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Розглянувши пропозицію депутатів міської ради Пили-
пчука О.В., Гибалюка О.В., Гангало М.О. про звернення 
депутатів Славутської міської ради до Верховної Ради 
України щодо внесення змін до Закону України № 5495 
«Про внесення змін до деяких  аконодавчих актів Украї-
ни щодо збереження українських лісів та запобігання не-
законному вивезенню  необроблених лісоматеріалів» та  
підтримання  заборони експорту дров, керуючись статтею 
25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», Славутська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Підтримати пропозицію депутатів Пилипчука О.В., 
Гибалюка О.В., Гангало М.О. і звернутися до Верховної 
Ради України щодо внесення змін до Закону України  № 
5495 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження українських лісів та  запобі-
гання незаконному вивезенню  необроблених лісоматері-
алів» та  підтримання  заборони експорту дров (звернення 
додається).

2.Управлінню інформаційного забезпечення та вну-
трішньої політики виконавчого комітету Славутської 
міської ради (Чумак Л.А.) оприлюднити дане рішення та 
текст звернення у засобах масової інформації та на офі-
ційному веб-сайті Славутської міської ради та її виконав-
чого комітету.

3.Контроль за виконанням цього рішення доручити 
постійній комісії з питань регламенту, депутатської ді-
яльності та етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та 
засобами масової інформації, законності, правопорядку 
(Климковецький М.О.), а організацію його виконання – 
секретарю міської ради Медведєвій С.В.

Міський голова                                                    В.Б.Сидор

Додаток до рішення
Славутської міської ради

18.09.2018 р. № 25-33/2018
Шановні депутати Верховної Ради України !

У 2015 році було запроваджено 10-річний мораторій на 
експорт лісу-кругляка. Та, на жаль, спритні ділки продов-
жують вивозити українській ліс за кордон цілими вагонами 
та ешелонами. Тільки за минулий рік під виглядом дров до 
ЄС контрабандисти вивезли 1 млн. кубометрів української 
деревини.

6 вересня 2018 року парламент ухвалив  закон №5495 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо збереження українських лісів та запобігання незакон-
ному вивезенню  необроблених лісоматеріалів», проте, на 
вимогу Президента України, пункт про заборону експорту 
дров було вилучено із тексту Закону. Внаслідок цього рі-
шення збереглася  шпарина для контрабандистів – можли-
вість вивезення промислової деревини під виглядом дров. 
Влада запропонувала рішення, яким вкотре показала, що не 
зацікавлена у розвитку власної деревообробної і меблевої 
галузі, а контрабандистам  надала можливість і далі спокій-
но «працювати».

Українські підприємці  знову опинилися під загрозою зне-
цінення їхніх інвестицій, позбавлення доступу до сировини, 
а українці – втрати нових робочих місць.

Це помилковий шлях. Україна має зберігати власні при-
родні багатства, захищати власного виробника та розвивати 
національну економіку, а не бути сировинною колонією.

Щороку Україна продає меблі та вироби з деревини на 2 
млрд. дол. США, а сусідня Польща – на 20 млрд. дол. Отже, 
щороку через контрабанду лісу-кругляка українці втрача-
ють 18 млрд. дол. Натомість ми створюємо робочі місця за 
кордоном, а потім змушені купувати імпортні меблі за кос-
мічними цінами.

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо від Голови Верхов-
ної Ради України та народних депутатів України розробити 
і винести на розгляд парламенту зміни до Закону України  
№ 5495 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо збереження українських лісів та запобігання 
незаконному вивезенню  необроблених лісоматеріалів», в 
яких зафіксувати заборону на вивезення деревини під ви-
глядом дров.

Від імені Славутської міської ради секретар ради 
С.В. Медведєва.

СЛАВУТСЬКА    МІСЬКА    РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ    ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
33 сесії міської ради  VІІ скликання

Пройшов рік відколи наше підприємство 
взяло на себе добровільні зобов’язання (наказ 
№117 від 15.09.2017 р.) дотримуватися принци-
пів і критеріїв Лісової Опікунської Ради (ЛОР 
– FSC). 

Лісова сертифікація - оцінка відповідності 
системи ведення лісового господарства вста-
новленим міжнародним вимогам щодо управ-
ління лісами та лісокористування на засадах 
сталого розвитку. Метою лісової сертифі-
кації є забезпечення економічно, екологічно 
і соціально збалансованого ведення лісового 
господарства шляхом виконання відповідних загальновизна-
них і таких, що заслуговують на довіру, стандартів.

Екологічно збалансоване і відповідальне ведення лісового 
господарства передбачає заготівлю лісоматеріалів та іншої лі-
сової продукції при одночасному збереженні біорізноманіття та 
продуктивності лісів, природних екологічних процесів.

Соціально орієнтоване ведення лісового господарства сприяє 
зростанню добробуту місцевого населення і суспільства в ці-
лому, а також стимулює місцеве населення зберігати лісові ре-
сурси.

Економічно життєздатне використання лісових ресурсів озна-
чає, що лісове господарство і лісокористування організовані й 
управляються таким чином, щоб бути прибутковими, проте не 
за рахунок виснаження лісових ресурсів і природних екосистем.

За цей період нами було проведене роз’яснення серед насе-
лення та громадськості, організацій та працівників лісгоспу 
щодо дотримання принципів та критеріїв ЛОР, проведено низку 
комплексних навчань з персоналом підприємства про суть та 
значення лісової сертифікації. У свою чергу, лісничі всіх ліс-
ництв та начальники інших структурних підрозділів провели 
навчання своїх працівників з екологічних, соціальних та еконо-
мічних аспектів ведення лісового господарства, відслідковуван-
ня ланцюга походження деревини.

Змінився підхід при плануванні та проведенні лісогосподар-
ських заходів, які базуються на результаті оцінювання їх мож-
ливих екологічних та соціальних наслідків, вживаються заходи 
щодо захисту рідкісних видів тварин і рослин, та видів, які 
знаходяться під загрозою зникнення. Обмежено застосування 
суцільно-лісосічних рубок, а також площі лісосік таких рубок, 
якщо раніше домінували суцільні рубки, після яких повністю 
змінювався краєвид, то тепер залишаються не лише насінники 
і природне поновлення, а й окремі компоненти, що виконують 
захисні функції та є осередками біорізноманіття. Під час прове-
дення рубок зберігаються цінні та рідкісні дерева і чагарники, 
насінники і плюсові дерева, а також важливі для збереження 
біорізноманіття елементи насаджень – сухостій, повалені, фа-
утні (дерева з пошкодженнями та вадами стовбурів різного по-

ходження), поодинокі старовікові дерева тощо. 
Відновлення лісів відбувається переважно шля-
хом природного поновлення. Обмежується спа-
лювання порубкових решток, залишається на 
перегнивання або подрібнюється спеціальним 
устаткуванням на тріску паливну, яка в подаль-
шому використовується у котельнях міста. 

Цього року взято напрямок на отриман-
ня прибутку від недеревної продукції лісу, в 
результаті чого було засновано першими в 
Україні інтернет-магазин. Тобто, лісогоспо-

дарська діяльність підприємства спрямована на зміцнення 
і диверсифікацію місцевої економіки, щоб уникнути її за-
лежності від одного виду лісової продукції.

Підприємство використовує безпечні для навколишнього при-
родного середовища нехімічні методи боротьби із шкідниками 
та хворобами лісу, і намагається уникати застосування хімічних 
пестицидів на відміну від інших видів сфер і промисловості.

Виділено репрезентативні зразки існуючих екосистем, близь-
ко 1,1 тис.га, тобто ряд лісових ділянок, які повинні зберігатися 
в їх природному стані. Такі ділянки нанесені на карту. Також 
відбувається збереження особливо цінних лісів - лісова терито-
рія, що потребує відповідного господарювання з метою підтри-
мання або посилення виявлених цінностей. 

Поважаючи конфіденційність інформації, підприємство по-
стійно доводить до відома громадськості основні положення 
плану заходів щодо ведення господарства, тобто, підприємство 
демонструє свою постійну прихильність до Принципів і Кри-
теріїв ЛОР.

Що таке система сертифікації? Це не тільки перевірка, як 
ведеться лісове господарство і чи легальна деревина. Це, в пер-
шу чергу, модернізація виробничого процесу, підвищення ефек-
тивності системи охорони праці та техніки безпеки на робочих 
місцях, підвищення професійної відповідальності персоналу, 
забезпечення сталості користування лісовими ресурсами, тощо.

Ключовим моментом системи ЛОР є наявність товарного 
знаку. Цей знак ставиться на кінцеву продукцію і свідчить, 
що продукція, отримана з лісогосподарських підприємств, у 
яких ведення лісового господарства відповідає міжнародним 
нормам та вимогам. Іншими словами, FSC сертифікація – це 
найкращий спосіб заявити про прозорість і екологічність 
виробництва. Ті, хто сертифікують своє виробництво, і ті хто 
купує сертифіковану продукцію, фактично роблять одну справу 
- сприяють кращому управлінню лісами і їхньому збереженню 
в інтересах майбутніх поколінь.

О.О. Веремій, інженер лісового господарства. 

Завдання школи – виховання людини, яка б не намагалась 
сліпо слідувати моді, а вміла б свідомо обрати з неї все краще, 
що найбільш відповідає ідеалам краси, потребам і нахилам 
конкретної особистості.

Як сказала Лілія Гриневич: «Нова українська школа - це 
школа для життя у XXI столітті. Головна мета – створити 
школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням 
не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння 
застосовувати їх у житті. Дітям від природи притаманно 
швидко захоплюватись тим, що їх 
цікавить. Тому і зацікавити дітей 
новими знаннями досить просто. 
Потрібно лише знати місця, де їм буде 
цікаво та пізнавально одночасно. А 
головне, куди вони захочуть прийти ще 
раз. Тому ми сьогодні переходимо «Від 
школи з «дисциплінарним простором»  
– до школи з простором розвитку та 
взаємодії».

Освітній простір має бути всеохопний 
та цілісний, мати в основі єдину 
педагогічну, соціально-організаційну 
та художню концепцію. Такий простір 
в цілому, як і кожен з його елементів – 
від благоустрою ділянки та архітектури 
будівлі до найменших дрібниць інтер’єру, обладнання та 
навчальних матеріалів – є засобом освіти.

Він різноманітний та гнучкий, придатний для будь-яких 
освітніх форм, але з урахуванням як характеру діяльності, так і 
вікових особливостей учнів.

Тому для досягнення цієї мети ми вирішили зробити акцент 
на такі напрямки:

1. Консолідація освітнього простору: тобто об’єднання 
шкільного інтерєру з навчанням: зона тимчасового усамітнення,  
зони колективних справ.

Кожен куточок школи намагаємося зробити продуктивним. 
Тому рекреації школи ми перетворили у робочі зони для занять 
за інтересами дітей різного віку. Так, учні можуть відвідати 
Фототейт, в якому оживає історія школи, зал європеїстики, 
мистецько-експозиційний хол, музей української народної 
вишивки, поспілкуватися за дитячими столиками. Хоче дитина 
рухатися - хай пограє в класики, які намальовані на підлозі 
рекреації. Хоче малювати - хай малює на листках, які прикріплені 
до мольбертів і постійно оновлюються. 

Сьогоднішнє покоління дітей - це покоління Z та покоління 
Альфи, яких не можна примусити щось робити, з ними потрібно 
домовлятися. Створюючи освітні та комфортні зони у школі, 

ми слідували педагогіці партнерства, прислухалися до бажань 
учнів, створивши вай-фай зону.

2. Робота кімнати психологічного розвантаження «В 
гармонії зі світом і собою».

В режимі партнерства разом із практичним психологом іде 
співпраця вчителів та учнів. Вчаться працювати не тільки діти, 
а й вчителі. Проводимо флеш-тренінги окремо для дітей та 
окремо для вчителів, тому що сьогодні ми вчимося на рівних 
спілкуватися з ними, проводимо різні види арт-терапії.

3. Музейна педагогіка.
К.Д. Ушинський казав, що виховання, 

створене самим народом і засноване на 
народних починаннях, має таку виховну 
силу, якої немає в найкращих системах, 
що ґрунтуються на абстрактних ідеях чи 
запозичені в іншого народу. 

Існує думка, перевірена життям, що 
шлях до любові та істини йде насамперед 
через оціночні судження про красу, 
добро, в основі яких лежить досвід 
емоційно-чуттєвого світосприймання. 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7 - чи не єдине 
джерело інтелектуального потенціалу 
в мікрорайоні. Тому, працюючи над 
створенням музею, який сьогодні є одним 

з найкращих у області, ми розуміли, що він буде неодмінним 
атрибутом родинних свят та виховних заходів.

Наш музей мобільний. Він мандрує різними куточками школи 
і є «Музеєм живої історії» - так його називають наші діти і 
вчителі. Це тому, що експонати музею інтерактивні. Такі, до 
яких можна доторкнутися, відчути. 

Наприклад, відтворити куточок української хати для 
святкування Андріївських вечорниць або вистави «Вечори 
на хуторі біля Диканьки». Тут можна вивчити українську 
народну пісню, вишиваючи серветку або розмальовуючи 
писанку, створити дизайнерські моделі вбрання, занурившись 
у «бабусину» скриню. На базі нашого музею неодноразово 
проводили телепередачі «З народних джерел» з Марією Караван.

Ми робимо все, щоб школа стала острівцем людяності й 
любові, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники 
на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то 
дотримуйся золотого правила: розум – у голові; чесність 
– у серці; здоров’я – у тілі. Це буде школа для тих, хто бажає 
неможливого, має сміливі плани й надії, сповнений настроєм 
пізнавального романтизму.

С.С. Коробчук, заступник директора                                          
з навчально-виховної роботи.

Про звернення деПутатів СлавутСької 
міСької ради до  верховної ради україни 
щодо внеСення змін до закону україни 
№ 5495 «Про внеСення змін до деяких законодавчих
актів україни щодо збереження українСьких 
ліСів та заПобігання незаконному вивезенню 
необроблених ліСоматеріалів» та  Підтримання 
заборони екСПорту дров  
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ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ І КРИТЕРІЇВ ЛОР У ДП 
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