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WWF працює, 

щоб побудувати 

майбутнє, в 

якому людина 

живе в гармонії 
з природою

Наша місія:

© WWF / James Morgan



Про WWF

WWF більше ніж 

В 100 країнах, на 

5 континентах

+100

Заснований

у 1961

1961

WWF більше

5,000 

співробітників

+5000

WWF має більше

5 million послідовників

+5M

Одна із найбільших міжнародних 

природоохоронних організацій:
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10 країн

140 співробітників

20 співробітників в Україні

Дунайсько-Карпатська програма

WWF в Україні



Проекти

ukraine.panda.org

• Ліси

• Вода

• Дикі тварини

• Клімат

• Бізнес

• Екоосвіта

• Розвиток 

природозахисного 

волонтерського 

руху



Тренінг «Лісова варта»

Праліси 



WWF працює, щоб побудувати 

майбутнє, в якому людина живе в 
гармонії з природою

ukraine.panda.org
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FSC діяльність має

позитивний вплив

Діє глобально

Враховує 

місцеві особливості

Має найвищі стандарти 

Максимально прозорий 

процес прийняття рішень

Врядування організацією 

здійснюється її членами 

FSC поважають 

та довіряють

Найбільш визнана 

схема сертифікації 

WWF в Україні підтримує FSC



Революція гідності!

Розвиток громадянського суспільства в Україні

Фото із сайту: memory.rv.ua

Розвиток громадянського суспільства в Україні

http://memory.rv.ua/


Cанітарні вирубки хворого лісу (47%) > 

Головного користування здорового лісу (43%)



Лісова Варта

Група активних людей (фахово обізнаних експертів і 

громадян) об'єднаних метою зменшення нелегальних 

лісозаготівель та інших лісопорушень у своєму регіоні

Вплив розвитку громадянського суспільства на 

процеси у лісовій галузі

Проблеми в Україні



“Лісова варта”

Група активних людей (фахово обізнаних експертів і 

громадян) об'єднаних метою зменшення нелегальних

лісозаготівель та інших лісопорушень у своєму регіоні

 

 



Тренінг «Лісова варта»

Лісова варта

1. Навчання волонтерів



Тренінг проекту “Лісова варта”

ВИЯВЛЕННЯ ПІДОЗРИ ПРО ЛІСОПОРУШЕННЯ 

АКТИВІСТАМИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Фотографуємо можливе місце лісопорушення із включеним записом 

геоданих на смартфоні (геотаг, геопозиціонування, ГПС, геолокація)  і 

повідомляємо  експертів



Тренінг проекту “Лісова варта”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлюємо географічні координати «підозрілих ділянок» (центр 

виділу) на доступних електронних картах (типу Google) і йдемо за ГПС 

в ліс для підтвердження чи спростування наявності лісопорушень

ПОЧАТКОВА ПЕРЕВІРКА ПІДОЗРИ 

ЛІСОПОРУШЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРТІВ



Тренінг проекту “Лісова варта”

ДОДАТКОВА ГІС ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛІСОСІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінг проекту “Лісова варта”

ГІС ПІДТРИМКА ВОЛОНТЕРІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація, отримана на основі супутникових знімків є найоб’єктивнішою і

сьогодні може отримуватись в безкоштовно (про що свідчить використання знімку

від 4 серпня 2017 року.

Нелегальні зруби 

(обведені червоним) 

на знімку Sentinel-2 за 

04.08.2017р. на 

території Старо-

Самбірського ДЛГП.

В наведеному кварталі 

за 2017 рік офіційних 

рубок не проводилось 

та порушення лісового 

покриву наявні на 

знімках, а також 

збігаються із польовою 

ГПС-зйомкою (сині 

точки)



Тренінг проекту “Лісова варта”

3. Оглядаємо «підозрілу ділянку» на предмет 

доцільності її детальнішої перевірки ділянки 

(чи підозра попередньо підтверджується).

• Нявність діляночних стовпчиків на всіх 

кутах лісосіки і відповідність підписів на 

них;

• Наявність маркування на межових 

(крайніх) деревах, які не входять в 

лісосіку;

• Наявність маркування категорій технічної 

придатності  (ділова – І, напівділова – ІІ, 

дров’яна – ІІІ) на всіх відведених у рубку 

деревах;

• Фіксуємо крайні кутові точки (стовпчики) 

лісосіки за допомогою ГПС навігатора або 

смартфона (із включеним 

геотагом/геопозиціонуванням).

4. Порівнюємо отриману інформацію із 

планами рубок чи лісорубного квитка і 

підтверджуємо/спростовуємо підозру.

ПОЛЬОВІ ПЕРЕВІРКИ МОЖЛИВИХ 

ЛІСОПОРУШЕНЬ ЛІСОВОЮ ВАРТОЮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренінг проекту “Лісова варта”

ПЕРЕДАЧА ОТРИМАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

КОМПЕТЕНТНИМ ОРГАНАМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі підтвердження 

інформації, щодо 

порушення законодавства:

•Повідомляємо лісову 

охорону, правоохоронні 

органи;

•Публікуємо інформацію в 

медіа;

•Беремо участь у 

контрольних перевірках, 

судових процесах.





Проект фінансується Відділом  міжнародного співробітництва Лісової служби США

Дякуємо за увагу!


