
Приклади поширених  

проблем та 

лісопорушень

за результатами 

польових досліджень

WWF в Україні

1

Матеріали для тренінгу волонтерів



Принципи відбору ділянок

Інформативність. Сигнали  волонтерів. Аналіз зміни рослинного 

покриву за супутниквими знімками. Інформація інтернет ресурсів, 

громадських публікацій та засобів масової інформації. 

Географічний. Лісові масиви Львівської області.

Форма власності. Ліси державного підпорядкування. Ліси 

комунальнальної власності.

Система рубок. Рубки головного користування (суцільні, 

поступові). Рубки формування і оздоровлення лісів (суцільно та 

вибірково санітарні). 

30 жовтня 2017Тренінг «Лісова варта»



Основні групи видів лісопорушень

Порушення відведення і таксації лісосік

Відмежування лісосік, облік і таксація лісосік

Порушення технологічниї процесів під час лісозаготівель 

Невідповідність розробки лісосік з технологічними картами

Порушення санітарних правил

Відведення дерев у рубку, лісосічна та позалісосічна захаращеність

Самовільні поруби 

Рубка дерев поблизу лісосік та інших  містях  
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Порушення відведення 

і таксації лісосік
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення натурного оформлення лісосік              

Відмежування лісосік

Місце встановлення діляночного стовпа Діляночний стовп не підписаний

30 жовтня 2017



Тренінг «Лісова варта»

Порушення натурного оформлення лісосік              

Відмежування лісосік

Діляночний стовп не закріплений Напис не відповідає ДСТУ 3534-97
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення натурного оформлення лісосік              

Відмежування лісосік

Відсутність візиру (позначок) на межових деревах 

30 жовтня 2017



Тренінг «Лісова варта»

Порушення відображення лісосік на картографічних матеріалах 

Неспівпадіння меж лісосік з контурами виділів

Неспівпадіння меж лісосік з контурами виділів
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення відображення лісосік на картографічних матеріалах 

Неспівпадіння меж лісосік з контурами виділів

Перевищення площі більше ніж на 2%. Помилка у прив’язці 

інструментальної зйомки
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення відображення лісосік на картографічних матеріалах 

Неспівпадіння меж лісосік з контурами виділів

Опрацювання інструментальної зйомки з недопустимою неув’язкою

30 жовтня 2017



Порушення таксації лісосік

- Порушуення проведення суцільного 

переліку дерев на лісосіці

- Розбіжності та недостовірна інформація 

про рубку (опублікована на сайтах і 

зазначена у документах)
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Порушення технологічних процесів 

під час лісозаготівель
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення правил лісозаготівлі

Трилювання по водотоках Еродований трильовочний волок

Пошкодження 

ростучих дерев

Проведення робіт після 

дії лісорубного квитка
Недоруб

30 жовтня 2017



Порушення санітарних правил
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Тренінг «Лісова варта»

Порушення очистки лісосік

Рубка здорових дерев Захаращеність водотоків

Незадовільна очистка 

лісосіки

Захаращеність 

паливно-мастильними матеріалами

Спалювання

30 жовтня 2017



Самовільні поруби
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Тренінг «Лісова варта»

Несанкціонована вирубка дерев

Самовільний поруб біля 

лісосіки

Самовільне розміщення порубів 

біля лісосіки

30 жовтня 2017



Тренінг «Лісова варта»

Несанкціонована вирубка дерев

Масовий самовільний поруб

30 жовтня 2017



Розподіл лісопорушень
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Види %

Порушення відмежування 16,4

Неспівпадіння з контурами виділів та інструментальної 

зйомки
20,7

Помилка опрацювання матеріалів інструментальної зйомки 4,3

Відхилення по площі більше 2% 8,6

Порушення проведення суцільного переліку 0,9

Розбіжності та недостовірна інформація про рубку 8,6

Трелювання по водоках 4,3

Еродованість волоків 2,6

Пошкодження стоячих дерев 2,6

Недоруб 0,9

Проведення рубки після закінчення терміну дії лісорубного 

квитка
0,9

Рубка здорових дерев 2,6

Захаращеність лісосіка порубковими рештками 13,8

Захаращеність водотоків 2,6

Захаращеність лісоісіки паливно-мастильними матеріалами 0,9

Спалювання порубкових решток 1,7

Рубка дерев біля лісосіки 3,4

Рубка дерев в інших містях 4,3

Всього 100,0



Основні групи видів лісопорушень

59,4%21,6%

11,2%
7,8%

59,4%  

21,6% Порушення санітарних 

правил

11,2% Порушення правил 

лісозаготівель

7,8% Самовільні поруби
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Дякую за увагу!
ukraine.panda.org
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