій	на	2015-2020	
роки	[9*],	підтриманий	Національною	радою	реформ88,	включає	Напрям	10.3.	Лісове	господарство	у	складі	
Стратегічного	 пріоритету	 10.	 Захист	 довкілля	 та	 управління	 природними	 ресурсами,	 зокрема	 лісовим	 та	
рибним	господарством,	а	також	детальний	опис	запланованих	заходів	в	Додатку	1.	План	дій	на	2015-2020	
роки.			

До	 пріоритетних	 заходів	 проекту	 Стратегії	 відносяться:	 удосконалення	 законодавчої	 бази	 в	 сфері	 лісового	
господарства;	вдосконалення		моделі	управління	лісовим	господарством;	забезпечення	конкурентоздатності	
та	 інноваційного	 розвитку;	 створення	 прозорого	 ринку	 деревини;	 підвищення	 професійного	 рівня	
працівників;	удосконалення	ведення	мисливського	господарства;	подолання	негативних	наслідків	військових	
дій	на	Сході	України.		

Подібно	 до	 попередніх	 документів	 щодо	 розвитку	 сільських	 територій	 в	 Україні 89 ,	 розроблений	 Проект	
Стратегії	 визначає	 цілі	 розвитку	 лісового	 господарства,	 але	 не	 розглядає	 їх	 в	 контексті	 розвитку	 сільських	
територій.		

Головним	виконавцем	заходів	з	лісового	господарства	проектом	Стратегії	визначене	Держлісагентство.	При	
тому,	що	документ	не	набув	нормативного	статусу,	планові	заходи	на	період	2015-2016	років	переважно	не	
виконані.	Оскільки	інших	програмних	документів	щодо	розвитку	лісового	господарства	на	цей	період	немає,	
це	 підтверджує	 тезу	 про	 превалювання	 тактичного,	 а	 не	 стратегічного	 управління	 галуззю	 лісового	
господарства.	 Крім	 того,	 для	оцінки	потреби	продовження	до	 2020	року	дії	Державної	 цільової	 програми	
«Ліси	України»	на	період	2010-2015	роки	 [8],	необхідно	провести	аналіз	 її	 виконання	за	весь	період	дії	 та	
оцінити	її	вплив	на	розвиток	державного	лісового	господарства.		

Українська	 державна	 цільова	 програма	 «Ліси	 України»	 подібно	 до	 Програм	 розвитку	 сільських	 територій	
країн	ЄС	включала	заходи	із	підтримки	лісорозведення,	захисту	лісів	від	шкідників	та	хвороб,	розвитку	лісової	
інфраструктури.	Програмний	підхід,	за	умови	забезпечення	механізму	фінансування,	залишається	основним	
методом	проектування	досягнення	цілей	 сталого	лісоуправління	в	Європі.	Без	 укладання	нової	державної	
цільової	 програми	 втрачаються	 орієнтири	 внутрішнього	 та	 зовнішнього	 розвитку	 державного	 лісового	
господарства	України.		

Розуміння	 потреби	 планових,	 програмних	 заходів	 з	 ведення	 лісового	 господарства	 залишилося	 на	
регіональному	 рівні,	що	 знаходить	 відображення	 у	 затвердженні	 низкою	 обласних	 рад	 цільових	 програм	
розвитку	лісового	господарства	окремих	областей90.	

																																																													
88	Національна	рада	реформ	http://reforms.in.ua/		
89	Проект	Державної	цільової	програми	сталого	розвитку	сільських	територій	на	період	до	2020	року	
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/E_apk/2010_7/10_07_01.pdf		
90	Регіональна	екологічна	програма	«Ліси	Кіровоградщини	на	2016-2020	роки»	
http://www.oblrada.kirovograd.ua/uploads/decissions/1476710200.zip	;	
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Крім	того,	для	забезпечення	нормативного	закріплення	стратегічних,	довготермінових	завдань	та	уникнення	
політичного	 чи	 бізнесового	 впливу	 на	 державне	 лісове	 господарство,	 необхідний	 документ	 з	 лісової	
політики/стратегії.			

Сприяння	конкурентоздатності	лісової	промисловості,	біоенергетиці	та	зеленій	економіці	

Зміни	 до	 Закону	 України	 "Про	 особливості	 державного	 регулювання	 діяльності	 суб’єктів	 підприємницької	
діяльності,	 пов’язаної	 з	 реалізацією	 та	 експортом	 лісоматеріалів"	 щодо	 тимчасової	 заборони	 експорту	
лісоматеріалів	 у	 необробленому	 вигляді	 мали	 на	 меті	 покращити	 стан	 забезпечення	 національного	
товаровиробника	деревною	сировиною	[9,	10].	При	цьому,	заборона	експорту	вплине	на	загальний	баланс	
торгівлі	 з	 Європейським	Союзом,	 оскільки	 у	 вартісному	 виразі	 деревина	 складала	 4-6%	 загального	обсягу	
експорту	товарів	(табл.	4).		

Таблиця	4.	Торгівля	України	з	ЄС,	млн.	Євро		

Вид	товарів	 Експорт	 Імпорт	
2012	 2013	 2014	 2015	 2012	 2013	 2014	 2015	

Деревина,	
вугілля,	
корок	та	
вироби	з	них	

519	 548	 664	 769	 210	 241	 174	 99	

Всього,	
поставки	
товарів	ЄС	

14643	 13882	 13731	 12766	 23865	 23899	 16986	 13924	

Деревина,		
%	обороту	ЄС	 3.5%	 3.9%	 4.8%	 6.0%	 0.9%	 1.0%	 1.0%	 0.7%	

Джерело:	Євростат91	

Однак,	 розвиваюче	 законодавство,	 що	 стимулювало	 б	 деревообробне	 виробництво,	 спрощувало	 або	
забезпечувало	рівні	умови	доступу	до	сировини,	прийнято	не	було.	Зниження	податкового	навантаження	на	
переробні	підприємства,	 відміна	або	 зниження	мита	при	 імпорті	деревообробного	обладнання,	 сприяння	
створенню	підприємств	з	розробки	спеціалізованого	технологічного	обладнання	в	Україні	з	одного	боку;	а	
також	 розвиток	 різних	 форм	 продажу	 сировини	 разом	 із	 запровадженням	 прозорих	 правил	 торгівлі,	
налагодження	ланцюгів	поставок	для	виробництва	товарів	з	високою	доданою	вартістю,	 -	 з	 іншого	боку,	 -	
залишаються	перспективними	завданнями	з	підвищення	конкурентоздатності	деревообробного	сектору.		

																																																													
Обласна	цільова	програма	комплексного	розвитку	лісового	господарства	«Ліси	Полтавщини	на	період	2016-	2025	
роки»	http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/7.pdf;		
Програма	розвитку	лісового	та	мисливського	господарства	Івано-Франківської	області	на	2017-2021	роки	
http://www.ifforestry.gov.ua/tsilovi-programi;	
Програма	розвитку	лісового	господарства	Львівщини	на	2017	–	2021	роки	
http://www.lvivlis.com.ua/uk/Target_programs/	;	
Програма	розвитку	лісового	господарства	Тернопільщини	на	2017-2021	роки		
http://ternopillis.gov.ua/work/proekt_prohramy_Lisy_Ternopilshchyny_na_2017-2021_roky		
91	European	Union,	Trade	in	goods	with	Ukraine	http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113459.pdf		
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Крім	питання	регулювання	експорту	деревини,	актуальними	залишаються	інші	пропозиції	щодо	підвищення	
конкурентоздатності	лісового	сектору	України,	зокрема	висловлені	програмою	ФЛЕГ	[11*].		

Проект	Єдиної	комплексної	стратегії	розвитку	сільського	господарства	та	сільських	територій	передбачає:	

-	 Оновлення	 основних	 засобів	 та	 матеріально-технічної	 бази	 лісогосподарських	 підприємств,	
забезпечення	лісового	господарства	природозберігаючими	технологіями,	виробничими	технологічними	
комплексами	і	обладнанням	для	лісовирощування;		
-	Забезпечення	переходу	на	європейські	стандарти	вимірювання,	сортиментації	та	оцінки	якості	деревини	
із	проведенням	гармонізації	державних	стандартів	з	європейськими;		
-	Забезпечення	розвитку	лісової	транспортної	інфраструктури;		
-	Забезпечення	функціонування	загальнодержавної	єдиної	системи	електронного	обліку	деревини;	
-	Подальший	розвиток	державно-приватного	партнерства,	 зокрема	щодо	виконання	лісогосподарських	
операцій;		
-	Збільшення	обсягів	використання	не	деревних	лісових	продуктів.		

Більшість	 запропонованих	 заходів	 потребують	 інвестування	 коштів	 та	 певного	 періоду	 часу	 на	 появу	
економічного	 ефекту.	 Наразі	 в	 умовах	 браку	 інвестиційних	 коштів	 пріоритет	 можуть	 мати	 удосконалення	
механізмів	торгівлі	та	перехід	на	європейські	стандарти	вимірювання	деревини.		

Гармонізація	стандартів	є	загальною	умовою	виконання	Угоди	про	асоціацію.	Попри	відсутність	в	угоді	згадки	
про	необхідність	розробки	нових	стандартів	в	галузі	лісового	господарства,	стандартизація	лісової	продукції	
є	важливою	умовою	подальшої	гармонізації	лісового	законодавства	України	до	законодавства	ЄС.		

Перехід	на	європейські	стандарти	вимірювання,	сортиментації	та	оцінки	якості	деревини	

Для	включення	у	державний	план	стандартизації,	а	 також	для	погодження	на	впровадження	в	Україні,	всі	
стандарти	 на	 лісоматеріали	 проходять	 експертизу	 у	 Технічному	 комітеті	 зі	 стандартизації	 лісоматеріалів	
України	ТК-18	«Лісові	ресурси»92.	У	міжнародній	організації	зі	стандартизації	ISO	організаційною	роботою	з	
питань	стандартизації	лісоматеріалів	займається	технічний	комітет	ISO	TC	218	“Timber”,	у	якому	останні	роки	
головує	Україна93.		

Статистика,	 що	 отримана	 ТК-18	 «Лісові	 ресурси»,	 галузевим	 інститутом	 деревообробки	 (УкрНДІМОД),	
інститутом	 стандартизації	 (УкрНДІССІ)	 і	 Львівським	 науково-інформаційним	 центром	 “Леонорм”	 у	 процесі	
спільної	роботи	над	переліком	міжнародних	 (ISO),	європейських	 (EN),	міждержавних	 (ГОСТ),	національних	
(ДСТУ)	і	галузевих	(ГСТУ)	стандартів	на	продукцію	з	деревини	свідчить	про	значний	обсяг	виконуваної	роботи	
з	 гармонізації	 стандартів	 [12*].	 Інформація	 про	 чинні	 стандарти	 розміщена	 на	 веб-сайті	 державного	
підприємства	 "Український	науково-дослідний	 і	навчальний	центр	проблем	стандартизації,	 сертифікації	 та	
якості"	(ДП	"УкрНДНЦ"94),	яке	виконує	функції	національного	органу	стандартизації	[11].			

																																																													
92Технічні	комітети	стандартизації	України	http://minagro.gov.ua/node/15270		
93	ISO	TC	218	“Timber”	http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee.html%3Fcommid%3D54976		
94	ДП	"УкрНДНЦ"	http://www.uas.org.ua/		
Каталог	нормативних	документів	http://uas.org.ua/files/2016/catalog2016-10-20.zip		
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На	виконання	завдань	Програми	діяльності	Кабінету	Міністрів	України	(2014)	[12],	ДП	"УкрНДНЦ"	упродовж	
2015	року	скасував	усі	чинні	в	Україні	міждержавні	стандарти	(ГОСТ),	розроблені	до	1992	року	(із	певними	
датами	 скасування,	 зокрема	 з	 2016,	 2017,	 2018	 та	 2019	 року).	 Всього	 в	 класі	 79	 «Деревообробна	
промисловість»	Державного	класифікатора	004:200895	налічується	289	чинних	або	частково	чинних	ГОСТ,	що	
підлягають	скасуванню.		

Відповідно	 до	 роз’яснення	 Міністерства	 економічного	 розвитку	 і	 торгівлі	 України	 з	 питань	 застосування	
стандартів,	у	тому	числі	в	зв’язку	зі	скасуванням	у	2015	році	міждержавних	стандартів,	виробники	можуть	
застосовувати	 скасовані	 ГОСТ	 у	процесі	 своєї	 господарської	діяльності	 та	для	 своїх	 професійних	потреб	як	
звичайні	інструкцію,	правила	тощо,	але	не	можуть	робити	посилання	на	такі	ГОСТ,	тому	що	вони	не	є	чинними	
та	не	визнані	національними	органом	стандартизації.	В	зв’язку	з	цим	розроблення	національних	нормативних	
документів	(стандартів,	кодексів	усталеної	практики)	на	заміну	відповідних	ГОСТ	стає	актуальним	завданням	
[13*].		

Експертами	програми	ФЛЕГ-ІІ	розроблений	«Посібник	з	вимірювання	та	оцінки	якості	деревини	у	круглому	
вигляді»,	який	може	слугувати	довідником	при	переході	до	нових	стандартів	на	круглі	лісоматеріали	через	їх	
удосконалення	 [14*].	 Гармонізації	 можуть	 підлягати	 й	 порівняно	 нові	 українські	 стандарти 96 	в	 зв’язку	 із	
прийняттям	відповідних	європейських	аналогів97.		

Розвиток	лісової	транспортної	інфраструктури	

Загальна	довжина	лісових	автомобільних	доріг	становить	близько	75,5	тис.	км,	або	в	середньому	7,6	км	на	1	
тис.	 га	 земель	 лісового	 фонду.	 Впродовж	 2007-2015	 років	 збудовано,	 відремонтовано	 та	 введено	 в	
експлуатацію	близько	4,7	тис.	км	лісових	автомобільних	доріг,	зокрема	в	Карпатському	регіоні	понад	1,6	тис.	
км	 (табл.	 5).	 Оглядова	 веб-система	 інвентаризації	 новозбудованих	 лісових	 доріг	 доступна	 на	 сайті	
ВО	«Укрдержліспроект»98.		

Таблиця	5.	Обсяг	будівництва,	відновлення,	ремонту	та	реконструкції	лісових	автомобільних	доріг	за	власні	
кошти	лісогосподарських	підприємств	Держлісагентства*,	км		

Роки		 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 Разом	

Всього	 201.57	 332.22	 72.37	 102.54	 457.44	 946.70	 1132.50	 703.03	 761.19	 4709.56	

В	т.ч.	по	
Карпатах	

167.47	 133.49	 39.70	 74.70	 110.54	 301.74	 320.71	 249.83	 239.49	 1637.67	

*Джерело:	Ю.Стиранівський,	Сектор	планування	та	інвентаризації	лісових	доріг,	ВО	«Укрдержліспроект»	

																																																													
95	Український	класифікатор	нормативних	документів	ДК	004:2008	(ICS:2005,	MOD)	(УКНД)	
http://www.integrity.pp.ua/files/DK_004_2008.doc		
96	ДСТУ	4020-2-2001	(prEN	1309-2:1998)	Лісоматеріали	круглі	та	пиляні.	Методи	обмірювання	та	визначення	об’ємів.	
Частина	2.	Лісоматеріали	круглі		
97	EVS-EN	1309-2:2006		Round	and	sawn	timber	-	Method	of	measurement	of	dimensions	-	Part	2:	Round	timber	-	
Requirements	for	measurement	and	volume	calculation	rules		
98	Інвентаризація	лісових	доріг	http://www.lisproekt.gov.ua/materialy-ta-zvity/inventaryzatsiya-lisovyh-dorig		
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Поточна	ситуація	з	розвитком	лісотранспортної	мережі	в	гірських	лісах	залишається	складною.	Лісові	площі	в	
Карпатах,	в	яких	густота	доріг	перевищує	1	км	на	100	га,	складають	менше	2%	лісових	площ.	Лісові	площі	з	
густотою	доріг	до	0,4	км	на	100	га	становлять	більше	40%.	Середня	густота	дорожньої	мережі	в	лісовому	фонді	
Карпатського	регіону	складає	0,5	км	на	100	га,	що	в	3-4	рази	менше	ніж	в	сусідніх	країнах	(рис.	1).		

	

Рис.	1.	Розподіл	площ	лісового	фонду	Карпатського	регіону	за	наявністю	доріг*	
*Джерело:	В.Коржов,	Український	науково-дослідний	інститут	гірського	лісівництва		

Організація	 з	 виконання	 цих	 робіт	 покладена	 на	 лісогосподарські	 підприємства.	 Очевидно,	 що	
централізоване	виконання	цих	робіт	з	концентрацією	коштів,	машино-тракторного	парку	на	обласному	урівні	
дозволила	 б	 оптимізувати	 витрати,	 забезпечити	 раціональне	 планування	 та	 планомірний	 розвиток	
будівництва	доріг	в	регіоні.		

Функціонування	загальнодержавної	єдиної	системи	електронного	обліку	деревини	

Проект	 Положення	 про	 єдину	 державну	 систему	 електронного	 обліку	 деревини,	 представлений	
Міністерством	 аграрної	 політики	 та	 продовольства	 України,	 передбачає	 створення	 єдиної	 державної	
автоматизованої	 інформаційної	 системи,	що	 забезпечує	 збирання,	 накопичення,	 обробку,	 захист,	 облік	 та	
надання	 інформації	 про	 походження,	 заготівлю	 та	 реалізацію	 лісоматеріалів	 і	 ялинок	 новорічних	 на	 всіх	
етапах	їх	обліку	постійними	лісокористувачами	[15*].		

Принципово,	 що	 проект	 Положення	 обмежує	 сферу	 дії	 системи	 електронного	 обліку	 деревини	 лише	
постійними	 лісокористувачами,	 тобто	 замикається	 на	 підприємствах,	 що	 здійснюють	 заготівлю	 деревини.	
Проект	Положення	 також	не	встановлює	різниці	між	лісоматеріалами	необробленими	та	лісоматеріалами	
розпиляними	 або	 розколотими	 уздовж,	 -	 коди	 4403	 та	 4407	 згідно	 з	 Українською	 класифікацією	 товарів	
зовнішньоекономічної	діяльності	(УКТ	ЗЕД99)	[13].		

Проте,	 досі	 жодного	 розвитку	 в	 напрямку	 охоплення	 системою	 електронного	 обліку	 оброблених	
лісоматеріалів	не	спостерігалося.	Якщо,	під	«обліком	деревини»	надалі	розвиватиметься	система	первинного	
обліку	 заготовлених	 круглих	 лісоматеріалів,	 то	 «поза	 увагою	 системи,	 як	 і	 раніше,	 залишиться	 проблема	
знеособлення	 сортиментів	 в	 процесі	 їх	 переробки,	 змішування	деревини	різного	 походження,	 здійснення	

																																																													
99	Українська	класифікація	товарів	зовнішньоекономічної	діяльності	є	товарною	номенклатурою	Митного	тарифу	
України	[13]	
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контролю	ланцюгів	поставок.	На	виході	з	цієї	системи	деревина	матиме	необхідні	ознаки	законності,	зокрема	
система	 обліку	 дозволяє	 відстежити	 походження	 сортименту	 з	 моменту	 маркування	 на	 лісосіці.	 Однак,	
критерії	законності	походження,	а	саме	порода,	якість	та	обсяг	не	є	достатніми,	якщо	розглядати	їх	як	вхідні	
параметри	для	системи	торгівлі	та	обігу	деревини,	-	вони	знеособлюються	в	момент	переробки	сортименту,	
якщо	не	стають	елементами	схем	сертифікації	ланцюгів	поставок»	[16*,	2010].		

Оскільки	фінансове	 забезпечення	функціонування	 системи	електронного	обліку	деревини	передбачається	
здійснювати	 за	 рахунок	 власних	 коштів	 постійних	 лісокористувачів	 та	 інших	 не	 заборонених	 чинним	
законодавством	джерел,	для	впровадження	її	в	національному	масштабі	необхідні	відповідні	інвестиції.		

Для	 використання	 європейськими	 компаніями-імпортерами	 української	 державної	 системи	 електронного	
обліку	деревини	в	якості	елемента	due	diligence	Деревного	Регламенту	ЄС100,	уповноважені	міністерства	та	
Держлісагенство	 мають	 ширше	 проводити	 роз’яснювальну	 роботу	 на	 міждержавному	 рівні	 щодо	
підтвердження	законності	походження	деревини	з	України.		

Використання	деревної	біомаси	

Питання	використання	деревної	біомаси	має	стратегічне	значення	для	енергетичного	балансу	України.	Попри	
традиційне	 використання	 населенням	 деревини	 як	 палива,	 останнім	 часом	 спостерігається	 розширення	
промислового	 використання	 деревини	 з	 встановленням	 котельнь	 на	 дровах,	 деревній	 трісці,	 гранулах,	
брикетах	для	теплозабезпечення	промислових	об’єктів	та	населених	пунктів.		

Попит	 на	 деревну	 біомасу	 як	 паливо	 збільшується,	 а	 її	 потенціал	 є	 доволі	 обмеженим	 –	 близько	
2	млн.	т	у.п./рік	 (відходи	 рубки	 та	 деревообробки,	 дрова	 для	 опалення).	 За	 оцінками	 Біоенергетичної	
асоціації	 України	 загальний	 об’єм	 деревного	 палива	 з	 додаткових	 джерел	 в	 Україні	 становить	
2,5	млн.		т	у.п./рік	(табл.	6)	[17*].		

Таблиця	6.	Оцінка	ресурсів	деревного	палива	з	додаткових	джерел	в	Україні	(2016)	

Джерело	деревного	
палива	

Загальний	
ресурс,	млн.	т*	

Кількість	років	
використання**	

Річний	потенціал	деревного	палива	
(технічний,	економічний)	

тис.	т/рік	 тис.	т	у.п./рік	
Полезахисні	захисні	
лісові	смуги	

54,6	 20	 2730	 932	

Лісові	смуги	вздовж	
автодоріг		

1,5	 10	 150	 51,4	

Лісові	смуги	вздовж	
залізниць		

0,96	 10	 96	 32,7	

Сухостій		 32,4	 10	 3240	 1440	
Всього	 89,46	 	 6216	 2456	
* Для оцінки технічного/економічного потенціалу деревного палива.  
** Орієнтовно. 	

																																																													
100Due	Diligence	—	вимога	«забезпечення	належної	сумлінності»	EU	Timber	Regulation,	відповідно	до	якої	оператори	
поставок	деревини	повинні	проводити	заходи	з	управління	ризиками,	з	тим,	щоб	звести	до	мінімуму	ризик	поставок	
незаконно	заготовленої	деревини	на	ринок	ЄС	http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm		
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Попри	 наближені	 оцінки	 доступності	 використання	 деревного	 палива	 із	 полезахисних	 лісових	 смуг,	 смуг	
вздовж	залізниць	та	автомобільних	шляхів,	а	також	можливості	вибірки	сухостою	в	насадженнях,	та	оцінки	
економічної	доцільності	проведення	відповідних	рубок,	наведені	дані	свідчать	що	об’єм	деревного	палива	з	
додаткових	 джерел	 є	 дуже	 вагомим,	 оскільки	 він	 збільшує	 існуючий	 енергетичний	 потенціал	 деревної	
біомаси	(2	млн.	т	у.п./рік	з	традиційних	джерел)	у	2,3	рази	до	4,5	млн.	т	у.п./рік	[17*]	(рис.	2).		

Ліси	в	умовах	клімату,	що	змінюється	

Дані	Національного	кадастру	антропогенних	викидів	із	джерел	та	абсорбції	поглиначами	парникових	газів	в	
Україні	за	1990-2014	рр.101	свідчать,	що	єдиною	категорією,	в	якій	відбувається	поглинання	парникових	газів,	
є	«Лісові	площі»	в	 секторі	«Землекористування,	 зміни	землекористування	 та	лісове	 господарство	 (ЗЗЗЛГ)»	
[18*].	 Сумарно	 сектор	 «ЗЗЗЛГ»	 протягом	 усього	 часового	 періоду	 є	 чистим	 поглиначем	 парникових	 газів	
завдяки	депонуванню	 вуглецю	лісами.	 Категорія	 лісових	 площ	має	 приблизно	 стабільний	щорічний	 обсяг	
поглинання	парникових	газів	–	на	рівні	53,3-63,1	млн.	т	СО2-екв.,	що	змінюється	за	рахунок	втрат	деревини	
від	рубок	та	стихійних	явищ	(пожеж,	вітроломів	тощо)	[18*,	19*]	(рис.	3).		

																																																													
101	http://www.menr.gov.ua/public/orhus/orhus-meeting/4764-mizhnarodni-klimatychni-zobov-yazannya		

 

 

Деревна біомаса з традиційних джерел: 
загалом 2067 тис. т у.п./рік  

Деревна біомаса з традиційних та додаткових джерел: 
загалом 4523 тис. т у.п./рік  
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Рис.	3.	Викиди	та	поглинання	ПГ	в	секторі	«ЗЗЗЛГ»	

За	 підсумками	 першого	 періоду	 дії	 зобов’язань	 (2008-2012	 рр.)	 за	 Кіотським	 протоколом	 до	 Рамкової	
конвенції	ООН	про	зміну	клімату	[14],	Україна	була	лідером	з	реалізації	механізму	спільного	впровадження	
(стаття	 6	 протоколу)	 в	 частині	 кількості	 проектів,	 затверджених	 за	 національною	 та	 міжнародною	
процедурами,	та	кількості	введених	в	обіг	одиниць	скорочення	викидів	[20*].	Станом	на	грудень	2013	року102	
було	схвалено	277	проектів	 спільного	впровадження	 (ПСВ)	 з	обсягом	кількості	 введених	в	обіг	вуглецевих	
одиниць	528,7	млн.	(табл.	7).	

Таблиця	7.	Підготовка	та	реалізація	ПСВ	в	Україні	протягом	2004-2013	років	

Рік 
Кількість 
виданих 
листів-

підтримки 

Кількість 
виданих 
листів-

схвалення 

Кількість затверджених 
ПСВ 

Кількість введених в обіг 
вуглецевих одиниць 

      Шлях 1 Шлях 2 ОУК103 ОСВ104 
Всього 440 304 250 27 38 681 786 490 037 519 

При	 цьому,	 важливо	 зазначити,	 що	 в	 Україні	 так	 і	 не	 було	 реалізовано	 жодного	 проекту	 спільного	
впровадження	 зі	 збільшення	 абсорбції	 парникових	 газів.	 Спочатку,	 розробка	 проектів	 із	 лісорозведення,	
спрямованих	на	збільшення	обсягів	поглинання	вуглецю,	була	передбачена	«Порядком	розгляду,	схвалення	
та	реалізації	проектів,	спрямованих	на	зменшення	обсягу	антропогенних	викидів	або	збільшення	абсорбції	
парникових	газів	згідно	з	Кіотським	протоколом	до	Рамкової	конвенції	ООН	про	зміну	клімату»	[15].	Пізніше	
можливості	 підготовки	 проектів	 спільного	 впровадження	 із	 заліснення	 територій	 була	 повністю	 усунуті	 із	

																																																													
102	Державне	агентство	екологічних	інвестицій	України	
http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/636728		
103	ОУК	–	одиниця	установленої	кількості	(1	ОУК	=	1	тонна	СО2-екв.).	В	цих	одиницях	передаються	скорочення	викидів	
парникових	газів,	що	були	досягнуті	за	проектами	спільного	впровадження	до	01	січня	2008	року	(до	початку	першого	
періоду	дії	Кіотського	протоколу)	
104	ОСВ	–	одиниця	скорочення	викидів	(1	ОСВ	=	1	тонна	СО2-екв.).	В	цих	одиницях	передаються	скорочення	викидів	
парникових	газів,	що	досягаються	за	проектами	спільного	впровадження	з	01	січня	2008	року	по	31	грудня	2012	року	
(перший	період	дії	Кіотського	протоколу).	
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національного	 законодавства	 через	 внесення	 змін	 до	 згаданого	 вище	 порядку	 і	 перетворення	 його	 в	
«Порядок	 підготовки,	 розгляду,	 схвалення	 та	 реалізації	 проектів,	 спрямованих	 на	 скорочення	 обсягу	
антропогенних	викидів	парникових	 газів»	 [16].	Як	наслідок,	лісове	 господарство	України,	 --	 єдиний	сектор	
економіки,	в	категорії	землекористування	якого	(«лісових	площах»)	спостерігається	поглинання	парникових	
газів,	-	було	штучно	виключене	із	переліку	можливих	отримувачів	«вуглецевого»	фінансування.	Прикро,	що	
законодавче	 рішення	 привело	 до	 втрати	 інвестиційних	 можливостей	 із	 проведення	 широкомасштабного	
лісорозведення	та	забезпечення	положень	Державної	цільової	програми	«Ліси	України».		

З	метою	удосконалення	національної	звітності	з	 інвентаризації	парникових	газів,	в	2016	році	здійснювався	
проект	з	особливою	увагою	щодо	лісового	господарства		в	рамках	діяльності	програми	експертної	допомоги	
Clima	East105.	Очікується,	що	реалізація	проекту	дозволить	поліпшити	підхід	до	оцінки	зміни	запасів	вуглецю	
в	 категорії	 «Лісові	 площі»,	 покращити	 точність	 оцінок,	 а	 також	 можливості	 збору	 даних	 шляхом	 пошуку	
додаткових	джерел	інформації	[18*].		

Для	методики	розрахунків	обсягу	поглинання	СО2,	визначальну	роль	мають	національні	коефіцієнти	приросту	
надземної	 біомаси	 для	 основних	 деревних	 порід	 в	 розрізі	 природних	 зон.	 Протягом	 2008-2009	 років,	 ВО	
«Укрдержліспроект»	 проводилася	 інвентаризація	 лісів	 Сумської	 (Полісся,	 Лісостеп)	 та	 Івано-Франківської	
(Карпати)	 областей	 з	 використанням	 статистичних	 методів.	 Інвентаризація	 дозволила	 отримати	 значення	
поточного	 приросту	 основних	 деревних	 порід.	 Зважаючи	 на	 потребу	 визначення	 достовірних	 значень	
національних	 коефіцієнтів	 з	 наступним	 перерахунком	 обсягів	 поглинання	 в	 національному	 кадастрі	
парникових	газів,	Мінприроди	спільно	з	Мінагрополітики	та	Держлісагентством	доцільно	розглянути	питання	
відновлення	 робіт	 з	 інвентаризації	 лісів	 на	 загальнодержавному	 рівні,	 призупинених	 через	 відсутність	
бюджетного	фінансування	в	2016	році.		

4	листопада	2016	року	Паризька	кліматична	угода,	що	замінює	Кіотський	протокол	до	Рамкової	конвенції	ООН	
про	 зміну	 клімату,	 набрала	 чинності	 для	 країн,	 які	 на	 національному	 рівні	 підтримали	 документ.	 Україна	
однією	 із	 перших	 країн	 Європи	 повністю	 завершила	 процедуру	 ратифікації	 Паризької	 угоди	 [17].	
Імплементація	угоди	передбачає	необхідність	будувати	свою	енергетичну	стратегію	з	обов'язковим	баченням	
повної	 відмови	 від	 викопного	 палива	 та	 переходу	 на	 100%	 відновлюваної	 енергетики	 вже	 до	 середини	
століття.	В	зв’язку	з	цим,	потребуватимуть	коригування	Енергетична	стратегія	України	на	період	до	2030	року	
[18]	 та	 Національний	 план	 дій	 з	 відновлюваної	 енергетики	 на	 період	 до	 2020	 року	 [19].	 Головна	 мета	
Національного	плану	дій	-	досягти	в	2020	році	11%	частки	енергії,	отриманої	з	відновлюваних	джерел	енергії	
в	кінцевому	енергоспоживанні	країни.		

Стаття	338	Угоди	про	Асоціацію	визначає,	що	взаємне	співробітництво	включає,	серед	 іншого,	розвиток	та	
підтримку	 відновлювальної	 енергетики	 з	 урахуванням	 принципів	 економічної	 доцільності	 та	 охорони	
навколишнього	середовища,	а	також	альтернативних	видів	палива,	зокрема	стале	виробництво	біопалива	і	
співробітництво	у	сфері	нормативно-правових	питань,	сертифікації	та	стандартизації,	а	також	технологічного	
і	комерційного	розвитку.		

																																																													
105	Clima	East:	Підтримка	зусиль	щодо	пом’якшення	наслідків	зміни	клімату	та	адаптації	до	них	у	країнах	регіону	
Східного	Партнерства	та	Росії		http://www.climaeast.eu/		
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Розглядаючи	необхідність	внесення	змін	до	Національного	плану	дій	з	відновлюваної	енергетики,	спільний	
проект	 Програми	 розвитку	 ООН	 (ПРООН)	 та	 Глобального	 екологічного	 фонду	 (ГЕФ)	 «Розвиток	 та	
комерціалізація	 біоенергетичних	 технологій	 у	 муніципальному	 секторі	 в	 Україні»	 106 	пропонує	 врахувати	
вимоги	Директиви	Європейського	Парламенту	та	Ради	2009/28/ЄС	від	23	квітня	2009	р.	про	заохочення	до	
використання	 енергії,	 виробленої	 з	 відновлюваних	 джерел	 енергії,	 та	 розробити	 технічні	 вимоги	 до		
виробництва	і	використання	біопалив	та	біорідин	із	скороченням	обсягів	викидів	парникових	газів,	а	також	
внести	зміни	до	нормативно-правових	актів,	що	регулюють	вимоги	до	викидів	шкідливих	речовин	від	котлів,	
які	використовують	тверде	біопаливо,	в	частині	їх	гармонізації	з	відповідними	європейськими	нормами	[21*].	

Захист	лісів	та	розширення	екосистемних	послуг	

Лісовпорядкування	
Концептуальна	програма	розвитку	лісовпорядкування	на	період	до	2010	року	[20]	та	наступна	програма	на	
період	 до	 2015	 року	 [21]	 ставили	 за	 мету	 інформаційне	 і	 проектне	 забезпечення	 відповідно	 Державної	
цільової	програми	«Ліси	України»	на	2002-2015	роки	[22]	та	Державної	цільової	програми	«Ліси	України»	на	
період	2010-2015	роки	[8].	Попри	нерівномірність	планових	обсягів,	протягом	періоду	виконання	цих	програм	
середньорічний	обсяг	робіт	з	базового	лісовпорядкування	становив	майже	1	млн.	га	(рис.	3).		

	

Рис.	3.	Обсяги	виконання	робіт	з	базового	лісовпорядкування*	
Джерело:	ВО	«Укрдержліспроект»107	

В	підсумку,	завдання,	які	були	визначені	зазначеними	Концептуальними	програмами,	«в	цілому	реалізовані,	
окрім	 завдань	 щодо	 національної	 інвентаризації	 лісів,	 матеріально-технічного	 постачання	 та	 будівництва	
житла».	 Відповідно	 до	 доручення	 Держлісагентства,	 підготовлений	 проект	 програми	 перспективного	
розвитку	 лісовпорядкування	 на	 2017-2021	 роки.	 Законодавчо	 період	 оновлення	 матеріалів	
лісовпорядкування	 не	 затверджено,	 тому	 основна	 ідея	 підготовки	 нової	 програми	 полягає	 в	

																																																													
106	http://bioenergy.in.ua/uk/		
107	http://lisproekt.gov.ua			
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адміністративному	 встановленні	 планових	 обсягів	 робіт.	 За	 відсутності	 бюджетного	 фінансування,	 це	
дозволить	 ВО	 «Укрдержліспроект»	 проводити	 перемовини	 із	 замовниками	 щодо	 укладання	 угод	 на	
виконання	робіт	відповідно	до	перспективної	програми.		

Припинення	бюджетного	фінансування	ВО	«Укрдержліспроект»	в	2016	році,	вимушено	зміщує	акценти	його	
діяльності	 з	 організації,	 що	 здійснювала	 зведення,	 узагальнення	 та	 аналіз	 даних	 на	 рівень	 держави,	 до	
традиційного	 постачальника	 послуг	 з	 лісовпорядкування	 та	 виробника	 проектів	 організації	 та	 розвитку	
лісового	 господарства.	 Через	 відсутність	 фінансування,	 державний	 лісовий	 кадастр	 по	 низці	 обласних	
управлінь	 лісового	 та	 мисливського	 господарства	 та	 в	 цілому	 по	 системі	 Держлісагентства	 за	 2015	 рік	 не	
зведений.	Тому,	Держлісагентству	як	центральному	органу	виконавчої	влади	з	питань	лісового	господарства	
слід	вирішити	як	в	подальшому	забезпечувати	цю	та	інші	публічні	«лісові»	функції,	що	раніше	фінансувалися	
за	рахунок	коштів	державного	бюджету.		

Екосистемні	послуги	
Закон	України	«Про	Основні	засади	(стратегію)	державної	екологічної	політики	України	на	період	до	2020	року	
серед	 завдань	 щодо	 досягнення	 цілі	 «припинення	 втрат	 біологічного	 та	 ландшафтного	 різноманіття	 і	
формування	екологічної	мережі»	передбачав	формування	до	2015	року	та	подальше	застосування	вартісної	
оцінки	 екосистемних	 послуг	 [23].	 Нормативне	 затвердження	 та	 використання	 методики	 вартісної	 оцінки	
екосистемних	послуг	є	критично	важливим	для	«нересурсних»	лісогосподарських	підприємств,	переважна	
частина	лісів	яких	виконує	природоохоронні,	захисні	або	рекреаційні	функції.	Оцінка	міжнародного	досвіду	
та	 процедур	 регулювань	 щодо	 концепції	 плати	 за	 послуги	 екосистем	 в	 лісовому	 секторі	 [22*],	 а	 також	
дослідження	щодо	оцінки	послуг	екосистем,	забезпечуваних	лісами	України,	та	пропозиції	щодо	механізмів	
плати	за	послуги	екосистем	[23*]	було	виконане	експертом	Дунайсько-Карпатської	програми	Всесвітнього	
фонду	природи	(WWF)	в	Україні	в	рамках	програми	ФЛЕГ-ІІ	в	2016	році.	

Смарагдова	мережа	та	Natura	2000	

Відповідно	до	Додатку	XXX	до	Угоди	про	асоціацію	Україна	взяла	на	себе	зобов’язання	щодо	наближення	
національного	законодавства	до	положень	Директив	2009/147/ЄС108	та	92/43/ЄЕС109	[2].	План	імплементації	
вказаних	Директив	був	схвалений	Кабінетом	Міністрів	України	в	квітні	2015	року	та	доступний	на	веб-сторінці	
КМУ	[24].	Відповідальним	виконавцем	є	Мінприроди.	

В	2015	році	експертами	WWF	–	ФЛЕГ-ІІ	було	виконано	дослідження	«Розробка	ключових	законодавчих	актів	
щодо	охорони	біорізноманіття	 в	 лісах:	 адаптація	 українського	 законодавства	до	 вимог	ЄС»	 [24*].	 Ключові	
пропозиції	стосувалися	розвитку	Смарагдової	мережі	з	метою	посилення	охорони	рідкісних	видів	тварин	та	
рослин,	 занесених	 до	 Бернської	 конвенції	 [25].	 Базовою	 була	 теза,	 про	 те,	 що	 Бернська	 конвенція	 та	
Директива	79/409/ЕЕС	"Про	охорону	диких	птахів"	(Директива	ЄС	щодо	птахів)	та	Директива	92/43/EEC	"Про	
збереження	природних	типів	оселищ	(habitats)	та	видів	природної	фауни	й	флори"	(Оселищна	директива	ЄС)	
мають	повний	збіг	цілей	[24*].	Згідно	статті	3	Оселищної	директиви,	на	території	країн,	членів	Європейського	
союзу,	 повинна	 бути	 створена	 єдина	 європейська	 екологічна	 мережа	 особливих	 природоохоронних	
																																																													
108	Директива	2009/147/ЄС	Європейського	Парламенту	та	Ради	від	30	листопада	2009	р.	про	захист	диких	птахів	
(Офіційний	вісник	ЄС,	L	20,	26	січня	2010	р.,	с.	7-25)	
109	Директива	Ради	92/43/ЄЕС	від	21	травня	1992	р.	про	збереження	природного	середовища	існування,	дикої	флори	та	
фауни	(Офіційний	вісник	ЄС,	L	206,	22	липня	1992	р.,	с.	7-50)	
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територій	(special	area	of	conservation)	під	назвою	Natura	2000	110.	Резолюція	Бернської	конвенції	№	5	(1998)	
встановлює,	що	для	Договірних	Сторін,	які	є	членами	ЄС,	особливі	природоохоронні	території	в	мережі	Natura	
2000	 можна	 вважати	 територіями	 особливо	 природоохоронного	 значення	 (ТОПЗ)	 Смарагдової	 мережі	
Європи	[25*].		

Подібні	засади	використані	при	підготовці	ряду	законопроектів,	що	знаходилися	на	розгляді	Верховної	Ради	
в	поточному	році.	Метою	проекту	Закону	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	
(щодо	виконання	Конвенції	1979	року	про	охорону	дикої	флори	і	фауни	та	природних	середовищ	існування	в	
Європі)»111	є	посилення	охорони	рідкісних	видів	тварин	та	рослин,	занесених	до	Бернської	конвенції	 [26*].	
Метою	проекту	Закону	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	(щодо	посилення	
охорони	 природних	 територій)» 112 	є	 приведення	 у	 відповідність	 до	 норм	 європейського	 екологічного	
законодавства	 Законів	 України,	 а	 завданнями	 є	 захист	 рідкісних	 видів	 тварин	 і	 рослин,	 які	 охороняються	
Директивами	ЄС	і	міжнародними	конвенціями	і	угодами	[27*].	Метою	проекту	Закону	України	«Про	внесення	
змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	(щодо	імплементації	європейських	екологічних	норм	про	охорону	
середовища	рідкісних	видів	тварин	і	рослин)»113	є	імплементація	європейських	екологічних	норм	про	охорону	
середовища	рідкісних	видів	тварин	і	рослин,	а	завданнями	-	захист	від	знищення	середовища	перебування	
(зростання)	видів	тваринного	та	рослинного	світу,	занесених	до	Червоної	книги	України	[28*].	

На	 противагу	 ідеї	 запровадження	 в	 національному	 законодавстві	 Україні	 правового	 статусу	 об’єктів	 чи	
розвитку	режиму	Смарагдової	мережі,	інші	дослідники	зазначають,	що	Смарагдова	мережа,	яка	створюється	
відповідно	 до	 резолюцій	 та	 рекомендацій	 Постійного	 комітету	 Бернської	 конвенції,	 хоч	 є	 близькою	 за	
змістом,	проте	жодним	чином	не	може	замінити	мережі	Natura	2000	[29*].	На	їх	думку,	з	огляду	на	вимоги	та	
практику	застосування	Директиви	2009/147/ЄС	в	країнах	ЄС,	очевидною	є	необхідність	впровадження	нової	
спеціальної	 форми	 збереження	 оселищ	 диких	 птахів	 у	 відповідності	 до	 вимог	 директиви:	 спеціальних	
природоохоронних	територій.		

У	висновку	щодо	проекту	Закону	України	«Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	України	(щодо	
виконання	 Конвенції	 1979	 року	 про	 охорону	 дикої	 флори	 і	 фауни	 та	 природних	 середовищ	 існування	 в	
Європі)»	 Комітет	 Верховної	 Ради	 України	 з	 питань	 європейської	 інтеграції	 вказує,	 що	 законопроект	 не	
суперечить	 праву	 Європейського	 Союзу	 та	міжнародно-правовим	 зобов’язанням	 України	 у	 сфері	 охорони	
природи,	 але	 разом	 з	 тим	 Україна	 повинна	 забезпечити	 ефективне	 впровадження	 у	 свою	 національну	
правову	 систему	 положень	 Директиви	 2009/147/ЄС	 щодо:	 оцінки	 видів	 птахів,	 для	 яких	 необхідно	
запровадження	спеціальних	заходів	збереження;		визначення	та	позначення	спеціальних	зон	захисту	різних	
видів	 птахів	 (ч.1	 ст.	 4);	 запровадження	 захисних	 заходів	 зі	 збереження	 мігруючих	 видів	 (ч.2	 ст.	 4);	
встановлення	загальної	системи	захисту	всіх	видів	диких	птахів	зі	 спеціальною	підкатегорією	птахів,	на	які	
ведеться	полювання	та	заборони	певних	видів	ловлі/забою	птахів	(ст.	5,	6,	7,	8,	ч.	1,	2	ст.	9).	Також	Україна	
повинна	забезпечити	ефективне	впровадження	у	свою	національну	правову	систему	положень	Директиви	
92/43/ЄЕС,	а	саме	щодо:	підготовки	реєстру	місць	(природних	середовищ	існування),	призначення	цих	місць	
та	 встановлення	 пріоритетів	 управління	 ними	 (ст.	 4);	 запровадження	 заходів,	 необхідних	 для	 збереження	
																																																													
110	http://www.natura.org/		
111	Прийнято	у	першому	читанні	04.10.2016	
112	Проект	відкликано	03.02.2016		
113	Прийнято	у	першому	читанні	04.10.2016		
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таких	місць	(ст.	6);	встановлення	системи	моніторингу	природоохоронного	статусу	оселищ	та	видів	(ст.	10);	
встановлення	 суворого	 режиму	 захисту	 певних	 видів;	 встановлення	 механізму	 стимулювання	 освіти	 та	
надання/розповсюдження	загальної	інформації	населенню	(ст.	22).		

Комітет	 зазначив,	 що	 планами	 імплементації	 Директив	 2009/147/ЄС	 та	 92/43/ЄЕС,	 схваленими	
розпорядженням	 Кабінету	 Міністрів	 України	 від	 15	 квітня	 2015	 р.	 №371,	 передбачено	 розроблення	 та	
прийняття	комплексних	нормативно-правових	актів	з	метою	імплементації	положень	Директиви	2009/147/ЄС	
до	кінця	2017	року,	Директиви	93/43/ЄЕС	–	до	кінця	2016	року.	Відповідальними	за	виконання	зазначених	
заходів	є	Міністерство	екології	та	природних	ресурсів	України	та	інші	органи	державної	влади.	Таким	чином,	
законодавча	робота	з	створення	нормативних	підвалин	створення	мережі	Natura	2000	в	Україні	триває.		

Які	ліси	має	Україна	і	як	вони	змінюються?	

Відповідно	 до	 статті	 355	 Угоди	 про	 асоціацію,	 національна	 статистична	 система	 має	 ґрунтуватися	 на	
фундаментальних	 принципах	ООН	щодо	офіційної	 статистики	 з	 урахуванням	 acquis	 ЄС	 у	 сфері	 статистики,	
зокрема	Кодексу	норм	європейської	статистики114,	з	метою	гармонізації	національної	статистичної	системи	з	
європейськими	 нормами	 та	 стандартами	 [2].	Acquis	 у	 сфері	 статистики	 викладені	 у	 Збірнику	 статистичних	
вимог,	 який	щорічно	 оновлюється,	 та	 який	 Сторони	 розглядають	 у	 якості	 додатка	 XXIX	 до	 Угоди.	Остання	
доступна	версія	Збірника	статистичних	вимог115	находиться	на	веб-сайті	Статистичного	бюро	Європейського	
Союзу	(Євростат)	в	електронному	вигляді116.	

За	розпорядженням	Кабінету	Міністрів	України	2014	року	до	грудня	2017	року	Держстат,	Держлісагентство	та	
інші	 уповноважені	 органи,	 повинні	 сформувати	 систему	 ключових	 показників	 статистики	 лісового	
господарства	 відповідно	 до	 вимог,	 передбачених	 Глобальною	 стратегією	 удосконалення	
сільськогосподарської	та	сільської	статистики117,	підготовленою	Світовим	банком	разом	з	Продовольчою	та	
сільськогосподарською	організацією	ООН	[4].		

Опис	модуля	«Статистика	лісового	господарства	і	біорізноманіття»	Збірника	статистичних	вимог	вказує,	що	
країни	 ЄС	 та	 ЄАВТ118	надають	 річні	 дані	щодо	 виробництва	 та	 торгівлі	 деревини	 й	 деревних	 продуктів	 за	
допомогою	Спільної	анкети	лісового	сектору	119(JFSQ),	якою	керуються	ЄЕК	ООН,	ФАО	і	ITTO120	як	загальною	
для	 всього	 світу.	 Економічні	 дані	 щодо	 лісового	 господарства	 та	 заготівлі	 деревини	 збираються	 шляхом	

																																																													
114	European	Statistics	Code	of	Practice	-	revised	edition	2011	http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-
guidelines/-/KS-32-11-955		
115	Statistical	requirements	compendium	http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7535696/KS-GQ-16-003-EN-
N.pdf/d3f54ab4-97af-4f53-be59-45aca3ecfb80		
116	http://epp.eurostat.ec.europa.eu		
117	http://www.fao.org/docrep/016/am082r/am082r.pdf		
118	ЄАВТ	-	European	Free	Trade	Association	-	http://www.efta.int/		
119	Joint	forest	sector	questionnaire	(JFSQ)	http://www.fao.org/forestry/statistics/80572/en/		
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Joint_forest_sector_questionnaire_(JFSQ)	
http://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=2175&no=1	т	
120	ITTO	-	International	Tropical	Timber	Organisation	http://www.itto.int/		
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іншого	опитувальника,	в	рамках	Інтегрованого	екологічного	та	економічного	обліку	лісів121	(IEEAF).	Дані	про	
біорізноманіття	не	збираються	на	рівні	країн,	але	надходять	від	інших	органів.	

Отже,	для	виконання	положень	Угоди	про	асоціацію,	вже	найближчим	часом	слід	буде	дотримуватися	вимог	
збору	та	узагальнення	даних	по	українському	лісовому	сектору	відповідно	до	європейських	опитувальників,	
та	використовувати	європейські	підходи	при	бухгалтерському	обліку	лісів.		

Наприклад,	 щодо	 лісів	 Європейська	 система	 обліку 122 	(ESA)	 та	 Системи	 національних	 обліків 123 	(SNA)	
розділяють	класифікації	не-фінансових	активів124:	землі;	біологічні	активи.	Таким	чином,	для	ESA/SNA,	ліси	як	
такі	не	існують:	(покриті	деревною	рослинністю)	землі	і	біологічні	активи,	що	стосуються	покритих	деревною	
рослинністю	земель	(дерева,	тощо),	-	окремо	класифікуються	та	записуються	в	балансових	відомостях.		

Проблема	відсутності	інформації	проявилася	при	створенні	інтерактивної	карти	вирубки	лісів,	презентованої	
на	 засіданні	 Кабінету	 Міністрів	 України	 на	 початку	 листопада	 2016	 року 125 .	 Попри	 помилковий	
методологічний	підхід,	при	якому	«невкриті	лісом	площі»	ототожнені	з	«вирубками»,	сам	факт	використання	
популістських	підходів	засвідчив	відсутність	доступної	органам	влади	та	громадськості	публічної	інформації	
про	 розташування	 земельних	 лісових	 ділянок	 та	 стан	 лісів.	 В	 рамках	 програми	 ФЛЕГ-ІІ	 в	 2014	 році	 були	
розроблені	 пропозиції	 щодо	 удосконалення	 системи	 ведення	 державного	 лісового	 кадастру 126 .	 За	
дорученням	колегії	Державного	агентства	лісових	ресурсів	України,	ВО	«Укрдержліспроект»	в	жовті	2016	року	
підготувало	 пропозиції	щодо	механізмів	 інтеграції	 даних	Державного	 земельного	 та	 державного	 лісового	
кадастру,	 серед	 яких	 було	 запропоновано	 розробити	 проект	 нормативно-правового	 акту	 щодо	
удосконалення	 порядку	 ведення	 державного	 лісового	 кадастру,	 за	 основу	 якого	 взяти	 результати	
експертного	дослідження	програми	ФЛЕГ-ІІ.	 	В	листопаді	2016	року	керівництво	Держлісагентства	разом	з	
представниками	Комітету	східно-європейських	економічних	відносин	Федеративної	Республіки	Німеччина	та	
Агенції	 з	 охорони	 навколишнього	 середовища	 Австрії	 запланували	 започаткувати	 широкомасштабний	
трьохсторонній	міжнародний	проект,	який	буде	реалізовуватися	в	Україні,	і	буде	спрямований,	зокрема,	на	
здійснення	повноцінного	державного	обліку	лісів	та	ведення	державного	лісового	кадастру	[30*].	

Важливою	умовою	збору	та	представлення	інформації	про	ліси	є	приведення	її	до	вимог	архітектури	даних	
ЄС,	зокрема,	INSPIRE.		

Директива	 INSPIRE127	Європейського	 Союзу	 (ЄС),	 що	 набула	 чинності	 15	 травня	 2007	 року,	 зобов’язує	 всіх	
членів	ЄС	створити	в	мережі	Інтернет	інфраструктуру	просторових	даних,	яка	б	сприяла	стандартизованому	
обміну	географічною	інформацією.		

																																																													
121European	framework	for	integrated	environmental	and	economic	accounting	for	forests	–	IEEAF		
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-BE-02-003		
122	European	System	of	Accounts.	European	Commission	(1996).	The	1995	ESA	is	consistent	with	the	1993	SNA. 
123	System	of	National	Accounts.	Commission	of	the	European	Communities	et	al	(1993).	
124	ESA/SNA	classification	of	selected	non-financial	assets	
125	Геопортал	моніторингу	лісів	forest.gki.com.ua		
126	http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=129179&cat_id=81209		
127	INSPIRE	Infrastructure	for	spatial	information	in	Europe	http://inspire.ec.europa.eu/	
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Досі	 в	 Україні	 відсутня	 нормативно-правова	 база	 для	 регулювання	 питання	 створення	 та	 функціонування	
національної	 інфраструктури	 геопросторових	 даних.	 Держгеокадастр	 за	 участю	 ДП	 «Науково-дослідний	
інститут	 геодезії	 і	 картографії»,	ДП	«Центр	державного	 земельного	 кадастру»	розробив	 законопроект	 про	
Національну	інфраструктуру	геопросторових	даних	в	Україні.	Проект	закону128	погоджений	Мінагрополітики	
та	розміщений	на	офіційному	сайті	для	громадського	обговорення	[31*].		

Важливі	 положення,	 що	 мають	 бути	 врегульовані	 Законом	 України	 «Про	 Національну	 інфраструктуру	
геопросторових	даних»	відносяться	до	регулювання	питань	набуття	та	права	власності	на	геопросторові	дані	
(в	т.ч.	дані	про	ліси),	а	також	процесу	фінансування	робіт	зі	створення	національної	системи	геопросторових	
даних,	плати	за	послуги	з	користування,	механізм	перерозподілу	коштів	для	держателів	та	виробників	даних.			

Державна	 служба	 України	 з	 питань	 геодезії,	 картографії	 та	 кадастру	 та	 Японське	 агентство	 міжнародного	
співробітництва	 (JICA)	 на	 міжнародній	 конференції	 «Unloсking	 the	 power:	 як	 створити	 ефективну	
інфраструктуру	 геопросторових	даних	в	Україні»	 в	листопаді	 2016	року	презентували	проміжні	результати	
пілотного	проекту	зі	створення	прототипу	національної	інфраструктури	геопросторових	даних.		

Держлісагентство	України	було	залучено	до	процесу	 ініціювання	згаданого	українсько-японського	проекту	
"Створення	національної	інфраструктури	геопросторових	даних	в	Україні".	Відповідно	до	програми	проекту	
фахівці	ВО	«Укрдержліспроект»	прийняли	участь	в	навчанні	з	передачі	технології	в	серпні	2016	року	в	Центрі	
державного	земельного	кадастру.	Для	подальшого	впровадження	результатів	проекту,	для	Держлісагентства	
важливо,	 щоб	 його	 спеціалісти	 ввійшли	 до	 координаційної	 ради	 представників	 видових	 кадастрів,	 яку	
планується	 створити	 відповідно	 до	 програми	 проекту.	 Робота	 в	 рамках	 ради	 дозволить	 визначити,	
насамперед,	 першочергові	 кроки	 (в	 т.ч.	 нормативного	 характеру)	 щодо	 створення	 державного	 лісового	
кадастру	як	геоінформаційної	системи	даних	про	ліси,	а	також	розглянути	можливості	інтеграції	або	взаємодії	
різних	кадастрів	(насамперед,	державного	земельного	та	державного	лісового	кадастрів).		

Співпраця	для	спільного	управління	та	кращого	розуміння	лісів	

Міжвідомча	 взаємодія	 є	 обов’язковою	 умовою	 досягнення	 цілей	 державної	 політики	 у	 сучасних	 умовах.	
Приклади	 взаємодії	 Державного	 агентства	 лісових	 ресурсів	 з	 іншими	 центральними	 органами	 виконавчої	
влади	свідчать	про	комплексний	характер	завдань	державного	управління:	

-	організація	міжнародного	економічного	співробітництва	(Торгово-промислова	палата	України);	
-	визначення	ставок	рентної	плати	за	спеціальне	використання	лісових	ресурсів	(Міністерство	фінансів	

України)	та	її	адміністрування	(Державна	фіскальна	служба);	
-	 погодження	 проектів	 землеустрою	 щодо	 організації	 і	 встановлення	 меж	 земельних	 ділянок	

лісогосподарського	 призначення;	 взаємодія	 Державного	 земельного	 та	 державного	 лісового	 кадастрів;	
проведення	лісовпорядкування	(Державна	служба	України	з	питань	геодезії,	картографії	та	кадастру);		

-	погодження	та	затвердження	розрахункових	лісосік;	створення	чи	оголошення	територій	та	об'єктів	
природно-заповідного	 фонду;	 здійснення	 екологічного	 моніторингу	 (Міністерство	 екології	 та	 природних	
ресурсів	України);		

-	 контроль	 за	 дотриманням	 законодавства	 в	 галузі	 лісового	 господарства	 (Державна	 екологічна	
інспекція);		
																																																													
128	http://www.minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=22581		
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-	збір	статистичних	даних	(Державна	служба	статистики),		
-	проведення	лісовпорядкування	(міністерства	та	відомства,	підприємствам	яких	надані	у	користування	

ліси).		

У	 разі,	 якщо	 механізм	 міжвідомчої	 координації	 врегульований	 не	 достатньо,	 Держлісагентство	 частково	
заміщує	 виконання	 окремих	 функцій,	 притаманних	 іншим	 центральним	 органам	 виконавчої	 влади.	
Наприклад,	з	підготовки	нормативно-законодавчих	актів	(Міністерство	аграрної	політики	та	продовольства	
України),	регулювання	ринку	лісопродукції	(Міністерство	економічного	розвитку	і	торгівлі).		

Питання	державного	управління,	що	вирішуються	завдяки	міжвідомчій	координації,	мають	стати	предметом	
обговорення	 при	формуванні	 документа	 з	 лісової	 політики	 та	 стратегії	 держави.	Подібно	до	ЄС,	 доцільно	
розробити	комунікаційну	стратегію,	що	базувалася	б	на	дослідженні	публічного	сприйняття	лісів	та	лісового	
господарства.		
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Сучасний	лісовий	‘acquis’	Європейського	Союзу	для	України		

Від	схвалення	Лісової	Стратегії	ЄС	в	1998	році	до	прийняття	нової	Лісової	Стратегії	ЄС	в	2013	році	завдання	
розробки	 та	 впровадження	 нормативних	 документів	 з	 лісового	 господарства	 Співтовариства	
концентрувалися	 навколо	 підвищення	 конкурентоздатності,	 поліпшенні	 та	 захисті	 навколишнього	
середовища,	внеску	в	якість	життя,	та	посиленні	координації	та	підтримці	лісових	політики	країн-членів.	

Рамки	 лісового	 ‘acquis	 communautaire’,	 що	 окреслені	 в	 попередньому	 дослідженні	 з	 порівняння	 лісового	
законодавства	України	та	Європейського	Союзу	охоплювали	керівні	документи	Співтовариства,	що	визначали	
як	стратегічні	цілі	 так	 і	обов’язкові	до	впровадження	в	реальному	часі	регламенти	 [1*,	2010].	Формування	
такого	 широкого	 переліку	 законодавчих	 документів	 лісового	 ‘acquis’,	 базувалося	 на	 переконанні,	 що	 для	
гармонізації	українського	лісового	законодавства	із	законодавством	ЄС	необхідне	розуміння	базових	цілей	та	
принципів	формування	законодавства	ЄС.	 Іншими	словами,	дослідження	намагалося	визначити	загальний	
напрямок	ідей	та	завдань	розвитку	нормативної	бази	щодо	лісового	законодавства	ЄС.		

Досвід	практичної	адаптації	українського	законодавства	протягом	попередніх	років	засвідчив,	що,	з	одного	
боку,	 значна	 кількість	 Директив	 і	 Регламентів	 ЄС,	 визначених	 в	 «попередньому»	 лісовому	 ‘acquis’	 ЄЄ	
залишилися	актуальними	для	імплементації	в	нормативну	базу	України	(охорона	довкілля,	захист	лісів	тощо),	
а	з	іншого	боку,	попри	подібність	стратегічних	пріоритетів	шляхи	їх	досягнення	в	Україні	залишаються	доволі	
слабко	регламентованими	(зміна	клімату,	стратегія	розвитку	сільських	територій	тощо).		

В	 зв’язку	 із	 першочерговістю	 заходів	 з	 імплементації	 Угоди	 про	 асоціацію,	 а	 також	 значною	 кількістю	
документів,	 що	 мають	 суттєве	 значення	 для	 країн-членів	 ЄС,	 або	 можуть	 бути	 реалізовані	 лише	 з	
використанням	 процедур	 і/або	 фінансових	 механізмів	 Співтовариства,	 «новий»	 лісовий	 ‘acquis’	 доцільно	
сформувати	на	основі	нормативних	документів	ЄС,	імплементація	яких	в	українське	законодавство	закладе	
підвалини	реальної	співпраці	для	досягнення	цілей	сталого	управління	лісами	(табл.	8).		

Таблиця	8.	Нормативні	документи	сучасного	«лісового»	acquis	Європейського	Союзу	

Назва	тематичного	напряму	та	документа	 Коротка	українська	назва	
Forest	Strategy	 Лісова	стратегія	
COMMUNICATION	FROM	THE	COMMISSION		
A	new	EU	Forest	Strategy:	for	forests	and	the	forest-based	sector	
/*	COM/2013/0659	final	*/	

Нова	Лісова	Стратегія	ЄС	
	

COMMISSION	STAFF	WORKING	DOCUMENT	
Multi-annual	Implementation	Plan	of	the	new	EU	Forest	Strategy	
/*	SWD(2015)	164	final	*/	

Перспективний	план	впровадження	
нової	Лісової	Стратегії	ЄС	

Supporting	rural	and	urban	communities	 Підтримка	територіальних	громад	
Regulation	(EU)	No	1305/2013	of	the	European	Parliament	and	of	
the	Council	of	17	December	2013	on	support	for	rural	
development	by	the	European	Agricultural	Fund	for	Rural	
Development	(EAFRD)	and	repealing	Council	Regulation	(EC)	
No	1698/2005	

Регламент	розвитку	сільських	
територій	
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Назва	тематичного	напряму	та	документа	 Коротка	українська	назва	
Fostering	the	competitiveness	and	sustainability	of	the		Forest-
based	Industries,	bio-energy	and	the	wider	green	economy	

Сприяння	конкурентоздатності	
лісової	промисловості	ЄС,	
біоенергетиці	та	зеленій	економіці	

Directive	2009/28/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	
Council	of	23	April	2009	on	the	promotion	of	the	use	of	energy	
from	renewable	sources	and	amending	and	subsequently	
repealing	Directives	2001/77/EC	and	2003/30/EC	

Директива	щодо	відновлювальної	
енергії			

National	action	plans:	
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-
energy/national-action-plans	

Національні	плани	дій	(з	
відновлювальної	енергії)		

Communication	from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	
the	Council,	the	European	Economic	and	Social	Committee	and	the	
Committee	of	the	Regions	
Innovating	for	Sustainable	Growth:	A	Bioeconomy	for	Europe	/*	
COM/2012/0060	final	*/	

Стратегія	ЄС	з	біоекономіки		

Forests	in	a	changing	climate	 Ліси	в	умовах	клімату,	що	
змінюється	

Communication	from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	
the	Council,	the	European	Economic	and	Social	Committee	and	the	
Committee	of	the	Regions	
An	EU	Strategy	on	adaptation	to	climate	change	
/*COM/2013/0216	final*/		

Стратегія	ЄС	з	адаптації	до	зміни	
клімату		

Protecting	forests	and	enhancing	ecosystem	services	 Захист	лісів	та	розширення	
екосистемних	послуг	

Communication	from	the	Commission	to	the	European	Parliament,	
the	Council,	the	European	Economic	and	Social	Committee	and	the	
Committee	of	the	Regions	
Our	life	insurance,	our	natural	capital:	an	EU	biodiversity	strategy	
to	2020	/*COM/2011/0244	final*/	

Стратегія	ЄС	з	біорізноманіття	

Mapping	and	Assessment	of	Ecosystems	and	their	Services	(MAES)	
http://biodiversity.europa.eu/maes	

Оцінка	екосистемних	та	інших	послуг	

‘Habitats’	Council	Directive	No	92/43	of	21	May	1992	on	the	
conservation	of	natural	habitats	and	of	wild	fauna	and	flora	(OJ	
L206,	22.7.1992)	

Оселищна	директива	ЄС	

‘Birds’	Council	Directive	No	79/409	of	2	April	1979	on	the	
conservation	of	wild	birds	(OJ	L103,	25.4.1979)	

Директива	ЄС	щодо	птахів	

What	forests	do	we	have	and	how	are	they	changing?	 Які	ліси	має	ЄС	і	як	вони	
змінюються?	 	

The	European	framework	for	integrated	environmental	and	
economic	accounting	for	forests	–	IEEAF	
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-
guidelines/-/KS-BE-02-003		

Європейська	система	комплексного	
екологічного	та	економічного	обліку	
лісів	

Directive	2007/2/EC	of	the	European	Parliament	and	of	the	
Council	of	14	March	2007	establishing	an	Infrastructure	for	
Spatial	Information	in	the	European	Community	(INSPIRE)	

Директива	щодо	інфраструктури	
просторової	інформації	в	
Європейському	співтоваристві	
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Назва	тематичного	напряму	та	документа	 Коротка	українська	назва	
Commission	Regulation	(EC)	No	1737/2006	of	7	November	2006	
laying	down	detailed	rules	for	the	implementation	of	Regulation	
(EC)	No	2152/2003	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	
concerning	monitoring	of	forests	and	environmental	interactions	
in	the	Community	

Регламент	щодо	детальних	правил	
моніторингу	лісів	та	екологічної	
взаємодії	в	Співтоваристві	

Forest	reproductive	material	and	plant	health	 Лісовий	репродуктивний	матеріал	
та	здоров’я	рослин	

Council	Directive	No	1999/105	of	22	December	1999	on	the	
marketing	of	forest	reproductive	material	(OJ	L11,	15.1.2000).	

Директива	щодо	маркетингу	лісового	
репродуктивного	матеріалу		

Forest-based	industry	 Лісова	промисловість	
Regulation	(EU)	No	995/2010	of	the	European	Parliament	and	of	
the	Council	of	20	October	2010	laying	down	the	obligations	of	
operators	who	place	timber	and	timber	products	on	the	market	

Регламент	ЄС	щодо	деревини	

Висновки		

1.	Положення	Угоди	про	асоціацію	між	Україною	та	ЄС	разом	з	планом	Кабінету	Міністрів	України	щодо	 їх	
імплементації	 зобов’язують	 державні	 органи	 підготувати	 в	 лісовому	 секторі	 адаптований	 до	 вимог	
законодавства	ЄС	нормативний	базис	для	досягнення	цілей	 гармонізації	лісового	законодавства	стосовно:	
ринку	лісопродукції	(оновлення	стандартів);	лісової	статистики	(обліку	лісів);	охорони	та	захисту	лісів	(Natura	
2000).		

2.	 Аналіз	 сучасного	 лісового	 законодавства	 ЄС	 показав,	 що	 для	 виконання	 вимог	 нормативних	 актів	 ЄС	
одночасно	 за	 всіма	 тематичними	 напрямками	 нової	 Лісової	 Стратегії	 ЄС	 потрібне	 значне	 розширення	
нормативної	діяльності	з	гармонізації	законодавства.	В	той	же	час,	визначений	Угодою	про	асоціацію	перелік	
заходів	з	адаптації	екологічного	законодавства	та	лісової	статистики,	пов’язаних	з	лісовим	господарством,	є	
необхідним	набором	першочергових	дій	для	досягнення	відповідності	національного	лісового	законодавства	
до	законодавства	ЄС.		

3.	 Перший	 «лісовий»	 ‘acquis	 communautaire’	 був	 сформований	 в	 2010	 році	 для	 охоплення	 всіх	 напрямків	
розвитку	та	адаптації	законодавства.	Оновлений	в	цій	роботі	лісовий	‘acquis’	включає	порівняно	обмежену	
кількість	 «першочергових»	 директив	 та	 регламентів	 ЄС,	 впровадження	 положень	 яких	 в	 лісовому	
законодавстві	 України	 дозволить	 в	 майбутньому	 продовжувати	 напрямок	 на	 європейську	 інтеграцію,	 та	
набуття	членства	в	ЄС.		

4.	Виконання	нової	Лісової	Стратегії	ЄС	базується	на	дотриманні	детального	плану	дій	її	реалізації.	Відсутність	
чіткої	лісової	 стратегії	для	розвитку	лісового	сектору	України	в	цілому	 і	державного	лісового	 господарства	
зокрема,	 разом	 із	 помилковою	 відмовою	 від	 продовження	 державної	 цільової	 програми	 «Ліси	 України»,	
серед	іншого,	є	причинами	зниження	ефективності	управління	державним	лісовим	сектором.		
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П р о  п р о г р а м у  FLEG II (ENPI East)  
Програма ФЛЕГ 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 

П а р т н е р и  п р о е к т у  
	

	
	

 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 

   
 

 

 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 

	


