
The main research areas are biodiversity and structure of

mountain forests, hydrology and protection of water basin

areas, technology of wood harvesting, forest roads and

forest road network; natural and artificial reforestation,

biology and control of forest insects and diseases,

selection and introduction of seeds, selection of tree

populations, monitoring of forest ecosystems, closed to

nature forestry.
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Administrative regulations

In October 2014 State

Forest Resources Agency of

Ukraine obliged the

subordinate enterprises to:

- draw up a plan of

measures for the

implementation of the SAP;

- provide annual reporting

on the implementation of

the SAP.

The Strategic Action Plan (SAP) approved at the

Fourth Ministerial Conference of the Parties of the

Carpathian Convention (September 2014).

It envisages the achievement of 18 goals, which

include a number of diverse actions and expected

results.
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Regional forestry and hunting departments annually report to SAFRU on the implementation of the SAP. 

E.g. part of the UkrRIMF report seen below.

Aim Activity Content of the works done

МЕТА 3 – Міжнародна 

співпраця

Захід 3.1. Запровадити активну 

транскордонну співпрацю з метою кращої і 

подальшої реалізації цілей Протоколу, 

наприклад забезпечення виконання

планів управління лісами та охорони лісів.

Організовано співпрацю з Національним лісовим центром Словаччини

(трьохсторонній договір про співпрацю між НЛЦ, УкрНДІгірліс і ФОРЗА

від 30.09.2014 року безстроковий), Бещадським Парком Народовим

(двосторонній договір від 17.05.2018р.)

Здійснені організаційно-технічні заходи щодо набуття інститутом

статусу члена словацько-українського кластеру «ЛІС»

МЕТА 4 – Підтримання

та розширення лісового 

покриву

Захід 4.1. Вживати заходів щодо підтримки 

існуючого лісового покриву завдяки 

збалансованому лісоуправлінню та 

просторовому плануванню.

Здійснені заходи з впровадження:

«Рекомендацій з відтворення стійких деревостанів на вітровальних,

уражених хворобами ділянках та рекреаційно-оздоровчих лісах», які

затверджені НТР Держлісагентства, розмножені типографським

способом і передані ОУЛМГ Карпатського регіону;

«Рекомендацій з ефективного використання клонового лісового

насінництва в карпатському регіоні та створення плантацій підвищеного

генетичного рівня», які затверджені НТР Держлісагентства, розмно-

жені типографським способом і передані ОУЛМГ Карпатського регіону;

МЕТА 5 – Забезпечення 

продуктивних функцій лісів 

та їх значення у розвитку 

сільських районів

Захід 5.1. Розробити та запровадити 

заходи, що спрямовані на забезпечення 

продуктивних функцій лісів та підвищення 

їхньої ролі у розвитку сільських районів 

шляхом проведення відповідної політики з 

урахуванням різних видів власності і 

раціонального використання деревини.

Здійснені заходи з впровадження:

«Рекомендацій з рубок переформування в основних типах лісу», які

затверджені НТР Держлісагентства, розмножені типографським

способом і передані ОУЛМГ Карпатського регіону;

«Рекомендацій з проведення поступових і вибіркових рубок в гірських

лісах Карпат», які затверджені НТР Держлісагентства , розмножені

типографським способом і передані ОУЛМГ Карпатського регіону.

МЕТА 6 Управління лісами в 

охоронних територіях та 

ідентифікація і захист 

природних лісів та 

особливо пралісів

Захід 6.1. Запроваджувати заходи щодо

ідентифікація і охорони природних лісів та

особливо пралісів завдяки створенню

національних/транскордонних охоронних

територій, достатньої кількості та розміру

та /або інших спеціальних заходів

охорони.

Працівниками інституту прийнято участь в розробці методики з

ідентифікації пралісів та роботі комісій по ідентифікації пралісів в

Українських Карпатах.
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Creation of normative base

UkrRIMF provides scientific support to

the processes of implementation of

SFM in the Carpathian region of

Ukraine by elaborating normative

basis for forestry works, e.g.

reforestation, forest protection,

various types of felling, establishment

of forest infrastructure.

“Roadmap for improving the forest

management in the Ukrainian

Carpathians based on close to nature

forestry” was developed (end of 2018).

SAFRU develops annual plans of

implementation of scientific research

results and monitors their application.
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Volumes of building of forest roads
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Nowadays, when caterpillars and wheeled

tractors remain the main skidding

machinery in the forests of the Carpathians

countries, an extensive network of skidding

trails has been formed.

Forest environment is significantly affected

due to the destruction of soil cover and

subsequent increase of erosion processes

during and after the logging.

To solve this problem in Ukraine a research

aimed at testing forestry melioration

processes for skidding trails in mountain

forests and creating practical guidelines for

forest enterprises has begun.

Melioration of skidding trails in mountain forests

Romania

Ukraine

Slovakia
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HUSKROUA ENI CBC Project “Roads to Healthy Forests: Resilient,

Adaptive, Diverse and Sustainable Forests in Cross-border Region of

Ukraine and Slovakia” (in the pipeline).

Within the project framework, along with other tasks, SE "Vygoda

Forestry" will create a model area, which will ensure effective forest

management of on the principles of close to nature forestry; integration

of forest and water management, creating conditions for the climate

change mitigation and adaptation.

Model forest infrastructure to be created: 10+ km of new forest roads,

3 reinforced concrete bridges, river embankment enforcement,

11 wooden caskades in the river-bed, water reservoir and polder,

restoration of 4 kilometres of skidding trails.

Cross-border cooperation



THANK YOU 

FOR ATTENTION!

Dr. Volodymyr Korzhov

(UkrRIMF) 


