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лісового господарства, м. Боярка Київської області, Україна. 

Аналізуються основні небезпеки, що підстерігають людину в лісі, даються поради щодо 

зниження ризику її травмування. Серед таких небезпек виділяються небезпеки, що надходять 

від лісу як чинника, в якому нормально протікають природні процеси, при дії стихійних 

природних явищ, наявності в лісі диких тварин і діяльності інших людей, задіяних в 

технологічних процесах при вирощуванні лісу і заготівлі деревної сировини. 

 Під керівництвом автора цієї статті у 1972 році була виконана  науково-

дослідна робота з теми «Исследование производственного травматизма в 

лесозаготовительной  и деревообрабатывающей  промышленности Украинских 

Карпат и разработка рекомендаций новых форм НОТ и эргономики, 

обеспечивающих снижение травматизма»: Звіт о НИР. – Затверджений 

директором  Укрцентрлісоргпраці Мінліспроому УРСР 28.12.1972 р. (далі – Звіт). 

З використанням Звіту у 2005 році нами розроблені Правила охорони праці для 

працівників лісового господарства та лісової промисловості [4], далі – національні 

Правила, Правила.  

 При розробленні національних Правил, в доповнення до Звіту, 

використовувалася також інформація про  смертельні нещасні випадки 

виробничого і невиробничого характеру, яка розсилається Державним  Комітетом  

лісового господарства України (раніше – Міністерством лісового господарства 

України), починаючи з 1985 року, а також та, що надходить від слухачів 

Укрцентркадрилісу з випускними та курсовими роботами.   

Можливість виникнення нещасних випадків за обставин, які зафіксовані в 

матеріалах їх розслідування, на підприємствах перевірялась під час спостережень 

за ходом технологічних процесів у лісокомбінатах колишнього Мінліспрому 

УРСР при виконанні трьох  науково-дослідних тем, а на роботах зі звалюванням 

дерев – при практичних заняттях з вальником лісу: 

 - в Боярській лісовій дослідній станції в період з 1985 по 1996 роки; 



 

 - в Димерському держлісгоспі Київської області – в грудні 1994 року; 

 - у Фастівському держлісгоспі – в березні 1996 року; 

 - в Ніжинському держлісгоспі – в травні 1996 року; 

 - в Холминському держлісгоспі – в квітні 1997  року; 

 - в Дніпровсько – Тетерівському державному мисливському господарстві – 

в листопаді 1997 року; 

 - в Тростянецькому держлісгоспі – у вересні 1998 року; 

 - в держлісгоспах  Автономної республіки «Крим» - у квітні 1998 року. 

   Мали місце і спеціальні виїзди (в Крижопільський держлісгосп для 

спостереження за розробленням лісосік, ушкоджених льодоламами) – у грудні 

2000 року, а також у Бершадський, Славутський, Уманський та Бродівський – для 

вивчення комплексу проблем щодо ведення лісозаготівель, включаючи охорону 

праці. 

 Під час розроблення національних Правил переглядалися Правила по 

охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности  и в лесном 

хозяйстве [2], далі – Правила СРСР.  

При цьому ті розділи Правил СРСР, які нами переглядались, істотно 

доповнені з врахуванням природно-виробничих умов України і виявлених нових, 

раніш «прихованих» небезпек та тих, які супроводжують притаманні Україні 

технологічні процеси з використанням нової техніки. Найбільш доповнені розділи 

з вимогами безпеки на лісозаготівлі  та розділ з вимогами безпеки під час   піших 

переходів та подолання незамерзлих  водних перешкод у лісі. Ті ж розділи Правил 

СРСР,  вимоги до яких наведені в інших нормативно-правових актах України, на 

вимогу Міністерства Юстиції України під час розроблення національних Правил 

у них не вносилися. Не включалися в національні Правила і розділи для робіт, які 

в Україні не ведуться. Вимоги безпеки, що включені у національні Правила, 

обговорювались під час ділових ігор, аналізу ситуацій, захисту випускних робіт 

слухачів Укрцентркадрилісу, під час занять керівника теми з державними 

інспекторами Держнаглядохоронпраці та Держгірпромнагляду України, з 

працівниками експертно-технічних  центрів цього органу, на трьох міжнародних 



 

наукових конференціях, після чого деякі з них  вдосконалювалися. В 

розробленні окремих розділів національних Правил, окрім науковців 

Укрцентркадрилісу, приймали участь учені з Українського науково-дослідного 

інституту гірського лісівництва, Українського науково-дослідного інституту 

лісового господарства і агролісомеліорації, Національного аграрного 

університету, Українського державного лісотехнічного університету, 

Хмельницького національного університету, керівні працівники Держкомлісгоспу 

України та підпорядкованих цьому органу підприємств.  

На проект національних Правил були отримані відгуки від дев’яти 

лісогосподарських об’єднань та семи управлінь  Держнаглядохоронпраці. 

Правила  [4] були узгоджені з Держкомлісгоспом України, п’ятьма  

Міністерствами та відомствами, Національним науково-дослідним інститутом 

охорони праці, затверджені Держнаглядохоронпраці як державний нормативно -

правовий акт.  

Аналізуючи зміст національних Правил, автор статті поставив перед собою 

мету виділити ті написані ним вимоги нормативно-правового акту, які необхідно 

виконувати не лише працівникам,  які у лісі працюють, а й тим громадянам, які 

відвідують ліс для виконання особистих потреб, доповнивши вимоги 

результатами додаткових спостережень. Висновки, до яких автор статті прийшов і 

будуть наведені та аналізуватися далі.  

Якщо говорити про небезпеки, витікаючі від лісу, як чинника, в якому 

нормально протікають природні процеси і при дії стихійних природних явищ, то 

це питання у кінці минулого століття висвітлювалося І.В. Головихіним, В. С. 

Бражніком і Ю.А. Страхатовим [1], Правилами охорони праці в лісовій, 

деревообробній промисловості і в лісовому господарстві [2], Правилами безпеки 

при геологорозвідувальних роботах [3] і в меншій мірі в інших нормативних 

документах і методичній літературі. Проте, аналіз викладеного в наявних 

публікаціях свідчить, що в них розглядаються переважно проблеми і досвід 

рівнинних тайгових лісів Росії, мало пройдених  господарською діяльністю 

людини. Викладені в літературі рекомендації і вимоги нормативних документів 



 

недостатньо враховують природно-виробничі умови України, небезпеки, що 

додатково виникають при інтенсивній господарській діяльності в українських 

лісах.  

Частина рекомендацій і вимог, названих у цій статті, що характеризують 

небезпеки, витікаючі від лісу, як природного чинника, викладені в спеціальному 

розділі Правил під назвою "Вимоги безпеки під час піших переходів і подолання 

незамерзлих водних перешкод в лісі"[4, разд. 13]. Та ж частина національних 

Правил, яка викладає вимоги і рекомендації, спрямовані на подолання небезпек, 

витікаючих від технологічних процесів, нами названа в спеціальних розділах 

Правил, де висвітлюючих вимоги до конкретних технологічних процесів і 

торкається передусім безпеки робітників. Проте при роботах в лісі виникають 

додаткові небезпечні зони, межі яких часто виходять за межі робочих об'єктів і в 

цих зонах можуть травмуватися не лише робітники лісового підприємства, але і 

дослідники, а також людина, що відвідала ліс з метою відпочинку, збору грибів і 

ягід, заготівлі дров, полювання, випасу тварин та ін. Зайнятий виконанням 

небезпечних операцій робітник може не побачити стороннього в небезпечній зоні 

і не запропонувати йому цю зону покинути. Метою роботи є познайомити читачів 

з постійними та тимчасовими небезпеками,   з небезпечними зонами, що часто 

зустрічаються, з тим, щоб стороння людина, що потрапила в ліс, могла ці зони 

обійти, а при випадковому заході в них бути готовій до реагування на небезпеки. 

Людині або групі людей, що прийняли рішення побувати в лісі і, передусім 

в незнайомому, в першу чергу корисно було б отримати (уточнити) наступне: 

- чи не ведеться або чи не велася в останні тижні хімобробка лісу з метою 

знищення шкідливих комах, небажаної рослинності, чи не планується відстріл 

тварин; 

- чи не зафіксовано захворювання сказом диких лісових звірів, чи не нападають 

масово вовки на людей в зоні розташування лісового масиву; 

- чи не виявлені в лісі енцефалітні кліщі;  

- чи не ведеться вирубування дерев і передусім на схилах крутістю більше 15 

град., при якому може мати місце сповзання як дерев або їх частин так і зрушених 



 

при русі деревини інших предметів, знарядь виробництва. Сповзання і скачування 

каменів уздовж схилів може мати місце і під час механізованих робіт при 

залісенні схилів, починаючи з названої крутості. Виявити об'єкти, де при роботах 

створюються небезпечні зони, можна і помітивши знаки безпеки, якими 

небезпечні зони огорожені. Проте такі знаки встановлюються на дорогах і ясно 

видимих стежках, а людина може вийти до об'єкту в стороні від них, не 

помітивши небезпек. До того ж знаки можуть бути відкинуті убік дітьми і іншими 

безвідповідальними відвідувачами лісу. У зв'язку з цим попередню інформацію 

про хімоброблення територій і про проведення інших небезпечних робіт, про  

наявність природних небезпек перед виходом в незнайомий ліс украй бажано 

отримати з місцевої преси, радіо і телебачення, уточнити у працівників місцевих 

лісництв, сільських (селищних) рад. Ліси закріплені за лісництвами, які діляться 

на майстерські (єгерські) дільниці, обходи. Працівник лісової охорони, як 

правило, є в кожному поселенні, що прилягає до лісу, і покликаний інформувати 

місцеве населення і туристів про небезпеки, що підстерігають людину в лісі. У 

посушливі періоди року, і це передусім відноситься до хвойних лісів, 

відвідування останніх сторонніми може бути заборонено в інтересах їх же безпеки 

при виникненні пожеж та відвернення збитків від пожеж.  

Найбільшу небезпеку для людини, як правило, представляє хімобробіток 

територій. Тому відповідно до пункту 8.3 Правил [4] лісові підприємства не 

менше чим за 10 днів до початку хімоброблення лісів  проводять широке 

інформування (за допомогою радіо, преси, телебачення, листівок) населення про 

терміни проведення хімоброблення, називають оброблювані території (конкретні 

лісництва і їх квартали), називають  основні профілактичні заходи.  

Перед виходом в ліс і, передусім з відхиленням від доріг, має бути перевірена 

справність одягу, взуття, необхідного спорядження. Виходити в ліс необхідно 

маючи в наявності мисливський ніж, сірники або запальничку, а в зимовий період 

і сокиру. Мисливський ніж під час переходів має бути складеним, на лезо ножа, 

яке не складається, і на сокири в інтересах безпеки слід одягати чохли. Сірники 

або запальничка мають бути в упаковці, яка не промокає. Рухаючись в лісових 



 

заростях, необхідно захищати обличчя і очі від ушкоджень гілками і суччям, 

стежити за тим, хто йде попереду, ухилятися від відведених їм гілок, не ударяти 

попутників гілками, які відхиляються, і своїм рухом. Інтервал при русі має бути 

не менше 3 м. Під час переходів рушниці в якості опор використовувати 

забороняється. Необхідно обходити лісові завали. При необхідності руху між 

ними не слід проходити під завислими суччям, гілками і верхівками, ставати на 

гнилі і нестійкі,  такі що лежать, дерева.  

Значну небезпеку для людини представляють так звані "небезпечні дерева". 

Це дерева з гнилизною, вигорілою чи механічно ушкодженою більше як на 0,4  

діаметра частиною стовбура; сухостійні (поступово відмерлі); завислі, навіть, 

якщо вони відділилися від пенька «зламанця»; з видимими давніми тріщинами в 

стовбурі; переламані та розчахнені, злами та відчахнуті стовбури – конкуренти 

яких не відокремлені від  пенька «зламанця»; вивернені з корінням, що  не лежать 

стійко на землі; нахилені під кутом понад 30 град. у результаті ушкодження 

кореневої системи, повного чи часткового відриву її від грунту  або 

перенасичення грунту водою; дерева, підтримуючі злами (відчахнення) сусідніх 

дерев; злами, що відокремились від пенька «зламанця», але верхівкою чи 

стовбуровою частиною вгрузли в землю в положенні, близькому до 

вертикального, іноді спираючись на підтримуючі дерева. Такі дерева або їх 

частини частіше чим інші, падають на землю від притиснення, поштовху, удару, 

розгойдування, потрясіння повітря або грунту під час руху технічних засобів і 

звалюванні інших дерев, а також від дії вітру, смерча, граду, навантаженою снігом 

або ожеледицею крони. Території з наявністю небезпечних дерев національними 

Правилами віднесені до "небезпечних територій". Для робітників Правилами [4, 

пункти 13.1.16 і 15.1.19] заборонено виконувати які-небудь роботи і рухатися на 

таких територіях за наявності на гілках дерев снігу або обмерзання і під час вітру 

швидкістю понад 5,2 м/с (при якому вітер піднімає пил, сухе листя і папір, 

приводить в рух тонкі гілки дерев). Стороннім відвідувачам лісу за названих умов 

не рекомендується наближатися до небезпечних територій, а при швидкості вітру 



 

понад 15,2 м/с (коли вітер ламає тонкі гілки і сухі сучки, утрудняє рух) заходити в 

ліс і без наявності в нім неприземлених небезпечних дерев.  

Рухаючись в лісі слід обходити місця, де найбільш висока вірогідність 

зустрічі з молодняком диких тварин, особливо - хижих. При виявленні молодняка 

і дорослих тварин необхідно від них триматися чимдалі.  

Одяг людини повинен унеможливлювати потрапляння під неї кліщів. 

Проводити огляд одягу і тіла необхідно не менше двох разів впродовж дня. 

Знятих з одягу кліщів треба знищувати, але не роздавлювати руками. Під час 

розчавлювання інфікованого кліща через травмовану шкіру можливе зараження 

людини кліщовим енцефалітом. Для знищення кліща, який присмоктався, місце 

укусу треба змастити бензином, гасом, маслом або іншим рідким жиром і через 

10-15 хвилин обережно, щоб не обірвати хоботок кліща, видалити останнього. 

Видалення кліща доцільно робити шляхом його прокручування в напрямі проти 

годинникової стрілки, краще пінцетом. При неможливості "викрутити" кліща, 

його слід видалити ниткою з петлею, двома загостреними сірниками або іншими 

предметами, за допомогою яких кліща можна схопити. У районах, де виявлені 

енцефалітні кліщі, вихід в ліс слід  здійснювати після попередніх 

противоэнцифалитных щеплень.  

Для запобігання сонячному удару під час переходів по не покритій лісом 

місцевості необхідно носити широкополі повстяні капелюхи або головні убори з 

довгими козирками. При появі ознак теплового удару у когось з учасників 

переходу (почуття загальної слабкості, головного болю, запаморочення, різке 

почервоніння шкіри, підвищення температури тіла, мигання в очах, погіршення 

слуху, неприємне відчуття в ділянці серця) перехід з віддаленням від об'єктів, на 

яких може бути надана необхідна медична допомога потерпілому, має бути 

припинений.  

Під час переходів серед схилів, а також місцевості, що розтинається 

глибокими ярами і з наявністю карсту можна травмуватися при падіннях з 

наступним переміщенням уздовж схилу або в глибокі каньйони, тіснини, яри, при 

обвалах або сповзаннях грунту разом з людиною, каменями, льодом, снігом, під 



 

час ударів і засипань людини названими складовими середовища. Найчастіше 

каменепади в горах спостерігаються незабаром після сходу і заходу сонця, а 

також після дощів і снігопадів. При переходах на схилах крутістю більше 15 град. 

із зволоженим грунтом, а також при крутості більше 25 град., завжди слід 

використовувати взуття з шпильками завдовжки не менше 1 см або 

прикріпленими до нього триконями (кішками, рачками) з гострими кінцями. 

Якщо грунт мерзлий або покритий льодом, використання взуття з триконями 

обов'язкове для переміщень на схилах крутістю більше 8 град. Під час руху по 

схилах необхідно пам'ятати, і це передусім відноситься до Карпат, що ярами, які 

переходять іноді в тіснини і каньйони більше розітнута частина схилів, що тяжіє 

до їх підніжжя. При необхідності переходу через такі елементи гідрографічної 

мережі слід враховувати що вона менш глибока  при перетині так званих нагірних 

терас, що представляють менш круті схили серед крутих. При необхідності 

пересування поблизу крайок глибоких ярів, обривів коло  річок необхідно 

обходити карнизи, які можуть відірватися і впасти при вході на них людини, а 

також небезпечні зони, що створюються під ними. Не слід відпочивати і рухатися 

в руслах, затоках і у вузьких долинах гірських річок, на ділянках, де 

спостерігаються каменепади, осипання або сповзання грунту, переходити по 

скелях під час стікання дощових вод. Якщо доводиться рухатися на місцевості з 

наявністю карсту, слід обходити блюдцеподібні і обривисті западини.  Рухатися на 

схилах із скельними і сніговими карнизами, у вузьких ущелинах з малостійкими 

стінками слід тихо, не стріляти, якщо останнє не викликане необхідністю 

самооборони.  

Помітивши в лісі знак з написами: "Обережно! Застосовані отрутохімікати. 

Забороняється перебування людей до (дата), збір грибів  і ягід до" чи інший 

застережливий знак, сторонній людині в інтересах його ж безпеки слід повернути 

назад, не намагаючись обійти стороною оброблювані території.  

Побачивши уздовж дороги (просіки, стежки) знак з написом "Стороннім 

прохід і проїзд заборонені. Лісозаготівлі", людина повинна згадати, що такий знак 

відповідно до пункту 15.1.25 національних  Правил встановлюється підрозділами 



 

лісозаготівника на відстані 60-70 м від місць проведення лісосічних робіт, що 

передбачають валяння дерев, очищення їх від суччя, первинне переміщення 

деревини до місць її вантаження на автомобільний, залізничний або водний 

транспорт (трелювання), саме вантаження. Знак дозволяє наступне пересування 

до знаків, які додатково встановлюються лісорубами, тільки працівникам, що 

прибувають на робочу територію бригад для виконання покладених на них 

обов'язків, пройшли перевірку знань по вимогах безпеки праці на лісозаготівлях, 

мають каски або можливість використовувати резервні каски, які повинні бути в 

огрівальному приміщенні лісозаготівельної бригади.  

Під час виконання лісосічних робіт на схилах крутизною понад 15 град. такі 

знаки повинні встановлюватися також уздовж маршрутів найбільш вірогідного 

пересування людей, які перетинають підгірну небезпечну зону, на межі з нею. 

Межами цієї зони служать підніжжя схилу і вертикалі, розташовані не менше, чим 

на 60 м від меж робочої території лісозаготівельної бригади, поперек схилу. На 

межі з підгірною небезпечною зоною має перебувати сигнальник, у якого слід  

попросити дозволу на подальший рух. Такий дозвіл може видаватися лише після 

тимчасового призупинення робочих операцій вище по схилу, які можуть привести 

до гравітаційних переміщень деревини та інших предметів уздовж схилу. 

Сторонній людині в небезпечні зони лісозаготівель заходити не слід, як би йому 

не хотілося подивитися на нові для нього технологічні процеси. Але якщо він при 

непередбачених обставинах зайшов в ці зони, то повинен усвідомлювати, що тут 

підстерігають його небезпеки. Він не повинен підходити до дерев, які зрізуються, 

тому що вони можуть самі впасти на нього або привести до поломки  чи 

вивалювання біля нього дрібніших дерев. Від завислих дерев, що зрізуються або 

стягуваних, як і небезпечних, треба триматися на відстані, не менш подвійної їх 

висоти.  

Не можна близько підходити до трактора, який натягує на щит або п ідтягує 

по землі дерева (їх частини), бо зіткнувшись торцями з пнями або іншими 

перешкодами вони приходять в некерований рух, частіше паралельно поверхні 

землі, описуючи півколо і зона можливого їх переміщення смертельно 



 

небезпечна, як і зона з частинами дерев, що лежать, які можуть бути зрушені 

тими, що прийшли в некерований рух при їх переміщенні трактором. Небезпечні і 

місця поворотів тракторів з деревами або їх частинами на вузьких смугах серед 

лісу, бо переміщуваний вантаж може зламати і відкинути на людину дрібні дерева 

або завислі предмети на великих. Дуже небезпечною є вертикальна площина 

натягнутих металевих канатів (при підтягуванні дерев або їх частин на трактор, 

стягненні завислих дерев, буксируванні технічних засобів та ін.). З цієї площини 

необхідно виходити убік під кутом 40-50 град. до неї, але не вниз по схилу. 

Пасажирам необхідно покидати технічні засоби при їх витягуванні з бруду, 

підтяганні на підйом.  

Опинившись на так званому "верхньому лісоскладі", людина не повинна 

підходити як мінімум на 30 м до дерев або їх частин, що скидаються з трактора 

або іншого технічного засобу на землю. Особливо небезпечно знаходитися 

поблизу деревних хлистів (обезвершинених і очищених від суччя дерев) або 

довготи під час вирівнювання їх комлевої частини, бо при цьому увійшовши до 

зіткнення з пнями деревний хлист або одиниця довготи можуть відскочити убік, 

смертельно травмувати людину. Хлист (довгоття) можуть привести в рух і інші 

частини дерев, що лежать на землі.  

При необхідності спілкування з робітниками - механізаторами стороннім 

особам, що заблукали, необхідно почекати доки механізатори припинять які-

небудь роботи з використанням технічних засобів але не перебувати нижче  по 

схилу від робітників або техніки. Перед заходом на робочий об'єкт необхідно 

запросити у робітників дозвіл підійти до них. Не слід наближатися до робочих 

коней, оскільки за певних обставин кінь може вдарити або вкусити незнайому 

людину, до диких тварин що у вольєрах, до землеробних технічних засобів 

виробництва, особливо на не розкорчованих зрубах, виходити у напрямку руху 

трактора, машини.  
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Анализируются основные опасности,  подстерегающие человека в лесу, даются советы по 

снижению риска его травмирования. Среди таких опасностей  выделяются  опасности, исходящие от 

леса как фактора в котором  нормально протекают естественные процессы, при  воздействии  стихийных  

природных явлений, наличия в лесу диких животных, и деятельности других людей, задействованных  в 

технологических  процессах при выращивании леса и заготовке древесного сырья. 

  Danylov V.V. To the question about the safe conduct of man at a stay in forest 

Basic dangers that catch a man while he works and rest in the forest are indicated, 

advices how to decline the risk of injuring are given. Among such dangers distinguished 

those coming from the forest as a factor in which natural processes flow normally, at 

the influence of the elemental natural phenomena, presences in the forest of wild 

animals, and activity of other people involved in technological processes of cultivating 

the forest and logging of wood. 

 

 

 


