
 
Вих.№ 115 від 21.03.2018р. 

Міністру екології України О.М. Семераку, 

Першому заступнику міністра  

агропромислової політики М.П. Мартинюку 

 

Шановні Остапе Михайловичу та Максиме Петровичу! 

ГС «Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств» (далі – 

Асоціація) глибоко стурбована проблемою незаконного встановлення на території лісових 

земель різних областей України піролізних бочок для випалювання деревного вугілля, і хоче 

звернути Вашу увагу на дану проблему. 

До нас звернулось мисливське господарство – член Асоціації – щодо встановлення 

таких бочок в урочищі «Левачі» Листвинського лісництва ДП «Соснівське лісове 

господарство», Рівненська область, зі скаргою щодо бездіяльності місцевої влади. Місце 

розташування вуглевипалювальних установок межує з територією мисливського 

господарства, в тому числі і з його відтворювальною ділянкою для диких тварин. Місцеві 

підприємці мають намір збільшити кількість піролізних печей, встановивши їх посеред 

території мисливського господарства.  

Випалювання деревини в таких бочках спричиняє значні викиди в атмосферу, оскільки 

процес виходу викидів з таких бочок є відкритим; отруйні речовини осідають на ґрунт, воду, 

рослини і таким чином потрапляють в організм тварин; безперервний процес виробництва є 

значним фактором неспокою для представників мисливської фауни. Таким чином діяльність 

недобросовісних підприємців зводить нанівець усі зусилля користувачів мисливських угідь, 

направленні на недопущення погіршення екологічних умов існування диких тварин та 

створення сприятливих умов для відтворення і збільшення чисельності представників 

мисливської фауни. 

У відповідності з Класифікацією видів економічної діяльності виробництво деревного 

вугілля шляхом дистиляції (піролізу) відноситься до виробництва хімічних речовин 

(переробна промисловість), тому може розміщуватися лише на території промислових 

земель. 

Проаналізувавши ситуацію з розміщенням піролізних бочок на території лісових земель 

у відкритих джерелах, ми виявили, що їх незаконне встановлення широко розповсюджено у 

всіх «лісових» областях України, і стає популярним навіть у степових регіонах. Це окрім 

вищезазначеного призводить і до розкрадання лісу, що служить сировиною для такого 

виробництва. Крім того у більшості випадків виробництво деревного вугілля у піролізних 

бочках відбувається без оформлення необхідних дозвільних документів, оскільки 

передбачена нині відповідальність за забруднення довкілля є незначною, тобто не носить 

стримуючий характер.  

Просимо Вас втрутитися в ситуацію з розміщенням піролізних печей для випалювання 

деревного вугілля на території Листвинського лісництва ДП «Соснівське лісове 

господарство», Рівненська область, і вжити термінових заходів по недопущенню справжньої 

екологічної катастрофи, яку можуть спричинити кустарні методи виробництва деревного 

вугілля.  

 

З повагою, 
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