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Скарга 

На порушення природоохоронного і лісового законодавства з боку ДП «Брустурянське ЛМГ» 

Під час проведення виїзду 19-23 жовтня 2020 року, мною були зафіксовані численні порушення 

природоохоронного та лісового законодавства з боку ДП «Брустурянське лісомисливське 

господарство». Нижче викладені деталі.  

1) Порушення при призначенні суцільних санітарних рубок у 21 та 22 кварталах Плайського 

лісництва Брустурянського лісгоспу. Згідно Санітарних правил в лісах України, «Суцільні 

санітарні рубки проводяться шляхом вирубування сухостійних, відмираючих і дуже 

ослаблених дерев, пошкоджених пожежами, шкідниками, хворобами лісу і внаслідок 

аварій та стихійного лиха, лише у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних 

рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0,1» (стаття 27 Санітарних 

правил). Разом з тим, у зазначених вище кварталах під виглядом суцільних санітарних 

рубок триває розробка цілком життєздатних ялинових деревостанів, без ознак ослаблення 

та всихання (фотографії деревостанів, відведених під суцільну санітарну рубку, у додатку А; 

їх координати 48.458538 пн.ш. 24.121125 сх.д та 48.458760 пн.ш. 24.123250 сх.д), що є 

грубим порушенням Санітарних правил і свідчить про фальсифікацію документів, що є 

причинами їх проведення. Наведені на фото ділянки ще не були вирубані станом на 23 

жовтня. Разом з тим, частина ділянок станом на 23 жовтня вирубана, проте на свіжих 

вирубках лежать порубкові рештки із зелених частин крон ялин, що також свідчить про 

наявність живих деревостанів на вже пройдених рубками ділянках (фото залишків зелених 

крон в додатку Б). 

Крім того, лісорубні стовпчики, якими ділянки позначені на місцевості, містять неповну 

інформацію, а саме – не вказані ні виділи в межах кварталу, ні площа, натомість 

залишений пробіл перед словом гектар. Це може свідчити про маніпуляції з площею при 

розробці ділянок (фото в додатку В), а також не дозволяє встановити приналежність 

ділянки до конкретного виділу та підвиділу.  

 

2) Порушення при проведенні суцільної санітарної рубки у кварталі 1, виділах 1.1 та 1.2 

Плайського лісництва Брустурянського лісгоспу. Згідно бази даних ЛІАЦ (lk.ukrforest.com), 

2019 року тут (у 1му виділі) відбувалась суцільна санітарна рубка, із способом очищення 

«збирання порубкових решток у купи та вали для перегнивання». На місцевості ця ділянка 

промаркована стовпчиками із зазначенням підвиділів 1.1 та 1.2. На ділянці спостерігається 

накопичення значної кількості невивезеної деревини, зокрема спиляних вікових смерек 

значного розміру (всі фото - додаток Г). Це свідчить про порушення правил заготівлі та 

вивезення деревини, та ставить під сумнів доцільність проведення суцільної рубки у 

старовіковому високогірному протиерозійному лісі. 

 



3) Порушення при проведенні лісовідновлення на місці суцільних зрубів. Згідно Санітарних 

правил в лісах України та Правил відтворення лісів, лісгосп має забезпечувати відновлення 

лісів після проведення санітарних та інших рубок (природним або штучним шляхом). 

Проте, огляд ділянок в Брустурянському лісгоспі свідчить про незадовільне 

лісовідновлення на суцільних зрубах, що викликає особливе занепокоєння з огляду на 

значні площі, пройдені суцільними рубками в попередні роки. Наприклад, мова йде про 

зруб в межах виділів (орієнтовно) 55,56,59.1 та 60 44 кварталу Плайського лісництва 

(одразу за приміщенням однієї з дільниць Брустурянського лісгоспу, фото в додатку Д); 

зруб в межах 45 виділу 17 кварталу (фото в додатку Е).  

 

4) Порушення при трелюванні та транспортуванні деревини. Згідно Правил рубок головного 

користування в гірських лісах Карпат та Закону України «Про заборону на проведення 

суцільних рубок у гірських ялицево-букових лісах Карпатського регіону», заборонено 

розміщувати трелювальні волоки поблизу постійних і тимчасових водотоків, а для 

транспортування деревини повинна використовуватися природозберігаюча система 

машин і механізмів та гужового транспорту. Разом з тим, помічено трелювання деревини, 

наприклад, у верхів’ях річки Велика Берть  - в районі 3 виділу 40 кварталу та 23 виділу 33 

кварталу (координати 48.490507 пн.ш. 24.006902 сх.д.), 14 вид 36 кварталу (координати 

48.485048 пн.ш. 24.032728 сх.д.) Плайського лісництва (в останньому випадку – також 

облаштування складу безпосередньо на березі річки і використання гусеничної техніки), та 

верхів’ях струмка Подешурна (21 квартал, 26,27 виділи Плайського лісництва)  (також – 

облаштування верхнього складу безпосередньо на березі) (всі фото – в додатку Є). З огляду 

на побачене, ця практика широко використовується на багатьох водотоках лісгоспу. 

 

З огляду на вищевикладене, просимо Вас провести в якомога швидший термін (поки не 

вирубані відведені живі насадження) позачергову перевірку ДП Брустурянське ЛМГ для 

перевірки усіх викладених порушень та притягнення до відповідальності за здійснені порушення, 

зокрема: 

1) Перевірку зазначених ділянок із відведеними під суцільну санітарну рубку живими 

деревостанами, а також перевірку інших ділянок суцільних санітарних рубок у плані 

заходів з поліпшення санітарного стану лісу, розробка яких ще не почалася.  

2) Перевірку зазначеної ділянки із не вивезеною деревиною; 

3) Перевірку лісовідновлення на зазначених лісосіках, а також комплексну перевірку стану 

лісовідновлення на зрубах загалом по лісгоспу, враховуючи значні площі суцільних зрубів; 

4) Перевірку правил транспортування та трелювання деревини на зазначених ділянках, а 

також комплексну перевірку по водотокам загалом по лісгоспу, враховуючи поширеність 

практики трелювання водотоками. 

Про вжиті заходи прошу повідомити у термін, зазначений чинним законодавством, на пошту 

 

З повагою,      24.10.2020 

 

 

 

 



Додаток А 

Живі деревостани, відведені під суцільні санітарні рубки у кварталах 21 та 22 Плайського лісництва 

Брустурянського лісгоспу 

 



 

 

 



Додаток Б 

Залишки зелених крон від вирубки живих деревостанів на ділянках, де суцільні санітарні вирубки 

завершені у 21 та 22 кварталах Плайського лісництва Брустурянського лісгоспу 

 

 

 

 



Додаток В. Лісорубні стовпчики з пропущеною інформацією, якими позначені живі деревостани 

під суцільну санітарну рубку 

 

 



Додаток Г 

Вирубка із невивезеною деревиною 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Д 

Незаліснений зруб в 44 кв Плайського лісництва, виділи (орієнтовно) 55,56,59.1 та 60 

 

 

Додаток Е 

Незаліснений зруб в 45 виділі 17 кварталу 

 



Додаток Є. Облаштування трелювальних волоків та складів на березі водотоків на р. Велика Берть 

(перші 2 фото) та Подешурна  

 

 



 


