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Зміст

Вступ. Незаконні та несталі рубки.

1. Приклади незаконних рубок:

• санітарні рубки здорових лісів, 

• незаконні рубки в межах ПЗФ,

• санрубки протягом “сезону тиші”, 

• рубки без проходження процедури ОВД,

• рубки з «технічними» порушеннями.

2. Приклади несталих рубок:

• рубками реконструкції рідколісся у 

високогірних лісах,

• рубки переформування в природних 

лісах ПЗФ.
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Незаконні та несталі рубки

проводяться з дотриманням чинного 

законодавства (іноді, на межі порушення), 

але спричиняють деградацію (збіднення) 

лісових екосистем і є екологічно 

недоцільними / невиправданими.

Несталі: 

© Green Renaissance / WWF-US

Незаконні:

рубки з порушенням чинного законодавства:

• самовільні рубки – рубки, проведені без 

отримання лісорубного квитка (в контексті 

цієї презентації розглядатись не будуть);

• рубки із отриманим лісорубним квитком, але 

проведенні з порушенням вимог певних 

НПА;
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• вибіркові рубки здорових дерев 

(аналог вибіркової рубки 

головного користування); 

• суцільні рубки здорових дерев 

(аналог суцільної рубки головного 

користування);

• суцільні рубки там, де достатньо 

вибіркових.

Незаконні санітарні рубки 
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Масово проводяться окремими лісгоспами по всій Україні. Гучні приклади останніх років:

• Ясінянський лісгосп   https://cutt.ly/rRhhjF7 (ЕПЛ)    https://cutt.ly/mRhjLgD (UNCG)

• Брустурянський лісгосп https://cutt.ly/gRhhlB1 (WWF)

• Савранський лісгосп  https://cutt.ly/9RhhPWJ (WWF) https://cutt.ly/NRhhTz8 (ЕПЛ)

• Чорноліський лісгосп  https://cutt.ly/fRhhvU4 (ЕПЛ)

Незаконні санітарні рубки 

https://cutt.ly/rRhhjF7
https://cutt.ly/mRhjLgD
https://cutt.ly/gRhhlB1
https://cutt.ly/9RhhPWJ
https://cutt.ly/NRhhTz8
https://cutt.ly/fRhhvU4
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Незаконні санітарні рубки 

Заказник «Савранський ліс» Історико-культурні ліси Чорноліського лісгоспу 
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Рубки з порушенням вимог щодо заповідного режиму конкретної категорії.

Приклади:

• ДП «Турійське лісове господарство» у 2018 році провело суцільні рубки головного 

користування в зоологічному заказнику місцевого значення «Осівський» 

https://cutt.ly/7RhxnG5 (обвинувальні акти скеровано до суду)

• Цуманський лісгосп наприкінці 2017 року провів вибіркові санітарні рубки в 

заповідному урочищі «Цуманська Пуща» https://cutt.ly/rRhxKR1

Незаконні рубки в межах ПЗФ

https://cutt.ly/7RhxnG5
https://cutt.ly/rRhxKR1
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Заборонені згідно із ч.5 ст. 39 ЗУ «Про тваринний світ»

Аналіз UNCG за 2021 рік https://cutt.ly/1RhcGz3

Санітарні рубки протягом “сезону тиші”

https://cutt.ly/1RhcGz3
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Приклад Кременчуцького лісгоспу (теж 2021 рік) https://cutt.ly/cRhc9A5

Санітарні рубки протягом “сезону тиші”

https://cutt.ly/cRhc9A5
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Проведення суцільних і поступових рубок головного користування та/або суцільних 

санітарних рубок понад 1 га:

• без проходження процедури ОВД;

• із порушенням умов висновку з ОВД;

• з розбиттям на менші ділянки (до 1 га).

Рубки з порушенням законодавства про ОВД 

https://lk.ukrforest.com/223281

https://lk.ukrforest.com/223281


11

Заниження площі рубки, кубатури або технічної 

якості деревини у документах:

• у лісорубному квитку вказана площа рубки 1 

га із вилученням 300 м3 деревини, фактично –

1,2 га та 400 м3;

• по документах з лісосіки отримали 30% 

ділової деревини та 70% паливної, фактично 

– 50:50%.

Перевищення кількості дерев при вибірковій рубці. 

З точки зору охорони природи, найбільш 

шкідливими є рубки із перевищенням площі / 

кількості дерев.  

Рубки з «технічними» порушеннями:
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Рубки реконструкції рідколісся:

• призначені для відновлення лісу бажаного складу на місці чагарників та нестійких деревостанів;

• протягом останнього року поповодяться декількома лісгоспами Карпат у високогірних, переважно 

старовікових лісах;

Недоцільні реконструктивні рубки
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Недоцільні реконструктивні рубки
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Рубки переформування в природних лісах у ПЗФ
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Рубки переформування в природних лісах у ПЗФ

Однак, деякі лісгоспи використовують ці рубки для масової заготівлі деревини в межах ПЗФ, навіть 

якщо йдеться про ліси природного походження 



Рубки переформування у Стрийському ЛГ

Виявлені ЕПЛ у 2019 р. рубки дубових лісів у загальнозоологічному заказнику державного значення

«Діброва».


