06 січня 2011 року, працівниками ДП СЛАП „Любешівагроліс” в ході
обходу кварталу №20, відділ №30, Залізницького лісництва було виявлено факт
вчинення порубки лісу.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Любешівського РВ
УМВС України у Волинській області до складу якої входив експерт з технікокриміналістичного

забезпечення

роботи

Камінь-Каширського

та

Любешівського РВ НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області капітан
міліції Дейна С.Л. При виїзді слідчо-оперативної групи на місце події було
встановлено факт незаконної порубки дерев породи „сосна сироростуча”. В
ході огляду експертом було виявлено свіжозрізані дерева з яких було знято
зрізи.

Рис. 1. Місце незаконної порубки лісу.

Рис.2

Рис. 3

Рис. 2,3. Cвіжозрізані дерева породи „сосна сироростуча”.
В подальшому при огляді місця події експертом було, виявлено сліди від
коліс кінної підводи, по яких слідчо-оперативна група вийшли до території
домогосподарства гр. Масюк Єви Іванівни, що розташоване в Любешівському
р-ні, с. Залізниця, вул. Золотаренка 18. Під час огляду домогосподарства гр.
Масюк Є.І., було виявлено одну колоду деревини породи „сосна сироростуча”,
з якої також було зроблено зріз.

Рис. 4. Колода деревини породи „сосна сироростуча” виявлена під час
огляду території домогосподарства гр. Масюк Є.І.

Вказані зрізи було вилучено.
Слідчим СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області
було порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ст. 246
КК України, та винесено постанову про проведення судово-трасологічної
експертизи,

виконання

якої

було

доручено

експерту

з

техніко-

криміналістичного забезпечення роботи К-Каширського та Любешівського РВ
НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області капітану міліції Дейні С.Л.
В ході порівняльного дослідження зрізу стовбура дерева вилученого з
місця незаконної порубки лісу зі зрізом від колоди дерева вилученої в
домогосподарстві гр. Масюк Є.І., що проживає за адресою: с. Залізниця, вул.
Золотаренка, 18, Любешівського р-ну, встановлено співпадання як по
загальним ознакам (кольору деревини, діаметру та формі стовбурів зрізів;
формі, структурі, кількості річних кілець), так і по індивідуальним ознакам:
- конфігурації лінії розділення(Рис. 5);
- формі зовнішнього сучка(відмітка №1 Рис. 6);
- формі внутрішніх сучків(відмітка №2 Рис. 6);
- місці розташування річних кілець на досліджуваному поперечному
зрізі(відмітка №3 Рис. 6);
- ширині кілець(відмітка №4 Рис. 6);
- дефектам деревини та кори(відмітка №5 Рис. 6);

.
Рис. 5. Загальний вигляд лінії розділення досліджуваних зрізів.
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Рис. 6. Порівняльне зображення співпадаючих індивідуальних ознак на
вилучених зрізах.
Вказаний комплекс співпадаючих ознак дозволив прийти до висновку про
те, що стовбур дерева вилучений в місці незаконної порубки лісу в
Залізницькому лісництві ДП СЛАП „Любешівагроліс” та колода дерева
вилученого під час огляду місця події, а саме території домогосподарства
Масюк Є.І., що проживає за адресом с. Залізниця, вул. Золотаренка 18,
Любешівського р-ну, складали раніше одне ціле.
Професійні дії експерта з ТКЗР Камінь -Каширського та Любешівського
РВ НДЕКЦ при УМВС України у Волинській області капітана міліції Дейни
С.Л. під час огляду місця події, а також в процесі проведення дослідження,
сприяли розслідуванню кримінальної справи, встановленню злочинця та
доведенню його вини.

