
Загальні 
положення, 
лісокористування, 
лісопорушення 

 

Київ:   08-09.10.2016  

Львів: 15-16.10.2016 

WWF в Україні 

1 

Проект “Лісова варта” реалізується за фінансової підтримки Посольства Фінляндії в Україні 

Матеріали для тренінгу 

ВОЛОНТЕРІВ  



ДЕ Є ДІЛЯНКА? 

Тренінг проекту “Лісова варта” 

У ЛІСІ 



№ 

з/п 
Країна 

Загальна 

площа  території 

країни, тис. га 

Площа вкритих 

лісом земель, 

тис. га 

Лісистість, 

% 

1 Швеція 45218 27264 60,3 

2 Фінляндія 33814 21883 64,7 

3 Франція 54919 15156 27,6 

4 Іспанія 50596 13509 26,7 

5 Німеччина 35702 10740 30,1 

6 Туреччина 77945 9954 12,8 

7 Італія 30132 9857 32,7 

8 Україна 60370 9574 15,9 

9 Польща 31268 8942 28,6 

10 Норвегія 32376 8710 26,9 



Тренінг проекту “Лісова варта” 



ФОРМИ ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ 

 

 
– Державна (≈ 88 %) 

 
– Комунальна (≈ 12 %) 

 

– Приватна (0,1 %) 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



ПІДПОРЯДКОВАНІСТЬ ЛІСІВ 

+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Тренінг проекту “Лісова варта” 



+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

 

 
ДАЛР 

ОУЛМГ 

Державні лісогосподарські 

підприємства 

Лісництва 

Ієрархічна структура 

Державного агентства лісових ресурсів України 

357 

24 

1 

Голова Державного 

агентства лісових ресурсів 

України  

Начальник обласного 

управління лісового 

та мисливського 

господарства 

Директор 

лісгоспу 

Лісничий 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Shorter title 
Secondary information can go here 

XX-XX Month, Year  

• Additional information can run 

• Underneath if neccessary 

ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Тренінг проекту “Лісова Варта” 

- Ліси України є її національним багатством і за своїм 

призначенням та місцерозташуванням виконують 

водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, 

рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції.  

 

- Усі ліси на території України становлять лісовий фонд 

України і перебувають під охороною держави.  

 

 



Ведення лісового господарства  

-  Ведення лісового господарства полягає у охороні, захисті, 

раціональному використанні та відтворенні лісів. 

 

-  Лісокористування та організацію лісового господарства 

здійснюють постійні/тимчасові лісокористувачі. Здебільшого 

це лісогосподарські підприємства (лісгоспи). 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Організаційно-територіальна  

структура   

-  Лісогосподарські підприємства (лісгоспи) поділяють на 

окремі адміністративно-господарські одиниці – лісництва.  

 

-  В межах лісництв формують квартали (квартальну сітку).  

Квартал – це частина лісу, відмежована природними або 

створеними людиною межами (просіками). 

 Їх площа, як правило не перевищує 50-100 га. На кутах 

зафіксовані квартальні стовпи.  

 

-  Квартал - це постійна облікова і господарська одиниця в лісі, 

яку поділяють на дрібніші ділянки - таксаційні виділи.  

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Additional information can run 

Underneath if neccessary 

Поділ лісового фонду підприємства на лісництва 



      Поділ території на квартали 



Квартальні стовпи 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Таксаційний виділ   

Таксаційний виділ – це ділянка лісу з визначеними межами, 

однорідна за своїм господарським значенням і таксаційною 

характеристикою. 

 

Для цілого виділу проектують певні лісогосподарські заходи 

(зокрема рубки).  

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Additional information can run 

Underneath if neccessary 

Поділ кварталів на виділи 



Shorter title 
Secondary information can go here 

XX-XX Month, Year  

• Additional information can run 

• Underneath if neccessary 

Тренінг проекту “Лісова Варта” 

ДІЛЯНОЧНИЙ СТОВП: 

НАПИСИ 

№ виділу № кварталу 

Назва рубки 

(скорочення) 

   Рік 

проведення 

Площа, га 



ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РУБКУ 

 

 
– Дозвільна 

 
– Загально-господарська 

 

– Уточнена 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РУБКУ 

 

 

– ДОЗВІЛЬНА 
 

– Загально-господарська 
 

– Уточнена 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Види рубок 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Рубки головного користування 

Рубки головного користування – рубки стиглого лісу у межах 

розрахункової лісосіки. 

РГК 

ВИБІРКОВІ СУЦІЛЬНІ КОМБІНОВАНІ ПОСТУПОВІ 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Типи рубок 

+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Суцільні                                                  Вибіркові 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Рубки догляду 

Рубки догляду проводять шляхом періодичного вирубування дерев, 

подальше збереження яких у складі насаджень недоцільне. 

РД 

ОСВ 

(освітлення) 

 

до 10 років 

ПРЖ 

(проріджування) 

 

21-30 (40) років 

ПРХ 

(прохідін) 

 

понад 41 рік 

ПРЧ 

(прочищення) 

 

11-20 років 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



-  Санітарні рубки проводять з метою оздоровлення та посилення 

біологічної стійкості лісів, запобігання їх захворюванню і 

пошкодженню. 

Санітарні рубки поділяються на вибіркові (СВР або СРВ) та суцільні 

(ССР або СРС).  

 

-  Лісовідновні рубки (ЛВР) 

 

-  Рубки переформування (РПФ) 

 

-  Рубки, пов’язані з реконструкцією/реконструктивні рубки (РР) 

 

-  Ландшафтні рубки (ЛР) 

Рубки формування 

та оздоровлення лісів 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Обсяги рубок 

-  Лімітом заготівлі деревини є розрахункова лісосіка. 

 

-  Розрахункова лісосіка - науково обґрунтована норма 

заготівлі деревини, яку розраховують і затверджують для 

кожного власника/лісокористувача лісовпорядні організації.  

 

-  Річна лісосіка – сукупність ділянок лісу, які відводять в 

рубки на один рік у лісовому підприємстві 

 

-  Лісосіка – відмежована візирами і стовпами ділянка лісу, 

яка призначена в рубку. 

  

Тренінг проекту “Лісова варта” 



+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Перелік ділянок, які призначено у рубку висвітлено  на сайтах 

обласних управлінь лісового господарства та лісгоспів 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

План проведення відводів лісосік на сайті ДП «Львівське ЛГ» 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Additional information can run 

Underneath if neccessary 

Лісорубочний квиток 



ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РУБКУ 

 

 
– Дозвільна 

 

– ЗАГАЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКА !!! 
 

– Уточнена 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Таксаційний опис 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РУБКУ 

 

 
– Дозвільна 

 
– Загально-господарська 

 

– УТОЧНЕНА !!! 

(після проведення натурних 

вимірювань безпосередньо на 

ділянці та певних розрахунків) 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Зміст уточненої інформації 

Тренінг проекту “Лісова варта” 

Встановити фактичну величину (розміри, конфігурацію) ділянки та 

визначити кількісні та якісні характеристики лісу (загальний запас, 

запас ділової деревини, вихід окремих сортиментів) 

Виконують на основі обміру дерев 

(які призначені у рубку) 



Перелікова відомість дерев 

Тренінг проекту “Лісова варта” 

 

(за 

породами, 

діаметром, 

та 

категорією 

технічної 

придатності) 

 



Матеріально-грошова оцінка 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Лісопорушення 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Види лісопорушень 

+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Несанкціоновані 

рубки місцевим 

населенням 

(здебільшого 

cамовільна 

поодинока 

рубка дерев) 

Правопорушення 

за участю 

працівників 

лісогосподарських 

підприємств 

 

 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Службові лісопорушення 

+15% 
Information 

descriptor 

Can appear 

below 

the numbers  

Правопорушення 

за участю працівників 

лісгоспів 

Відведення лісосік та 

лісозаготівля 

Транспортування 

(перевезення) деревини 

Реалізація і переробка нелегітимнозаготовленої  

деревини (лісо-пиломатеріалів) 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Типові порушення при відведенні лісосік  

та лісозаготівлі 

-  Відсутність/невідповідність документації на лісосіку. 

-  Неправомірність призначення ділянки у рубку. 

-  Невідповідність розмірів лісосіки в натурі. 

-  Невідповідність суцільного переліку дерев (кількість дерев, 

заміна деревних порід (на менш цінні), спотворення категорії 

технічної придатності, заниження ступенів товщини). 

-  Заниження розряду висот (висоти дерев). 

-  Недотримання оформлення лісосіки (стовпці з відповідними 

написами). 

-  Рубка не відведених дерев. 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Виявлені нами 

лісопорушення 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Виявлені лісопорушення 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Виявлені лісопорушення 

Тренінг проекту “Лісова варта” 8 жовтня 2016 



типи перевірок (умовно) 

Тренінг проекту “Лісова варта” 

ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ (НАЯВНІСТЬ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА РУБКУ) 

 

ДЕТАЛЬНІ (КОНКРЕТНІ ЛІСОПОРУШЕННЯ) 



Реєстрація лісопорушень 

Тренінг проекту “Лісова варта” 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ (102) 

ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЯ 

ПРОКУРАТУРА 

СБУ 

ГАРЯЧІ ЛІНІЇ 

ECO-MAP 



Дякую за увагу! 

Проект реалізується  

за фінансової підтримки 

Посольства Фінляндії в Україні 


