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Виявлення нелегально 
заготовленої деревини

Завдання 

• Дати визначення поняття лісопорушення

• Визначити найбільш поширені методи, які 
використовуються для здійснення 
злочинів на різних етапах ланцюга 
постачання деревини.  
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Чи лісозаготівля 

здійснювалася в 

природоохоронній зоні? 

Чи вальник має дійсний 

дозвіл на лісозаготівлю? 

Чи всі умови дозволу на 

лісозаготівлю було 

дотримано? 

Чи було дотримано всі 

закони та норми лісового 

законодавства? 

Лісозаготівля здійснюється без 

порушення закону 

Лісопорушення !

Лісопорушення !
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Визначення 

• Незаконна лісозаготівля – це коли 
лісоматеріали заготовляють, перевозять, 
переробляють, купують або продають в 
порушення встановленого законодавства

• Лісопорушення – це участь в/ або безпосереднє 
здійснення переробки, підробки або експорту 
нелегально заготовленої лісової продукції або 
сприяння незаконним діям, таким як 
хабарництво та шахрайство.  



Чи крадіжка сталася в природоохоронній зоні?



Чи дозволена лісозаготівля на 
території природоохоронної зони?



Дійсний дозвіл?

В дозволі, як правило, зазначається:

1. Межі лісосічної ділянки 
2. Параметри лісозаготівлі 

a.  Обсяги деревини 
b.  Породи 
c.  Спосіб здійснення лісогосподарських робіт  



НЕ-дійсний дозвіл

• Підроблений дозвіл 

• Повторне використання дозволу 

• Незаконний доступ до комп’ютерної системи 
видачі дозволів 

– Інсайдерська допомога

– Змова з адміністратором лісосіки 

• Підкуп 



Лісозаготівля поза встановлені лісосічні межі 

Часто лісозаготівельна ділянка межує з природоохоронною 
територією, де ростуть цінні породи або дерева, що знаходяться 
під охороною.



Лісозаготівля поза встановлені лісосічні межі 
Лісоматеріали, які навмисно заготовляють поза 
межами лісосіки



Лісозаготівля поза встановлені лісосічні межі 

Неналежне маркування меж лісосіки – проблема 



Лісозаготівля за наявності НЕ-дійсного
дозволу 

• Чи має особа, що видала дозвіл, 
відповідні повноваження 

• Приватні землі 

• Землі, що належать корінним народам 



Дозволи та Мітки 



Чи організація, що здійснює 
лісозаготівлю, дотрималася всіх 

параметрів дозволу 

• Розширення доріг без належного дозволу 

• Відновлення лісів

• Платежі на користь штату  або власника 
землі  

• Належний спосіб лісозаготівлі

• Збереження середовища проживання  



Норми на лісозаготівлю 

• Заготівля, що перевищує встановлені 
норми 

• Мінімальний розмір 

• Загальний об’єм деревини перевищує 
встановлені норми 

• Породи, що не були виділені 



Види, що знаходяться під охороною 

• Національне та міжнародне обмеження 
щодо заготівлі охоронюваних видів 

• Попередження надмірного 
використання деяких порід

• Пошкодження середовища проживання 
риби та тварин 

• СІТЕС  



Завдання лісогосподарської 
діяльності 

• Забезпечення пожежної екології

• Збереження середовища проживання 
видів

• Забезпечення доступу до місць  рекреації

• Захист територій водозбору

• Захист ґрунтів від ерозії 

• Прибирання територій 

• Відновлення лісів



Спроби уникнення представників 
органів правопорядку під час 

лісозаготівлі 

• Зона конфлікту 

• Віддалені райони 

• Розпилювання в заглибленнях /
бензопилою 



Розпилювання в заглибленнях



Транспортування 

• Підкуп посадових осіб на контрольно-
пропускних пунктах

• Повторне використання дозволу

• Відсутність маркування вантажу



Транспортування 

• Змішування деревини, заготовленої 
легально і нелегально



Транспортування 

• Вантаж з регіонів, де ведеться незаконна 
лісозаготівля

• Маршрут перевезення прокладають через 
віддалені регіони 

• Великий об’єм вантажу, що проходить через 
кордон

• Здійснення перевезення неподалік 
природоохоронних територій та спеціальних 
резервних лісів  



Переробка 

• Деревопереробні підприємства є 
зручним місцем для підміни 
лісоматеріалів шляхом змішування 
деревини  заготовленої легально та 
нелегально. 



Експорт 

• Недотримання правил експорту

• Відсутність дозволів на експорт 

• Повторне використання дозволу на експорт

• Відсутність даних про комерційну операцію 

• Несплата податків та зборів 

• Відсутність належного сертифікату СІТЕС 



Операція продажу  

• Невірне маркування з метою продати
дешевші породи за ціною більш цінних

• Декларування охоронюваних порід під 
іншими назвами через невідповідність 
вантажу наявним сертифікатам СІТЕС

• Продаж завідомо продукції, що містить 
нелегально заготовлену деревину 

• Фальсифікація країни походження в 
декларації 


