
Нещодавно, 3 жовтня п.р.,
Президент України П.Порошенко
підписав Закон «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо збереження
українських лісів та запобігання
незаконному вивезенню не-
оброблених лісоматеріалів».
Згідно з цим Законом, який на-
буде чинності з 1 січня 2019
року, в декілька разів підви-
щуються штрафи за незаконну
рубку і знищення лісових культур
та молодняка. Що означають ці
зміни? Чи стануть вони прогре-
сивними в повсякденному госпо-
дарюванні лісівників? Про це
ведемо розмову з головним ліс-
ничим державного підприємства
«Славутське лісове господарство»
Леонідом ГРУБИМ:

- Леоніде дмитровичу, як ви ду-
маєте, чим викликані ці зміни в лі-
совій політиці нашої держави? ад-
же введення їх означає ще й відпо-
відне коригування в цьому плані
Кодексу україни про адміністратив-
ні порушення, Кримінального ко-
дексу україни та інших законодав-
чих актів. чи не так? заради ж чого
має бути проведена така кропітка
робота – аби не знищувалися ліси?

- Так, масштаби лісозаготівель в
Україні подекуди, попри мораторії
та заборони, збільшуються швид-
кими темпами. Доводиться ж додат-
ково вирубувати суцільними сані-
тарними рубками соснові насад-
ження, пошкоджені верхівковим ко-
роїдом. Проте, на наш погляд, зага-
льний обсяг заготівель деревини
значно менший від обсягу щоріч-
ного приросту, що не дає підстав
говорити про знищення лісів. У вся-
кому разі, нашим лісгоспом обсяги
рубок, пов’язаних із веденням лісо-
вого господарювання, та рубок го-
ловного користування ніколи не
перевищували дозволених, науково
обґрунтованих і узгоджених із від-
повідними природоохоронними ві-
домствами норм заготівлі деревини.

- ви говорите про діяльність під-
приємства, та в українському сус-
пільстві давно побутує думка, що
непоправної шкоди лісам заподію-
ють «чорні» лісоруби. то, може, са-
ме проти них спрямовані оті новов-
ведення до законів держави щодо
незаконної порубки лісових куль-
тур? чи в нас таких немає?

- Лісовою охороною ДП «Сла-
вутське лісове господарство» цьо-
горіч спільно з працівниками відділу
поліції постійно патрулюються наші
лісові насадження. Лише в цьому
році виявлено більше 10 випадків
зрубаних і вивезених із лісу дубів,
але, на жаль, встановити злодіїв
поки що не вдалося.

Принагідно можу згадати той11
факт, коли рейдова бригада ліс-
госпу одного разу (ще в 2016 році)
вночі на території Голицького ліс-
ництва в напрямку Славута-Хоро-
виця затримала автомобіль «Мер-
седес-Бенц», завантажений спиле-
ними сортиментами дуба по 3 мет-
ри. Тоді було складено акт огляду
вчиненого водієм із Сарненського
району Рівненської області (а його
спільникам, на жаль, вдалося втек-

ти) правопорушення лісового зако-
нодавства. Внаслідок розгляду цьо-
го факту крадіжки лісу в суді, він за-
платив 29тис. грн за самовільну ру-
бку двох дубів та заподіяну мате-
ріальну шкоду. Адже взяв усе на
себе, не видав своїх спільників.

- ось ви згадали про 10 поруше-
них кримінальних справ за фак-
тами вчинення незаконного спи-
лення у наших лісах дубів. чи мо-
жете сказати, скільки кубометрів
цінної деревини (ваші спеціалісти,
певно, порахували) було внаслідок
таких самочинних дій вивезено без-
контрольно зі славутських лісів й на
яку суму заподіяно збитків?

- Якщо не підводить пам’ять,
маса деревини «потягла» тоді десь

майже 90 кубометрів, а збитки – до
півмільйона гривень. Звичайно, це
суттєві втрати. Адже щоб виростити
такі дерева дуба, потрібно 60-80
літ… Та й у попередні роки нашими
лісівниками було виявлено ряд фак-
тів крадіжок дубів, але жоден із них,
на жаль, не розкритий правоохо-
ронними органами. А тінь, у такому
разі, самі розумієте, падає на пра-
цівників лісгоспу, що не має абсо-
лютно ніякого підґрунтя. До речі,
лісистість Славутчини на третину
вища, ніж в Україні, а це свідчить
про наше бережливе хазяйнування
в лісах.

- хто ж, на ваш погляд, зазіхає
на дармову ділову деревину?

- Звичайно, це роблять ті, хто
займається збутом її (бо має певні
замовлення і адреси постачання!),
а також ті, хто утримує пилорами…
Лише на Славутчині їх можна нара-
хувати більше двох десятків. Не
знаю, чи перевіряють їх податківці,
інші державні структури. Але на чо-
мусь же вони працюють! Ну, а в
нас, лісівників, таких повноважень,

щоби перевірити їх, немає.

- виходить, тут знову недопра-
цьовує поліція? Можливо, хоч те-
пер, коли суттєво зросли штрафи за
перевезення, зберігання незаконно
зрубаних дерев, поліціянти частіше
зупинятимуть на дорогах автомо-
білі із завантаженою деревиною й
перевірятимуть її походження?

- Так, ця картина добре знайома
всім. Ліс часто вивозиться різним
транспортом, і якщо на колодах не-
має відповідних чипів (а в лісгоспі
давно діє електронний облік дере-
вини!), то це мало би послужити
приводом для огляду документів на
легальне перевезення лісової про-
дукції. Зупиняти такі автомобілі ми
також не маємо права. А от праців-

ники поліції зобов’язані це робити…
Штрафи, дійсно, як ви сказали

вище, відчутно зросли: для грома-
дян – від 255 до 510 гривень, для
посадових осіб, причетних до неза-
конних порубок і пошкодження де-
рев або чагарників, перевезення чи
зберігання їх, знищення або по-
шкодження лісових культур, навіть
молодняка природного походження
і самосіву на площах, призначених
під лісовідновлення, - від 1275 до
2550 гривень. Відповідні дії, вчинені
повторно, збільшують перші штра-
фи від 510 до 1020грн, другі – від
10200 до 5100 гривень.

- Крім того, наскільки нам ві-
домо, тепер вводиться ще й кримі-
нальна відповідальність за несанк-
ціоноване  вивезення лісу з украї-
ни. дивно, що її досі не було…

- Вочевидь, масштаби перемі-
щення через кордони нашої дер-
жави (а кримінальна відповідаль-
ність законом передбачена саме
тут!) поза митним контролем лісома-
теріалів або пиломатеріалів цінних
та рідкісних порід дерев, необробле-

них матеріалів, або інших, забороне-
них до вивозу за межі України, сяг-
нули загрозливих масштабів. Це, 
безумовно, й спонукало Президента
підписати Закон «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо збереження українських
лісів та запобігання незаконному ви-
везенню необроблених лісоматеріа-
лів». Так, все правильно – порядок
потрібно навести, перш за все, на
митниці, щоб її службовці не іміту-
вали бурхливу діяльність (як це бу-
ло не так давно із нашими вагонами,
ви це знаєте і писали про ті «вик-
риття» п.Москаля не раз у «Трудів-
нику»), а вболівали за стан справ і
порядок в нашій державі.

- давайте повернемося все ж до
кримінальної відповідальності. то
вона тепер передбачена, як мо-
виться, на всіх рівнях крадіжок лісу?

- Ви, як журналіст, можете собі
дозволити говорити так огульно. А
от з висоти свого службового стано-
вища мушу роз’яснити читачам га-
зети, що під кримінал тепер підпа-
дають практично всі порушники лі-
сового законодавства, які спробу-
ють перемістити деревину поза
митним контролем, і ті, хто заподіє
істотну шкоду внаслідок незаконної
порубки, перевезення, зберігання
та збуту лісу будь-де. 

За такі незаконні дії, наприклад,
збут лісу, штрафи становитимуть
від тисячі (1700грн) до тисячі п’ят-
сот (25500 грн) неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Поруш-
никам може бути також обмежено
волю на строк від 3 до 5 років, чи
позбавлено волі їх на такий же тер-
мін. Особливо це стосується неза-
конних дій у заповідниках або на
територіях  чи об’єктах природно-
заповідного фонду. Тут порушення

«тягнуть» на покарання з позбав-
ленням волі від 5 до 7 років.

- Леоніде дмитровичу, чи не
здається вам, що усталений вислів
«Ліс – наше багатство», відомий
усім з дитинства, тепер багато в
чому формує неправильне став-
лення до лісових ресурсів, навіть
став своєрідним подразником для
тих, хто зазіхає на це «багатство»?

- Саме таким споживацьким на-
строєм керуються в нашій державі
ті лобісти, які прагнуть передати
державні лісові ресурси в концесію,
– замість того, аби розвивати дере-
вопереробну промисловість, меб-
леве виробництво чи інше. Так,
кожен із нас вважає ліс своїм. Бо в

цьому домі природи на другий план
відходить будь-яка суєта, людина
почувається вільно і легко. Дерева
щиро діляться з людьми своєю
енергією життя і водночас потре-
бують їхньої допомоги – в оздоров-
ленні природи, збереженні її від
зазіхань та злочинних дій будь-кого.

Думаю, після введення в дію но-
вого закону, підписаного Президен-
том, стан справ у лісовій галузі
України значно поліпшиться, а на
рівні державних правоохоронних та
фіскальних органів буде зупинено
масштабні факти контрабанди лісу.

На закінчення нашої розмови на-
голошу ще раз на тому, що Закон,
який вводиться в дію з 1 січня 2019
року, встановлює обмеження й для
внутрішнього використання необ-
роблених лісоматеріалів. А також по-
силює адміністративну та криміналь-
ну відповідальність за незаконну ви-
рубку лісу та його контрабанду.

- так, це дуже важливий закон!
бо ліси – це дійсно наше спільне ба-
гатство, і їх треба усім нам разом
берегти та захищати.

інтерв’ю вела віра МаЛьчуК.

Цими днями на базі Партизанського
лісництва ДП «Славутське лісове

господарство» було «гаряче». Тут члени
учнівського лісництва ЗОШ №7 працювали,
навчались, а потім весело проводили час.
Але про все за порядком.

Прекрасний осінній ранок. Ласкаве сон-
це посилає останні теплі промінчики. У
такий день хочеться відпочивати, насолод-
жуватись навколишньою красою. Але на-
шим учням було не до того. Вони працюва-

ли, збираючи жолуддя ду-
ба звичайного. Поряд із
молоддю трудилися і лісни-
чий Партизанського лісни-

цтва Віталій Миколайович Климчук, вчи-
тель біології ЗОШ №7 Світлана Володими-
рівна Харь. А щоб робота не видавалась
нудною, Віталій Миколайович розповів про
подальший процес сортування, флотації,
термічної та хімічної обробки насіння і на-
ступне зберігання його в спеціальних холо-
дильних камерах. Майбутній посадковий
матеріал, який буде отримано із зібраних
жолудів, під дбайливою опікою працівників

лісу стане насадженням кремезних дубів. 
Дуже жваво діти визначали, скільки по-

колінь у їхніх родинах вже змінилося, до-
поки з маленького жолудя виросли могутні
красені-дуби, які їх оточують. Та на цьому
навчання в лісі не закінчилось. Лісничий
разом зі своїми юними колегами обгово-
рили правила поведінки в лісі, паралельно
пригадуючи навички орієнтування в ньому. 

А ще була весела гра, в якій відгаду-
вали, що це за рослина, дерево, птах. Ве-
лике зацікавлення у школярів викликало
насадження модрини європейської. Учні по-
чули багато невідомого про саму рослину,
унікальність її деревини, особливості виро-
щування та догляду. 

Ну і, звичайно, кожна праця має бути
винагороджена. Отож, смачне печиво, цу-
керки та напої були весело зустрінуті
юними друзями лісу.

Швидко пролетів пізнавально-трудовий
день у Партизанському лісництві. Маємо
надію, що те зерно знань та навичок, яке
було занесене в світлі дитячі голови та
серця, дасть щедрий врожай любові до рід-
ного краю, навчить їх цінувати працю
інших.

прес-служба дп «славутське 
лісове господарство».
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Вронивши в благодатний ґрунт добре насіння, згодом не-

одмінно отримаємо щедрий урожай. Так і зі знаннями, які за-

сіваються в молодому віці й залишаються на все життя...

збираЛи жоЛуді й... навчаЛись

Ліс потрЕбує захисту
Побувавши недавно в грибних місцях ботанічного заказника «Теребіжі», що простягається здебільшого на угід-

дях Ізяславського лісгоспу, а також у багатьох наближених до нього кварталах нашого Славутського лісового гос-
подарства, й побачивши значну захаращеність лісових масивів після привілля в них стихій природи, я з острахом
подумала про можливу передачу наших лісів у концесію. Саме таку ідею виношують деякі чиновники із Уряду, ба-
жаючи взяти в свої руки українські ліси та експлуатувати їх, як їм захочеться, збираючи доходи на власну користь. 

Іншими словами, держава може передати ліси, скажімо, на 50 чи більше років якомусь приватнику, а той ні-
бито інвестуватиме кошти в їхній розвиток і зніматиме плату за користування з тих, хто збиратиме гриби, ягоди
чи відпочиватиме в лісі. Не приведи, Господи, до такого збиткування над нашими лісами і людьми! Вже й без того
дореформувалися до краю, що Україна має в три рази меншу лісистість, ніж Європа. Бо хоч і діє з 1 листопада
2015 року мораторій на вивезення лісоматеріалів у необробленому вигляді, так би мовити, кругляка, ця заборона
не вирішує проблеми самовільної вирубки лісів у Карпатах і всій Україні...


