
 

 

Проект реалізується за 

фінансової підтримки 

Посольства Фінляндії в 

Україні 

СПИСОК МОЖЛИВИХ ЛІСОПОРУШЕНЬ  

під час громадського контролю (для наступного детального виявлення) 

Ділянка ________________________________________________________________________ 

Розташування: 

Область________________________________________________________________________ 

Район__________________________________________________________________________ 

Населений пункт (найближчий)_____________________________________________________ 

Підприємство____________________________________________________________________ 

Лісництво_______________________________________________________________________ 

Квартал______________, виділ_____________________________________________ 

GPS координати місця порушення (Х/широта, У/довгота кутів ділянки або основного місця 

порушення)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Види лісопорушень 

Опис процедури 

виявлення у Посібнику 

«Здійснення 

громадського контролю 

лісозаготівель» 

Наявність 

(виявлено/ 

не виявлено/ 

не 

встановлено) 

Примітка 

Під час відведення лісосік (дерев) і лісозаготівлі: 

1.  Самовільна рубка дерев у лісі без 

відповідної дозвільної документації 

Див. п.п. 1.4, 6.2.2.1, 5.1, 

6.2.2.3, 6.2.2.7, 6.2.2.9 

  

2.  Заниження діаметрів під час 

відведення лісосік 

Див. п.п. 6.2.2.5, 1.6, 2.1.2, 

2.2.2, 2.2.3, 6.2.2.9 

  

3.  Заниження розрядів висот під час 

відведення лісосік 

Див. п.п. 2.2.4, 6.2.2.5, 1.6, 

2.1.3, 6.2.2.9 

  

4.  Заниження категорій технічної 

придатності деревини під час 

відведення лісосік 

Див. п.п. 2.2.2, 6.2.2.5, 1.6,  

6.2.2.9 

  

5.  Зміна межі лісосіки Див. п.п. 2.2.1, 6.2.2.3, 

6.2.2.4, 6.2.2.9 

  

6.  Заміна виду лісокористування 

(наприклад, під виглядом очищення 

лісу від сухих гілок заготовлюється 

ділова деревина, в ході вибіркових 

санітарних рубок, санітарних рубок і 

суцільних лісовідновних рубок, які 

дають доступ до лісових ресурсів, 

вирубуються якісні дерева) 

Див. п.п. 1.3, 6.2.2.5, 1.6, 

1.10, 2.2.2, 6.2.2.9 

  

7.  Порушення порядку здійснення 

заходів (наприклад, рубка 

Див. п.п. 1.4, 2.2.1, 6.2.2.1, 

5.1, 6.2.2.3, 6.2.2.7, 6.2.2.9 
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небезпечних дерев, які можуть бути 

за межами лісосіки, під час 

підготовки лісосіки). 

8.  Використання документів для 

отримання і легалізації незаконно 

здобутої лісопродукції (наприклад, 

дозволи на вирубку дерев на одній 

території використовують для 

легалізації незаконно добутої 

деревини з іншої території, особливо 

на кордонах з іншими регіонами). 

Див. п.п. 3.3, 1.11, 1.9, 

6.2.2.8, 6.2.2.9 

  

9.  Відсутність бирок на колодах 

крупного діаметру або на партії 

тонкоміру (станом на початок 2016 р. 

тільки на лісогосподарських 

підприємствах Держлісагентства) 

Див. п.п. 3.3, 6.2.2.8, 

6.2.2.9 

  

10.  Заниження якості деревини Див. п.п. 1.12, 3.3, 2.2.2, 

6.2.2.5, 1.6,  6.2.2.6, 6.2.2.9 

  

11.   

 

   

12.   

 

   

13.   

 

   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


