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Передовий досвід у сфері 
криміналістичної ідентифікації 

деревини 
Розроблено Міжнародним Об’єднанням для боротьби зі злочинами 
у сфері дикої природи (МОБЗСДП) під керівництвом Управління ООН 

з питань наркотиків і злочинності (УООНПНЗ) 



Концепція розробки 

• Замовлення довідкового документу

• Формування групи експертів 

• Організація двох засідань групи експертів 

• Координована робота над Рекомендаціями 
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Мета та Цільова група 

• Мета : Сприяти якнайширшому використанню криміналістичної
науки для боротьби з незаконним обігом деревини

• Цільова група : Правоохоронні органи, наукове співтовариство, 
прокуратура та судова влада
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Структура документу 
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Частина I. Від прийняття рішення про обшук
до криміналістичної експертизи деревини: 
Інформація для правоохоронних органів

Частина II. Проведення криміналістичної
експертизи деревини: інформація для вчених

Частина III. Використання доказів експертизи
в суді: інформація для правоохоронних
органів, прокуратури та судової системи

Частина IV. Міжнародна співпраця



Керівництво (Деревина) : 
www.unodc.org/documents/Wildlife/Guide_Timber.pdf

Схема проходження перевірки: 
www.unodc.org/documents/Wildlife/Timber_Flow_Diagra
m.pdf

Публікації УООНПНЗ на тему боротьби проти 
незаконного обігу деревини : 

www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-
crime/publications.html
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Практичне застосування/ технічна 
підтримка  

Щорічна зустріч (міжнародна академія правоохоронних органів) в м. Будапешт

Нелегальні вирубки та інші лісопорушення (вересень 2015, жовтень 2016 р., 
Листопад 2017 р.)

• Поєднання навчальної програми з матеріалами МОБЗСДП
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Схема проходження перевірки для лісоматеріалів 
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Детальна інформація в Частині I Керівництва
для правоохоронних органів

• Швидкий аналіз в польових умовах 
• Інструменти та методи ідентифікації, якими можуть

користуватися неспеціалісти

• Використовується для швидкого встановлення правової
основи для втручання (наприклад, арешту, складення
звинувачувального акту  тощо)

• Метод менш точний, ніж експертна криміналістична 
ідентифікація, але достатній для встановлення підстав 
для подальшого розслідування
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Детальна інформація в Частині IІ 
Керівництва для правоохоронних органів

• Швидкий аналіз в польових умовах (продовження…)
• Анатомічна ідентифікація макроскопічної частки деревини

представником правоохоронних органів

• Анатомічна ідентифікація макроскопічної частки деревини спеціалістом, 
який працює за межами КПП

• Пошукові собаки  

• Автоматизовані методи, що на даний час розробляються
• Контроль за допомогою «машинного зору» 

• Спектроскопія в ближній інфрачервоній області (NIRS)
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Детальна інформація в Частині I Керівництва
для правоохоронних органів

• Збір та збереження доказів
• Підготовка робочої ділянки  

• Запис інформації

• Проведення таксації деревини та вибір продукції для забору проб 

• Запобігання взаємному забрудненню проб 

• Зрізування зразків 

• Вибірка недеревних біологічних доказів

• Підготовка зразків для транспортування до лабораторії
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Детальна інформація в Частині I Керівництва
для правоохоронних органів

• Спілкування з постачальником послуги з ідентифікації деревини
• Чи метод був затверджений з точки зору криміналістики ?

• Чи лабораторія акредитована за будь-якими відомими національними
чи міжнародними стандартами?  

• Чи будуть результати аналізу представлені у вигляді заключення
експертизи, що придатна для подання судових доказів? 

• Чи готовий аналітик свідчити у ролі експерта, якщо справа буде 
розглядатися в суді?

(Лише приклади, див. Керівництво для повного переліку питань )
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Таблиця А8.1  Можливості методів аналізу  

Що визначається Анатомія 

деревини 

«машинний 

зір» 

Дендрохронологія Мас-

спектрометрія 

Спектроскопія в 

ближній ІЧ області 

Стабільні 

ізотопи 

Радіоактивний 

вуглець 

Генетика 

Рід так так ні так так ні ні так

Вид В окремих 

випадках 

В окремих 

випадках

ні так так ні ні так

Місце 

походження 

В окремих 

випадках

Невідомо В окремих випадках так так так ні так

Одиниці ні ні так ні ні ні Ні так

Вік ні ні так – з ростом кілець ні ні ні так Ні



Додатки  
1. Глосарій 

2. Недеревні лісові продукти та міркування щодо ідентифікації

3. Недеревні лісові продукти з переліку видів СІТЕС

4. Перелік поширених показників ризику щодо незаконного обігу лісоматерівалів та деревної продукції

5. Інформація про види дерев, що входять в перелік СІТЕС

6. Географічне поширення та відомі регіони вирощування видів дерев, що входять до переліку CITEС

7. Посібник з обшуку контейнерів, вантажних транспортних засобів та приміщень

8. Можливості методу криміналістичної ідентифікації, приблизні витрати коштів та часу на його виконання

9. Засоби для швидкої ідентифікації лісоматеріалів та виробів з деревини в польових умовах

10. Види деревини, що містяться в переліку CITEС, та види схожі на них, задокументовані в CITESwoodID

11. Сто видів деревини, важливих для торгівлі, задокументованих в macroHOLZdata

12. Методи швидкої ідентифікації деревини в польових умовах, які в даний час розробляються

13. Зразок форми «Передача і зберігання проб»  

14. Таксація деревини та збір даних і проб 

15. Засоби для мікроскопічної ідентифікації  лісоматеріалів та виробів з деревини  

16. Інтернет-ресурси для отримання довідкових даних
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Дякую за увагу!

https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/forensic-guidelines.html

https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/forensic-guidelines.html

