
 

 
 

 

FINAL REPORT 

 «SUPPORT FOR DEVELOPMENT OF A GENERAL 

PUBLIC INVOLVEMENT MECHANISM TO CONTROL 

LOGGED WOOD TRANSPORTATION IN UKRAINE» 

 

 

 

PAVLO KRAVETS 

NOVEMBER 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The content, findings, interpretations, 

and conclusions of this publication are the sole responsibility of the FLEG II Program Team (www.enpi-fleg.org) and 

can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The views expressed do not necessarily reflect 

those of the Implementing Organizations.  

“The material in this publication is copyrighted. Copying and/or transmitting portions of this work without the permission 

may be in violation of applicable law.”

http://www.enpi-fleg.org/


 

2 
 

  

CONTENTS 

(Main text of the Report is presented in English) 

 

INTRODUCTION ................................................................................................................................. 3 

1. Formation of model of public control over wood transportation in Ukraine ................................ 4 

1.1. Preparation of draft Conception of public control over logged wood transportation in 

Ukraine ........................................................................................................................................ 4 

1.2. Conducting consultations with stakeholders on implementation of approaches founded in 

the draft Conception .................................................................................................................... 7 

2. Software solutions on implementation of draft Conception of public control over logged wood 

transportation in Ukraine ................................................................................................................. 9 

2.1. Improvement of EAW ........................................................................................................ 9 

2.2. Universal solution for public control over timber transportation ........................................ 11 

3. Raising awareness and recognize on public participation in control over transportation of 

wood……………12 

REFERENCES .................................................................................................................................. 13 

 

ANNEXES (IN UKRAINIAN) 

Annex А Conception of public control over logged wood transportation in Ukraine 

Annex B Operating instruction for software solutions of SE “FIAC” for information and reference 

centers  

Annex C Main principles on application of information retrieval system of logged wood transportation 

proderevo.info 

Annex D List of stakeholders, which are informed about possibility of public participation in control 

over wood transportation



 

3 
 

 

INTRODUCTION 
 

Worsening of public opinion on legality of forest harvesting and sustainability of forest 

use necessitates expansion of a toolbox on public access to information about forests and 

forestry, preventing of forest law violations and combating shadow timber traffic. In 

particular society is concerned about the problems of illegal logging, including trade, 

transportation and processing of wood of illegal origin. 

Lack of a unified system for monitoring and control over transportation of wood in 

Ukraine and non-transparency of information, or lack thereof, on wood is one of the reasons 

for public distrust to the forestry sector. Therefore, it is important to further establish effective 

and transparent control of forest use, system for tracking origin of wood that goes into 

circulation across the country with full cooperation of enterprises that possesses this 

information about wood, and state government bodies, law enforcement agencies, 

responsible business, environmental organizations, and local communities in order to 

achieve sustainable forest management. 

Thus, one of the most crucial areas of the program “European neighborhood and 

partnership instrument east countries forest law enforcement and governance II program” 

(FLEG II) is to develop both systems for control of wood transportation at all stages of its 

transformation into finished products and securing public control on individual levels of 

traffic, including transportation. 

The present report contains proposals for setting up a public control both on basis of 

the existing unified state system of electronic accounting of wood (USSEAW) and possibility 

of using alternative systems during timber transportation. The software is developed, based 

on test database for timber account, which by means of convenient services for citizens will 

enable controlling and retrieving additional information. As a result, practical implementation 

of the proposed services will not cause inconveniences in operations of forestry and wood 

processing enterprises and provide a civilized control tool for the public. 
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1. Formation of model of public control over wood 

transportation in Ukraine  

 

1.1. Preparation of draft Conception of public control over 

logged wood transportation in Ukraine  
 

In the course of fulfilling this assignment, materials of project assignment of FLEG II 

program “Improvement of timber flow control system in Ukraine and preparations of final 

proposals for changes in the national legislation” were considered, particularly concerning 

foreign experience on setting up foreign timber track and trace systems: http://www.enpi-

fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/. 

As it turned out, in a great variety of timber track and trace systems only integrated 

information system SUMAL in Romania has an element of public participation in monitoring 

the transportation of untreated timber. There is a possibility for any citizen to call a service 

number for emergencies 112 and by the state registration number of the car that transports 

timber, to learn about legality of origin of raw materials. Therefore, every carrier is obliged 

to provide information on the cargo (detailed) to the system server before starting any 

movement of the cargo to its destination. 

Given the increase of civic engagement in the country and low confidence in the 

forestry sector in society – it is reasonable to use Romanian experience of implementation 

of SUMAL system in terms of timber online registration service at lifting and its control over 

shipment time. 

The proposed draft Concept of public control over the transportation of logged wood 
in Ukraine envisages expansion of tools for accessing information about forests and forestry, 
prevention of forest law violations and combating shadow turnover of wood in Ukraine 
(Annex A). 

The current system of electronic accounting of wood (EAW) cannot effectively 
implement public control as a result of a number of legal, organizational and technological 
aspects of its operation. In particular, a public has no right to stop a vehicle to check 
presence of tags and their registration in the EAW system. Checking of tags for every log in 
the EAW system requires significant amounts of time. Lack of uniform requirements for 
entering information about timber into the EAW system (including timing of data entry) 
entails a possibility of transportation of timber without its pre-registration in the system. The 
possibility of modification of the information already entered in the system should not be 
ruled out. 

The defined in the Conception approach allows to fully or partially eliminate the 
revealed shortcomings and offers simple means of public control over legality of timber origin 
during its transportation. 

http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
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The aim of the Conception is to define the principles of transparent forest 
management and to create conditions for objective confirmation of legality of timber origin 
in accordance with Article 294 of the Association Agreement between the EU and Ukraine 
and the Law of Ukraine "On peculiarities of state regulation of business entities related with 
sales and export of timber". 
  

The main principles of the Conception are: 
 

● openness of data on logging and transportation of logged wood; 
● transparency and openness in the coverage of forestry branch; 
● commonality of approaches to obtaining information on logged wood; 
● focus on interests and needs of communities; 
● protocoling of all data transactions; 
● ensuring confidentiality of information storage and impossibility of its modification. 

 
The tasks of the Conception of public control over logged wood transportation in 

Ukraine are as follows: 
 

● ensure the right of citizens to access information about forests and forestry; 
● public involvement in forest management; 
● diversification of instruments of control over activities of executive power by civil society; 
● improvement of technology of management and quality of management solutions in 
forestry; 
● expansion of public access to information resources on forests and forestry; 
● raising public awareness on use of information and communication technologies in 
forestry. 

 
Solving tasks of the Conception is to be implemented by means of: 
 

● creation of an independent information retrieval system on the transportation of logged 
wood; 
● development of database structure and algorithms for synchronization of information with 
existing systems of logged wood transportation control in Ukraine (EAW etc.); 
● creation of flexible tools for public retrieval of information on transportation of logged wood, 
such as mobile applications, web services and integration with the existing call centers; 
● development of instructions for using the tools of information retrieval from system of 
control of transportation of logged wood; 
● identification and training of persons responsible for supporting information retrieval 
system on transportation of logged wood; 
● public involvement to use of the tools developed; 
● integration of official website of the State Forestry Agency of Ukraine with objective tools 
of control of transportation of logged wood. 

 
The information retrieval system of control of transportation of logged wood requires 

constant synchronization with the existing systems of control of transportation of logged 
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wood. In turn, the data is collected in a separate database and all changes are made as 
separate records, while removing of already synchronized entries is impossible. 

To ensure public control during transportation of logged timber it is planned to create 
a hotline, individual services and applications for mobile devices based on the information 
retrieval system of control of transportation of logged wood that allow to receive information 
about wood transported using a registration number of a vehicle, number of tag and number 
of a waybill (see Figure 1). 

 

 
 
Figure 1. An algorithm of operation of information retrieval system on transportation 

of logged wood 
 
Implementation of the Conception is expected to be done within two stages. 
  
The first stage includes: 

● study of European and national experience of functioning of systems of control of logged 
wood transportation; 
● creation of a centralized database; 
● establishing a system of information retrieval; 
● integration of a system of information retrieval with the existing systems; 
● development of additional services and applications; 
● writing detailed instructions for using the system. 

 
The second stage will include testing of the developed tools and teaching the public 

about their use. 
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1.2. Conducting consultations with stakeholders on 
implementation of approaches founded in the draft Conception  

 
To implement approaches founded in the draft Conception a number of consultations 

with stakeholders was carried out, among the public, both state and commercial structures 

associated with wood processing and forest logging activities. 

First of all, active interest on the initial phase of the project was from State Enterprise, 

Forestry Innovation and Analytical Center (FIAC) with possibility of involvement of existing 

instruments of EAW to a system of public control over logged wood transportation. 

Thus, on 14.07.2016 there has been a consultation with the management of Forestry 

Innovation and Analytical Center (FIAC), during which the main tasks to be solved within the 

project assignment of creating tools of public control logged wood transportation and 

possible participation of the SE "FIAC" were discussed. 

Director of "FIAC" (Vasylyev P.V.) has told about a test version of software designed 

for law enforcement agencies to track the origin of timber. It allows to search for information 

both by number of a tag and by number of a vehicle. 

The results of consultations with the management of the State Enterprise "FIAC" are 

as follows: 

• the management of SE "FIAC" is ready to provide software for wood transportation 

control and will actively participate in implementation of the project objectives; 

• registration of forest users in the system of public control over wood transportation, 

entering and viewing information should be free of charge; 

• the basic information about the products has to be registered in the system; 

• the above software may be used in various public control projects, including FLEG 

II. 

 

The next stage of consultations was held during the round table on "Discussion of 

Conception of public control over transportation of logged wood in Ukraine" on September 

29, 2016 as a part of the XV International Exhibition «LISDEREVMASH». 

Representatives of the State Agency of forest resources of Ukraine, SE "FIAC", 

National Police of Ukraine, State Service for Emergency Situations, State Environmental 

Inspectorate, NGOs, woodworking enterprises, and research institutions have participated 

in the discussion. 

The meeting included three reports and further discussion. The first report, presented 

by Pavlo Kravets - an expert of the program “ENPI East FLEG-II", his report concerned 

mechanisms of public involvement to control under transportation of wood in some EU 

countries and possibilities for their implementation under conditions of Ukrainian forest 

sector. Next report by Yuriy Sotnyk - Deputy General Director on production of SE "FIAC" 

concerned main aspects of improvement of unified state system of electronic accounting of 

wood (USSEAW) in Ukraine. In particular, attention was focused on reforming the system 

of electronic accounting of wood (EAW) by introducing electronic timber accounting for all 
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forest users and providing access to the system for the regulatory state authorities to 

minimize shadow timber market in Ukraine. Also among the main objectives of SE "FIAC" 

as it was stated, are to unite EAW subsystem and certificates database subsystem and 

implementation of subsystem for material and monetary evaluation of harvest areas, which 

is currently being tested [2,3]. The latest report included a discussion of the Conception of 

public control over transportation of logged wood in Ukraine. 

There was an active discussion of Conception of public control over transportation of 

logged wood in Ukraine. The main questions concerned integrity of data and preventing their 

modification, fixation of place and time of departure of a vehicle, improving executive 

discipline and accounting of forest resources, ways to involve the public to control of 

movement of logged wood, accounting for human factor, alternative ways of involving the 

public to monitoring transportation of logged wood in Ukraine. It was also proposed to use 

the groundwork of FIAC for control over transportation of logged wood in Ukraine and by 

means of joint efforts to improve electronic timber accounting. 

However, all speakers emphasized that development and implementation of 

advanced control systems can not be treated separately from other instruments of 

prevention of illegal logging, starting from raising public awareness and responsibility of 

citizens as well as strengthening law enforcement. 

Participants agreed on advisability of further development of proposals for public 

control over transportation of logged wood set forth in the Conception. 

To predict feasibility of software solutions for implementation of postulates of Concept 

of public control over transportation of logged wood in Ukraine there was conducted a survey 

among the round table participants and active NGOs, contacts of which were obtained by 

sampling the news on the Internet regarding logging and wood processing by sending 

messages with a link to a questionnaire developed in Google forms. The results showed 

that there is a software request for the proposed software solution, because at the time of 

the survey, in Ukraine there was no single platform for control of legality of transported wood. 

Results of the last round of consultations with the State Enterprise "FIAC" were 

marked by a decrease of its participation in the project due to organizational and 

technological changes in the structure of the enterprise and its closed program code. 

Therefore, a part of previous agreements were not implemented by the SE "FIAC". However, 

following the consultations with Acting Director of State Enterprise "FIAC" (Skolota Y.Y.) 

there were web applications for control of legality of wood origin during its transportation by 

state registration numbers of vehicles, tags and waybills were put online by means of 

website of SE "FIAC". These services are implemented in a test version of software 

designed for law enforcement agencies to track origin of wood. 

Failure in implementation of previous agreements on cooperation with SE "FIAC" 

necessitated development of an alternative test system for control of transporting of logged 

wood in Ukraine that would meet the requirements of the Concept and later could be 

presented to the public. 
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2. Software solutions on implementation of draft 

Conception of public control over logged wood 

transportation in Ukraine  
 

2.1. Improvement of EAW 
 

The Unified state system of electronic accounting of wood (USSEAW) was 

established as a national information system containing data on harvested and sold wood 

by companies, namely by permanent forest users. The main objectives assigned to the 

system, as indicated in the Conception of creating a unified system of integrated state 

account of timber [1], are achieved through: 

 implementation of labeling of wood with application of bar code and digital 

code identical to it to register wood origin, technological, qualitative and 

quantitative indicators; 

 automatic reading of information contained in the bar code and its electronic 

input to the timber account system; 

 automation of processes of documenting transportation of wood from harvest 

sites to storage or processing locations or to the final consumer or exporter; 

 automation of processes of reception and inventory of wood that comes from 

harvest areas, in places of warehousing, storage and shipping, and timber 

account during its implementation; 

 application of methods of electronic control of transportation of wood, including 

those through customs border of Ukraine; 

 creation of systems of electronic timber account and electronic record-

keeping, communication channels using modern technologies to ensure 

reliability and availability of information, modernization of automated 

information system of State Agency of Forest Resources and of relevant 

databases; 

 equipping forestry enterprises with labeling appliances for wood tagging, 

means of processing and transmission of information, introduction of modern 

software; 

 creation of complex information security and protection systems. 

According to SE "FIAC" currently the EAW system is operated on the basis of 272 

permanent forest users. These are mainly enterprises subordinated to SAFRU and one 

enterprise subordinated to the Ministry of Defense of Ukraine. The specific amount of 

harvested wood that is covered with electronic timber accounting within the system of State 

Forestry Agency is 99%. 
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For implementation of the EAW system among all permanent forest users it is 

necessary to solve a number of issues related to: 

- legal regulation of functioning of the Unified system of integrated state account of 

timber; 

- non-conformity of standards of Ukraine and EU, outdated state standards that are 

valid in Ukraine; 

- lack of responsibility for failure or delay in entering information into EAW; 

- low level of confidence of public and forest users to SE "FIAC" and to transparency 

of EAW system; 

- information security and closed software solutions; 

- system administration by its controlling authority. 

That is why it is important to improve the EAW system as an open platform for further 

engagement with the Ministry of Interior, State Customs Service, and State Tax 

Administration to control trafficking of timber and combat black market operation. Thus, 

attention should be focused on improving information security systems in terms of 

impossibility of information modifications and conducting audits of hardware and software 

as well as highlighting their results on the Internet. 

The program "ENPI EAST FLEG II" “Support for development of a general public 

involvement  mechanism to control logged wood transportation in Ukraine” through 

collaboration with SE "FIAC" implemented and made publicly available the tools for checking 

wood origin by state registration number of a vehicle or a waybill for cases of transportation 

of wood by automobile transport (CTW-forest). 

A test version of the software developed by SE "FIAC" for law enforcement agencies 

for tracking the origin of wood also has functionality to search information by state 

registration number of a vehicle or a waybill (see webpage of SE "FIAC": 

http://www.ukrforest.com/). Operation instructions for information and reference centers are 

provided in Annex B. 

As a conclusion, the existing services of EAW system can provide verification of 

logged wood in Ukraine, which is transported from companies where the system is 

implemented and used, but low level of public confidence in SE "FIAC", its closed software 

solutions and lack of confirmation of data security makes it difficult to use them in full extent 

[11]. 

The remaining open questions include: protection of information from modification, 

upgrading hardware of SE "FIAC", providing free public access to the software developed 

by SE "FIAC" on traceability of wood origin or creation of open code public services on its 

basis for call centers. 
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2.2. Universal solution for public control over timber 

transportation 
 

During the project task there was designed a test version of information retrieval 
system on the transportation of logged wood http://www.proderevo.info which can be an 
alternative to the existing EAW system in Ukraine and can be freely used by the public. 

This system provides voluntary registration of operation on transportation of 
untreated wood by photographing CTW-forest documents and inputting information on 
transportation into an independent database. 

Verification of operations is made through automatic reading of data about device, 
which entered information (phone number, IMEI, GPS coordinates), and by creation of joint 
photography (geotagged) of a man, who shipped timber along with the driver of the vehicle 
and further downloading the data to an independent database. 

The Service is a SPA (Single Page Application), hosted by docker-Hosting 
Cloudhero.io and implemented through containerization technology and Android app as apk 
file. The algorithm of system operation is provided in Annex B. 

The developed system is a test system, it shows benefits of the approaches proposed 
in the Conception and may be improved by anyone, since all the groundwork are open 
source. With the support of state executive bodies, it is possible to provide synchronization 
of information with the existing systems of control over transportation of logged wood in 
Ukraine (EAW etc.) and its application for relevant government call centers. 
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3. RAISING AWARENESS AND COGNIZANCE ON PUBLIC 

PARTICIPATION IN CONTROL OVER TRANSPORTATION OF 

WOOD  
 

In order to inform the public and raise awareness on its participation in control over 

transportation of wood, a roundtable "Discussion of public control over transportation of 

logged wood in Ukraine" was held on 29 September 2016 as a part of the XV International 

Exhibition "LISDEREVMASH" (https://www.youtube.com/watch?v=zelbZdsS0y0). Also, 

sending round table supplementary materials was organized to the representatives of the 

State agency of forest resources of Ukraine, SE "FIAC", National police of Ukraine, State 

service for Emergency situations, State environmental Inspectorate, NGOs, woodworking 

enterprises, and research institutions. 

Newsletter reports on the round table were distributed among stakeholders with a link 

to the questionnaire developed in Google forms. The questionnaire was designed to forecast 

and assess feasibility of software solutions for implementation of the Conception of public 

control over transportation of logged wood in Ukraine (Annex D). The survey results 

confirmed necessity of creation of such system and compliance of the Conception to needs 

of the public. 

On November 2, 2016 a press breakfast "Why a system of electronic timber 

accounting introduced back in 2013 is not working in Ukraine and what is required for this?" 

was held. The event was organized by Latschbacher company. During the event media 

representatives besides the main topics presented at the event got acquainted with 

achievements within the program "ENPI EAST FLEG II" «Support for development of a 

general public involvement mechanism to control logged wood transportation in Ukraine", 

including provisions of the Conception of public control over transportation of logged wood 

in Ukraine. 

All materials on the project are posted on the website "Sustainable development of 

forest management in Ukraine" 

http://sfmu.org.ua/ua/component/search/?searchword=FLEG%20II&searchphrase=all  . 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zelbZdsS0y0
http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini


 

13 
 

REFERENCES 
 

1. Decree of Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the concept of creating a 
Unified system of integrated state account of timber" from September 16, 2009 № 1090-р 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1090-2009-%D1%80 
2. Order of the State Committee of Forestry of Ukraine "On approval of form of the Certificate 
of timber and lumber origin for export operations and Instructions for filling-in the Certificate 
form on timber and lumber origin for export operations" from September 7, 2007 № 528 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07 
3. Order of the State Committee of Forestry of Ukraine "On Approval of Standard of 
administrative service on issuance of a Certificate of origin of timber and lumber for export 
transactions" from September 7, 2009  № 230  
http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=59A725F4F8E47C
782E9D2945EC67E82C.app1?art_id=66589&cat_id=65319 
4. International experience in development of timber tracking systems: 
http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Zvit_Zakordonnyj-dosvid-kontrolyu-za-
ruhom-derevyny.pdf  
5. Eugen Iordache, Rudolf Derczeni: "Communication problems at implemetinformation 
systems in the management of Romanian state forests". Mathematical Methods and Applied 
Computing, ACC ’09 - Proceedings of the Applied Computing Conference , Vouliagmeni, 
Athens, Greece, 28-30 September, ISBN: 978-960-474-124-3, pp. 616-621, 2009. Available 
at: http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2009/vouliagmeni/ACCMM/ACCMM2-38.pdf 
6. SUMAL. Available at:   http://apepaduri.gov.ro/categorie/sumal/ 
7. Controlled Wood Risk Assessment for Romania, Version: 1-0, 2012. Available at: 
http://www.certificareforestiera.ro/doc/CWRA_RO_V1-0_14.08.2012.pdf 
8. Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia 
şi comercializarea materialelor lemnoase. Available at: 
http://60relbnsu.blogspot.ro/p/hotararea-nr.html 
9. Association Agreement between Ukraine, on one hand, and the European Union, the 
European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand, ratified 
by Law of Ukraine from 16.09.2014 № 1678-VII 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page 
10. Regulation (EU) No 995/2010. Available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995 
11. Web-site of SE "FIAC" http://www.ukrforest.com/  
12. International experience in development of timber tracking systems: http://www.enpi-
fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/  
13. Web-site "Sustainable development of forest management in Ukraine" 
http://sfmu.org.ua/  
 
  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1090-2009-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1111-07
http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=59A725F4F8E47C782E9D2945EC67E82C.app1?art_id=66589&cat_id=65319
http://www.dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article;jsessionid=59A725F4F8E47C782E9D2945EC67E82C.app1?art_id=66589&cat_id=65319
http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Zvit_Zakordonnyj-dosvid-kontrolyu-za-ruhom-derevyny.pdf
http://www.fleg.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/Zvit_Zakordonnyj-dosvid-kontrolyu-za-ruhom-derevyny.pdf
http://www.wseas.us/elibrary/conferences/2009/vouliagmeni/ACCMM/ACCMM2-38.pdf
http://apepaduri.gov.ro/categorie/sumal/
http://www.certificareforestiera.ro/doc/CWRA_RO_V1-0_14.08.2012.pdf
http://60relbnsu.blogspot.ro/p/hotararea-nr.html
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
http://www.ukrforest.com/
http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
http://www.enpi-fleg.org/docs/international-experience-in-development-of-timber-tracking-systems/
http://sfmu.org.ua/


 

14 
 

Annex A 
 

 

КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯМ 

НЕОБРОБЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ В УКРАЇНІ 

  

1.  Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція 

Погіршення суспільної думки щодо законності лісозаготівель та сталості 

лісокористування зумовлює необхідність розширення інструментарію щодо доступу 

громадськості до інформації про ліси та лісове господарство, попередження 

лісопорушень та боротьби з тіньовим оборотом деревини. 

Діюча система єдиного державного обліку деревини (ЕОД) не дозволяє 

ефективно реалізовувати громадський контроль в наслідок низки правових, 

організаційних та технологічних аспектів її функціонування. Зокрема, громадськість не 

має права зупиняти транспортний засіб для перевірки наявності бирок та їх реєстрації 

в системі ЕОД. Перевірка в системі ЕОД биркування кожної колоди потребує значних 

витрат часу. Відсутність єдиних вимог щодо внесення інформації про деревину в 

систему ЕОД (у т. ч. щодо термінів внесення даних) спричиняє можливість 

перевезення деревини без її попередньої реєстрації в системі. Не виключається 

можливість модифікації інформації вже внесеної до системи. 

Визначений Концепцією підхід дозволяє повністю або частково усунути 

виявлені недоліки та запропонувати більш простий засіб громадського контролю щодо 

законності походження деревини під час її транспортування. 

  

2. Мета, принципи і завдання Концепції 

  

         Метою Концепції є визначення засад прозорого ведення лісогосподарської 

діяльності та створення умов щодо об’єктивного підтвердження законності 

походження деревини згідно з вимогами статті 294 Угоди про Асоціацію між ЄС та 

Україною та Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів».  

  

Основними принципами Концепції є: 

● відкритість даних щодо лісозаготівель та транспортування заготовленої 

деревини; 

● прозорість і відкритість у висвітленні діяльності лісової галузі; 

● уніфікованість підходів щодо отримання інформації про заготовлену деревину; 

● орієнтованість на інтереси і потреби громад; 

● протоколювання всіх операцій роботи з даними; 
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● забезпечення конфіденційності зберігання інформації та неможливості її 

модифікувати. 

  

Завданнями Концепції громадського контролю за транспортуванням 

заготовленої деревини в Україні є: 

● забезпечення права громадян на інформацію про ліси і лісове господарство; 

● залучення громадськості до участі в управлінні лісовим господарством; 

● урізноманітнення інструментарію контролю за діяльністю органів виконавчої 

влади зі сторони інститутів громадянського суспільства; 

● удосконалення технології управління та підвищення якості управлінських 

рішень в лісовому господарстві; 

● розширення доступу громадян до інформаційних ресурсів про ліси і лісове 

господарство; 

● підвищення рівня знань і обізнаності громадськості щодо використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в лісовому господарстві. 

  

3. Шляхи та етапи реалізації Концепції 

          

Вирішення завдань Концепції передбачається здійснити шляхом: 

● створення незалежної інформаційно-пошукової системи щодо руху 

необробленої деревини; 

● розробки структури бази даних та алгоритмів синхронізації інформації вже з 

існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні (ЕОД та 

інші); 

● створення гнучких інструментів отримання інформації про рух заготовленої 

деревини громадськістю, таких як: мобільні додатки, веб-сервіси та інтеграція з 

вже існуючими кол-центрами; 

● розробки інструкцій з користування інструментами інформаційно-пошукової 

системи щодо руху необробленої деревини; 

● визначення і навчання осіб, відповідальних за підтримку інформаційно-

пошукової системи щодо руху необробленої деревини; 

● залучення громадськості до використання розроблених інструментів; 

● інтеграції офіційного веб-порталу Держлісагентства України з об’єктивними 

інструментами контролю за рухом необробленої деревини. 

  

Інформаційно-пошукова система контролю руху необробленої деревини 

передбачає постійну синхронізацію даних з існуючими системами контролю руху 

деревини.  В свою чергу дані накопичуються в окремій базі даних та всі зміни 

вносяться у вигляді окремих записів, при цьому видалення вже синхронізованих 

записів унеможливлюється.  
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Для забезпечення громадського контролю при перевезенні лісоматеріалів 

планується створення гарячої лінії, окремих сервісів та програм для мобільних 

пристроїв на базі інформаційно-пошукової системи контролю руху необробленої 

деревини, які дозволятимуть оперативно отримувати інформацію про деревину, що 

транспортується, використовуючи при пошуковому запиті номер транспортного 

засобу, бирки та товаро-транспортної накладної.   

 

 

 

Реалізувати Концепцію очікується протягом двох етапів. 

  

На першому етапі передбачається: 

● опрацювати європейський  та вітчизняний досвід функціонування систем 

контролю руху деревини; 

● сформувати централізовану базу даних; 

● створити систему пошуку інформації; 

● інтегрувати останню з вже існуючими системами; 

● розробити додаткові сервіси та програми; 

● написати детальні інструкції з користування системою. 

Другий етап передбачатиме тестування розроблених інструментів та 

поширення інформації щодо їх використання серед громадськості.  

 

Очікуваний результат від реалізації Концепції: 

 

● забезпечити високий рівень доступності інформації щодо лісозаготівель та руху 

лісопродукції для громадськості; 

● підвищення прозорості і відкритості лісового сектору; 

● поліпшення виконавської дисципліни та обліку лісових ресурсів; 

● залучення громадськості до контролю за рухом заготовленої лісопродукції; 

● підтвердження законності походження деревини шляхом використання 

об’єктивних, незалежних та прозорих інформаційних інструментів та сервісів; 

● попередження утворення незаконної деревини та її обороту на ринку.
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Алгоритм роботи інформаційно-пошукової системи щодо руху необробленої деревини 
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Annex B 

ІНСТРУКЦІЯ ПО РОБОТІ З ПРОГРАМНИМИ РІШЕННЯМИ ДП "ЛІАЦ" ДЛЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ЦЕНТРІВ 

 

Даний документ носить рекомендаційний характер та є доповненням до 

посадових та інших інструкцій операторів інформаційно-довідкових центрів. У 

випадку невідповідності пропозицій наведених в цій інструкції з діючими правилами, 

що стосуються оператора слід вважати пріоритетними останні та узгоджувати 

роботу в сфері діючих правил роботи інформаційно-довідкового центру.  

Існуючі способи перевірки легальності лісопродукції 

Для отримання інформації про деревину, що перевозиться оператор 

інформаційно-довідкового центру може використовувати: 

 веб-сайт ДП «ЛІАЦ» http://www.ukrforest.com/   

 мобільний додаток розроблений ДП «ЛІАЦ» 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk   

 інші незалежні системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини типу http://www.proderevo.info/  (за відсутності необхідної 

інформації в базі даних ЕОД). 

При перевірці легальності походження лісопродукції у першому випадку 

необхідно відкрити веб-сайт ДП «ЛІАЦ» http://www.ukrforest.com/ Перед цим оператор 

інформаційно-довідкового центру має переконатися, що в нього стоїть найновіша 

версія веб-переглядача (бажано використовувати Google Chrome), ввімкнені всі його 

стандартні функції та відсутні  обмеження до ресурсів інтернету. 

На головній сторінці для користувача доступно кілька варіантів формування 

запиту, як за номером бирки ялинки (Рис.1) чи лісопродукції (Рис.2), номером 

транспортного засобу (Рис.3) або номером ТТН (Рис.4).  

 

 

Рис. 1 Перевірка ялинки 

http://www.ukrforest.com/
http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk
http://www.proderevo.info/
http://www.ukrforest.com/
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Рис. 2 Перевірка за номером бирки 

 

Рис. 3 Перевірка за номером авто 

 

Рис. 4 Перевірка за номером ТТН 
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Також пошук можна здійснювати перейшовши на сторінку «Перевірка 

деревини», де користувачу веб-сайта доступна форма «Перевірка легальності 

лісопродукції» наведена на Рис. 5. 

 

Рис. 5 Форма «Перевірка легальності лісопродукції» 

При використанні сервісів зазначених на головній сторінці веб-сайту ДП 

«ЛІАЦ» з’являються спливаючі вікна з формами для внесення інформації (Рис. 6). У 

випадку наявності відповідної інформації в системі ЕОД користувач веб-сайту отримує 

звіт за результатами перевірки (Рис.7), якщо інформація відсутня – система 

повідомить про це за допомогою відповідного звіту (Рис. 8) 

 

Рис. 6 Форма для внесення інформації при перевірці легальності лісопродукції 

за номером транспортного засобу. 
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Рис. 7 Результати перевірки легальності лісопродукції за номером 

транспортного засобу 

  

 

Рис. 8 Повідомлення про відсутність інформації при перевірці легальності 

лісопродукції за номером транспортного засобу 
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 Пошук за номером бирки може здійснюватися також на сторінці «Перевірка 

деревини», при цьому формується більш стислий звіт ніж у випадку використання 

сервісів перевірки легальності лісопродукції на головній сторінці (Рис. 9). 

 

Рис. 9 Результати перевірки легальності лісопродукції за номером бирки 

Використання мобільного додатку для пристроїв на базі операційної системи 

Android (версія не нижче 4.1) передбачає, що оператор інформаційно-довідкового 

центру (особа відповідальна обслуговування комп’ютерної техніки)  має ввімкнути 

можливість встановлення сторонніх додатків, потім завантажити його за адресою 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk встановити та запустити його. 

Мобільний додаток забезпечує пошук інформації за номером бирки аналогічно 

до того як це робиться на сторінці «Перевірка деревини». Для цього оператор запускає 

додаток та вносить в нього номер бирки, після натискання на зображення бирки у 

верхній частині робочої області мобільного додатку система формує відповідний звіт.  

Скриншоти програми з коротким поясненням роботи в ній наведені з рис.10-

рис.16 

http://eod.ulk.gov.ua/files/TTN_LES.apk
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Рис. 10 Основне меню мобільного додатку з перевірки легальності 

лісопродукції, розробленого ДП «ЛІАЦ» 

 

Рис. 11 Коротка довідка щодо внесення даних в програму 
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Рис. 12 Приклад заповненого поля з номером бирки 

 

Рис. 13 Приклад звіту за номером бирки 
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Інші незалежні системи громадського контролю за транспортуванням деревини 

дозволяють отримати інформацію про деревину, що перевозиться у випадку її 

відсутності в системі ЕОД. 

Реєстрація звернень громадян 

Всі дзвінки отримані під час прийому звернень громадян реєструються в 

Журналі звернень та заносяться до бази даних інформаційно-довідкового центру, де 

мають фіксуватись: 

1. Номер звернення. 

2. Дата та час звернення. 

3. Контактні дані оператора інформаційно-довідкового центру. 

4. Контактні дані особи, що звернулася. 

5. Місцезнаходження особи, що звернулася 

6. Дані щодо ідентифікації транспортного засобу (номер транспортного засобу, 

номер ТТН, номер бирки, номер ялинки, інші дані). 

7. Тип сервісу, який використовувався для пошуку інформації (веб-сайт ДП 

«ЛІАЦ», мобільний додаток розроблений ДП «ЛІАЦ», інші незалежні системи 

громадського контролю за транспортуванням деревини). 

8. Наявність в системі запису інформації, що запитується. 

9. Номер скриншоту з результатами запиту (або його відсутності), який в 

подальшому розміщуватиметься в базі даних  інформаційно-довідкового центру 

або за технічної неможливості це з робити на відкритому фотохостингу (за 

попереднім погодженням). 

10. Відмітка про звернення до правоохоронних органів у випадку відсутності запису 

про транспортний засіб в системі. 

11. Побажання та пропозиції особи, що звернулася. 

12. Відмітка про те чи було задовільнено запит особи, що звернулася. 

13. Інші відмітки. 

Алгоритм обробки запитів 

1. Привітання. 

2. Отримання інформації щодо запиту від особи, що звертається. 

3. Внесення інформації про запит до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

4. Пошук інформації в системі ЕОД способами зазначеними в Інструкції. 

5. Фіксування отриманого результату в Журналі звернень або в базі даних 

інформаційно-довідкового центру. 

6. Інформування про результат особи, що звернулася. 

7. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 
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8. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

9. У випадку відсутності інформації в системі ЕОД здійснюється пошук в інших 

незалежних системах громадського контролю за транспортуванням деревини. 

10. Фіксування отриманого результату в Журналі звернень або в базі даних 

інформаційно-довідкового центру. 

11. Інформування про результат особи, що звернулася. 

12. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 

13. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або до бази даних 

інформаційно-довідкового центру. 

14. У випадку відсутності інформації в інших незалежних системах громадського 

контролю за транспортуванням деревини інформування особи, що звернулася 

про те, що вся інформація буде передана до правоохоронних органів. 

15. Отримання додаткової інформації від особи, що звернулася. 

16. Внесення цієї інформації до Журналу звернень або бази даних інформаційно-

довідкового центру. 

17. Завершення телефонного дзвінка. 

18. Відправлення інформації про запит до правоохоронних органів. 
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Annex C  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО РОБОТИ З СИСТЕМОЮ ГРОМАДСЬКОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ТРАНСПОРТУВАННЯМ ДЕРЕВИНИ PRODEREVO.INFO 

 

В межах проектного завдання «Підтримка розвитку механізму залучення 

громадськості до контролю за транспортуванням заготовленої деревини в 

Україні», що виконується в рамках програми ENPI-FLEG II, було розроблено тестову 

версію системи громадського контролю за транспортуванням деревини 

http://www.proderevo.info, яка може стати альтернативою існуючої в Україні системі 

ЕОД та вільно використовуватись та вдосконалюватись громадськістю.  

 

Представлена система передбачає добровільну реєстрацію операцій з 

перевезення деревини шляхом фотографування ТТН та внесення інформації про 

перевезення в незалежну базу-даних.  

 

 
 

Рис. 1. Принцип роботи системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини proderevo.info 

Верифікація операцій відбувається шляхом автоматичного зчитування даних 

про пристрій з якого вноситься інформація (номер телефону, IMEI, GPS координати) 

та створення спільної фотографії (з геотегом) відповідальної особи, що відпустила 

деревину разом з водієм транспортного засобу з подальшим завантаженням даних до 

незалежної бази даних. 

Розроблена система є тестовою та показує переваги підходів, запропонованих 

в Концепції громадського контролю за транспортуванням необробленої деревини в 

Україні. Всі програмні рішення розміщені у відкритому доступі. Таким чином, 

запропонована система може вдосконалюватись усіма бажаючими та за підтримки 

органів державної виконавчої влади можлива синхронізація інформації з уже 

http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini
http://sfmu.org.ua/ua/news/790-eksperty-prohramy-fleg-ii-prezentuvaly-proekt-kontseptsii-hromadskoho-kontroliu-za-transportuvanniam-zahotovlenoi-derevyny-v-ukraini
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існуючими системами контролю руху заготовленої деревини в Україні (ЕОД та інші) та 

її застосування для роботи відповідних кол-центрів. 

Сервіс представляє собою SPA (Single Page Application), розміщений на 

серверах docker-хостинга Cloudhero.io та реалізований через технологію контеризації 

та Android додатоки у вигляді apk файлів.  Архітектура сервісу наведена на рис. 2. 

 

 

 Рис. 2 Архітектура системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини http://www.proderevo.info 

 

Таким чином пошук та внесення інформації до бази даних система громадського 

контролю за транспортуванням деревини http://www.proderevo.info може 

здійснюватися за допомогою: 

1. Мобільного додатку для перевірки інформації про деревину, що 

перевозиться. 

2. Мобільного додатку для добровільного внесення інформації про деревину, 

що перевозиться. 

3. Веб-сайту для перевірки інформації про деревину, що перевозиться. 

Для пошуку інформації за допомогою мобільного додатку для перевірки 

інформації про деревину, що перевозиться необхідно завантажити apk файл з веб-

сайту http://www.proderevo.info для пристроїв на базі операційної системи Android 

(версія не нижче 4.1) та інсталювати його. 

Elasticsearch 

swarm1813.cloudout.co:9200 
with REST API 

Nginx 

swarm1813.cloudout.co:80 

Android App in Webview 

Elasticsearch.js  

AJAX queries 

Elasticsearch.js  
AJAX queries 

http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
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Після запуску мобільного додатку для перевірки інформації про деревину, що 

перевозиться користувач побачить основне меню (Рис. 2) роботи з програмою, яке 

передбачає пошук за номером бирки лісопродукції, номером транспортного засобу 

або номером ТТН та містить коротку інструкцію по роботі з програмою.  

 

Рис. 2 Головне меню мобільного додатку для перевірки інформації про деревину 

Розпочати роботу з програмою можна натиснувши на кнопку «Розпочати» або 

обравши в основному меню тип пошуку (на мобільних телефонах можливе 

відображення головного меню зліва після натискання на піктограму з трьома 

горизонтальними лініями), натиснувши на один з наступних варіантів: 

 Пошук по авто. 

 Пошук по ТТН. 

 Пошук по бирці. 

Наступник кроком є внесення даних до форми та  їх безпосередній пошук після 

натискання кнопки «Пошук», результати запиту буде відображено одразу нижче блоку 

з формою. Якщо поле буде не заповнено, то при спробі введення або пошуку дане 

поле підсвітиться червоним кольором.  

Так як  веб-сайт для перевірки інформації про деревину http://www.proderevo.info 

має ідентичний інтерфейс з мобільним додатком для перевірки інформації про 

деревину – то пошук інформації здійснюється аналогічним чином.  Перед початком 

роботи з користувач має переконатися, що в нього стоїть найновіша версія веб-

переглядача (бажано використовувати Google Chrome), ввімкнені всі його стандартні 

функції та відсутні  обмеження до ресурсів інтернету. 

Внесення даних до системи громадського контролю за транспортуванням 

деревини http://www.proderevo.info здійснюється за допомогою мобільного додатку для 

добровільного внесення інформації про деревину, що перевозиться.  

Передбачається, що водій транспортного засобу завантажить на свій мобільний 

телефон apk файл з веб-сайту http://www.proderevo.info для пристроїв на базі 

операційної системи Android (версія не нижче 4.1) та інсталює його. Після цього для 

нього буде доступна форма для внесення даних щодо деревини, яка перевозиться 

(Рис. 3).  

http://www.proderevo.info/
http://www.proderevo.info/
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Рис. 3 Форма для внесення даних щодо деревини, яка перевозиться 

Після заповнення форми водій транспортного засобу має сфотографувати 

оригінал ТТН та завантажити його в мобільний додаток. Підтвердженням операцій 

може слугувати спільна фотографія відповідальної особи, що відпустила деревину 

разом з водієм транспортного засобу на фоні навантаженої деревини або фотографія 

відповідальної особи на фоні навантаженої деревини. Далі інформація відправляється 

до бази даних система громадського контролю за транспортуванням деревини 

http://www.proderevo.info.

http://www.proderevo.info/
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Annex D 

СПИСОК ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН 

Список зацікавлених сторін, поінформованих про можливість участі громадськості в контролі за транспортуванням 

деревини  

   

№ 

п/п 
П.І.Б. Установа/організація/підприємство, посада 

Контактна інформація 

(E-mail) 

1.  Артемчук Дмитро 
Вікторович 

Всеукраїнська Асоціація деревообробних підприємств, президент 2407849@uawc.org.ua 

2.  Богданіс Олександр 
Семенович 

Зелений фронт, Заступник голови кординаційной ради alex@bogdanis.in.ua 

3.  Валієнко Анатолій ТОВ «Укрполітекс» c20071968@yandex.ua 

4.  Вицега Руслан 
Романович 

Національний лісотехнічний університет України vitseha@ukr.net 

5.  Воробей Володимир  PPV Knowledge Networks, виконавчий директор vv@ppv.net.ua 

6.  Голуб Михайло НГО «Товариство лісової сертифікації» mg.golub@ukr.net 

7.  Горбань Ігор НГО "Громадський інститут охорони природи" ihorban@yahoo.com 

8.  Гудима Юрій Туристичне товариство “Карпатські стежки” hudyma@stezhky.org.ua 

9.  Деканоідзе Хатія Національна поліція України, голова info@police.gov.ua 

10.  Дербаль Юрій Громадська організація «Агентство сприяння сталому розвитку 
Карпатського регіону «ФОРЗА» 

yuriy.derbal@forza.org.ua 

11.  Заїка Андрій 
Миколайович 

Державна екологічна інспекція України info@dei.gov.ua 

12.  Івко Сергій 
Олександрович 

Токмацька РДЕО "Спілка Друзів Природи" machaon777@gmail.com 

13.  Клітко Олександр Представництво ЄС в Україні oleksander.klitko@ec.europa.eu 
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14.  Кутовий Тарас 
Вікторович 

Міністерство аграрної політики та продовольства України minister@minagro.gov.ua 

15.  Луценко Юрій 
Віталійович 

Генеральний прокурор України zvern@gp.gov.ua 
press.zapyty@gp.gov.ua 
press-service@gp.gov.ua 

16.  Морозюк Ольга ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» olyamy@yandex.ru 

17.  Норенко Катерина 
Миколаївна 

МБО “Екологія-Право-Людина” kateryna.norenko@gmail.com 

18.  Підручний 
Олександр 

 vorland2017@ukr.net 

19.  Поєдинок Микола 
Сергійович 

Асоціація сільських та селищних Рад vassr@vassr.org 

20.  Попович Володимир PPV Knowledge Networks vp@ppv.net.ua 

21.  Проців Галина 
Петрівна 

Екологічний клуб "Край" krayprociv@mail.ru 

22.  Романська Юлія 
Володимирівна 

Асоціація «Всеукраїнська організація деревообробної промисловості» j.romanskaya@gmail.com 

23.  Семерак Остап 
Михайлович 

Міністерство екології і природних ресурсів України semerak@menr.gov.ua 
secretar@menr.gov.ua 

24.  Скворцова Вероніка 
Сергіївна 

ДОП "Зелене майбутнє" nika.skvortsova.v@gmail.com 

25.  Сколота Ярослав 
Юрійович 

ДП "Лісогосподарський Інноваційно-Аналітичний Центр" office@ukrforest.com 

26.  Соболевський Ігор 
Миколайович 

Асоціація деревообробних підприємств Прикарпаття syana727@rambler.ru 

27.  Соловій Ігор 
Павлович 

Товариство «Зелений хрест» soloviy@yahoo.co.uk 

28.  Станкевич Оксана 
Ігорівна 

РМЕО «Екосфера» ostankevych@hotmail.com 
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29.  Тестов Петро 
Сергійович 

МБО «Екологія-Право-Людина» interfan.ua@gmail.com 

30.  Туниця Юрій 
Юрійович 

Національний лісотехнічний університет України nltu@ukr.net 

31.  Чечоткін Микола 
Олександрович 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій oper@mns.gov.ua 
pr_chechotkin@mns.gov.ua 

32.  Юшкевич Христина 
Василівна 

Державне агентство лісових ресурсів України  

33.   Центр протидії корупції  antac.ua@gmail.com 

34.   Бюро екологічних розслідувань bei.ukr@gmail.com 

35.   Чернівецька обласна громадська організація "Буковинська громада" civicdefender@gmail.com 

36.   AVM Consulting druzhchenko@avm-consulting.com 

37.   Громадська рада при Волинській ОДА gromrada.voda@gmail.com 

38.   Український центр менеджменту землі та ресурсів info@ulrmc.org.ua 

39.   Громадський рух «Стоп лісоцид» lisotsyd@gmail.com 

40.   ТОВ «Велес-Агро ЛТД» matostigr@gmail.com 

41.   ВГО "Молодий Народний Рух" mnr.sekretariat@gmail.com 
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About FLEG II (ENPI East) Program  
 

The Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) II European Neighborhood and Partnership Instrument 
(ENPI) East Countries Program supports participating countries’ forest governance. At the regional level, the 
Program aims to implement the 2005 St. Petersburg FLEG Ministerial Declaration and support countries to commit 
to a time-bound action plan; at the national level the Program will review or revise forest sector policies and legal 
and administrative structures; and improve knowledge of and support for sustainable forest management and 
good forest governance in the participating countries, and at the sub-national (local) level the Program will test 
and demonstrate best practices for sustainable forest management and the feasibility of improved forest 
governance practices at the field-level on a pilot basis. Participating countries include Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Moldova, Russia, and Ukraine. The Program is funded by the European Union.  
http://www.enpi-fleg.org 
 

Project Partners 
 

 
 

 
EUROPEAN COMMISSION  
The European Union is the world’s largest donor of official development assistance. The 
European Commission’s Directorate General for European Neighbourhood Policy and 
Enlargement Negotiations (DG NEAR) manages the bulk of the Union’s financial and 
technical assistance to the neighbourhood and enlargement countries. By implementing 
assistance actions in Europe’s eastern and southern neighbourhood, DG NEAR supports 
reform and democratic consolidation, and strengthens the prosperity, stability and security 
around Europe. DG NEAR helps to promote EU values, policies and interests in this region, 
and to contribute to developing the special relationship of the EU with its neighbouring 
countries. 
http://ec.europa.eu/index_en.htm 

   
 

 

 
WORLD BANK 
The World Bank Group is one of the world’s largest sources of knowledge and funding for 
its 188 member-countries. The organizations that make up the World Bank Group are 
owned by the governments of member nations, which have the ultimate decision -making 
power within the organizations on all matters, including policy, financial or membership 
issues. The World Bank Group comprises five closely associated institutions: the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 
Development Association (IDA), which together form the World Bank; the International 
Finance Corporation (IFC); the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); and the 
International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Each institution plays 
a distinct role in the World Bank Group’s mission to end extreme poverty by decreasing 
the percentage of people living on less than $1.25 a day to no more than 3 percent, and 
promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40 percent for 
every country. For additional information please visit:  
http://www.worldbank.org http://www.ifc.org http://www.miga.org 

   
 

 

 
IUCN 
IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic 
solutions to our most pressing environment and development challenges. IUCN’s work 
focuses on valuing and conserving nature, ensuring effective and equitable governance of 
its use, and deploying nature-based solutions to global challenges in climate, food and 
development. IUCN supports scientific research, manages field projects all over the world, 
and brings governments, NGOs, the UN and companies together to develop policy, laws 
and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global environmental 
organisation, with more than 1,200 government and NGO members and almost 11,000 
volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by over 1,000 staff in 
45 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors around the world.  
http://www.iucn.org 

   
 

 

 
WWF 
WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation 
organizations, with almost 5 million supporters and a global network active in over 100 
countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment 
and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the world ’s 
biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable, 
and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. 
www.panda.org 
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