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Стаття 18. Тимчасове користування лісами 

 

    Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі 

ліси, що перебувають у державній, комунальній або 

приватній власності. 

    Тимчасове користування лісами може бути: 

довгостроковим - терміном від одного до п'ятдесяти років і 

короткостроковим - терміном до одного року. 

    Довгострокове тимчасове користування лісами - 

засноване на договорі строкове платне використання 

лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського 

господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, 

спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, 

проведення науково-дослідних робіт. 

     4Довгострокове тимчасове користування лісами 

державної та комунальної власності здійснюється без 

вилучення земельних ділянок у постійних користувачів 

лісами на підставі рішення відповідних органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в 

межах їх повноважень за погодженням з постійними 

користувачами лісами та органом виконавчої влади з 
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    Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі 

ліси, що перебувають у державній, комунальній або 

приватній власності. 

     Тимчасове користування лісами може бути  

довгостроковим  і короткостроковим. 

     Довгострокове тимчасове користування лісами - 

засноване на договорі строкове платне використання 

лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського 

господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, 

спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, 

проведення науково-дослідних робіт. 

     Довгострокове тимчасове користування лісами для 

потреб мисливського господарства здійснюється 

строком від п’ятнадцяти до п’ятдесяти років, а для 

культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення 

науково-дослідних робіт -  строком  від одного до трьох 



питань лісового господарства Автономної Республіки 

Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства. 

   5 Довгострокове тимчасове користування лісами 

приватної власності здійснюється без вилучення земельних 

ділянок шляхом укладення між власником лісів та 

тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає 

реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового 

господарства Автономної Республіки Крим, центральному 

органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері лісового господарства. 

   6 Короткострокове тимчасове користування лісами для 

заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових 

користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, 

здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника 

лісів, постійного лісокористувача на підставі спеціального 

дозволу, що видається власником лісів, постійним 

лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям, 

громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства, іноземним юридичним особам. 

   7 Суб'єктами правовідносин тимчасового користування 

лісами є: 

    власники лісів або уповноважені ними особи; 

    підприємства, установи, організації, громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні 

особи. 

    8 Тимчасовий лісокористувач не має права передавати 

лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам. 

років.    

     Довгострокове тимчасове користування лісами 

державної та комунальної власності здійснюється без 

вилучення земельних ділянок у постійних 

лісокористувачів згідно договору, який  укладається у 

письмовій формі між тимчасовими  та  постійними 

лісокористувачами  на підставі рішення відповідних 

органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за 

погодженням з постійними користувачами лісами та 

органом виконавчої влади з питань лісового господарства 

Автономної Республіки Крим, центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства. 

   Довгострокове тимчасове користування лісами приватної 

власності здійснюється без вилучення земельних ділянок 

шляхом укладення договору у письмовій формі між 

власником лісів та тимчасовим лісокористувачем.  

    Договори довгострокового тимчасового 

користування лісами підлягають реєстрації постійними 

лісокористувачами та власниками лісів протягом трьох 

робочих днів з дня їх укладення в органі виконавчої 

влади з питань лісового господарства Автономної 

Республіки Крим, центральному органі виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства. 

     За бажанням сторін договір може посвідчуватись 

нотаріально. 



 

 

 

     Інформація щодо укладених  договорів 

довгострокового тимчасового користування із 

зазначенням сторін договору, дати  укладання,  місця  

розташування лісової ділянки, її площі, мети та строку 

використання протягом десяти днів з дня  реєстрації 

договору оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства.   

      Короткострокове тимчасове користування лісами для 

заготівлі другорядних лісових матеріалів, побічних лісових 

користувань та інших потреб, передбачених цим Кодексом, 

здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника 

лісів, постійного лісокористувача на підставі спеціального 

дозволу, що видається власником лісів, постійним 

лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям, 

громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства, іноземним юридичним особам. 

      Короткострокове тимчасове користування лісами  

здійснюється на строк до одного року.  

      Суб'єктами правовідносин тимчасового користування 

лісами є: 

      власники лісів або уповноважені ними особи; 

       підприємства, установи, організації, громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, іноземні 

юридичні особи. 

      Тимчасовий лісокористувач не має права передавати 

лісові ділянки в тимчасове користування іншим особам. 

 



Стаття 19. Права та обов'язки постійних 

лісокористувачів 

 

Постійні лісокористувачі мають: 

1) право самостійно господарювати в лісах; 

2) виключне право на заготівлю деревини; 

3) право власності на заготовлену ними продукцію та 

доходи від її реалізації; 

4) право на відшкодування збитків у випадках, 

передбачених законодавством; 

5) право здійснювати відповідно до законодавства 

будівництво доріг, спорудження жилих будинків, 

виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для 

ведення лісового господарства. 

Постійні лісокористувачі зобов'язані: 

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення 

продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних 

властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати 

інших заходів відповідно до законодавства на основі 

принципів сталого розвитку; 

2)   дотримуватися правил і норм використання лісових 

ресурсів; 

3)  вести лісове господарство на основі матеріалів 

лісовпорядкування, здійснювати використання лісових 

ресурсів способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також 

створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та 

відтворення; 
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лісокористувачів 

 

Постійні лісокористувачі мають: 

1) право самостійно господарювати в лісах; 

2) виключне право на заготівлю деревини; 

3) право власності на заготовлену ними продукцію та 

доходи від її реалізації; 

4) право на відшкодування збитків у випадках, 

передбачених законодавством; 

5) право здійснювати відповідно до законодавства 

будівництво доріг, спорудження жилих будинків, 

виробничих та інших будівель і споруд, необхідних для 

ведення лісового господарства. 

Постійні лісокористувачі зобов'язані: 

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення 

продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних 

властивостей, підвищення родючості ґрунтів, вживати 

інших заходів відповідно до законодавства на основі 

принципів сталого розвитку; 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових 

ресурсів; 

3) вести лісове господарство на основі матеріалів 

лісовпорядкування, здійснювати використання лісових 

ресурсів способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також 

створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та 

відтворення; 



4)   вести первинний облік лісів; 

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму 

використання земель; 

6)  забезпечувати охорону типових та унікальних 

природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти 

формуванню екологічної мережі відповідно до 

природоохоронного законодавства; 

7) виключено 

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів 

електромереж, інших інженерних споруд, які проходять 

через лісову ділянку, для їх обслуговування. 

Законом можуть бути передбачені й інші права та 

обов'язки постійних лісокористувачів. 

 

 

 

4) вести первинний облік лісів; 

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму 

використання земель; 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних 

природних комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти 

формуванню екологічної мережі відповідно до 

природоохоронного законодавства; 

7) виключено 

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів 

електромереж, інших інженерних споруд, які проходять 

через лісову ділянку, для їх обслуговування. 

9) забезпечувати право громадян на загальне 

використання лісових ресурсів у лісах державної і 

комунальної власності; 

10)  не порушувати прав тимчасових  лісокористувачів. 

   Законом можуть бути передбачені й інші права та 

обов'язки постійних лісокористувачів. 

 

Стаття 20 Права та обов’язки тимчасових 

лісокористувачів на умовах довгострокового 

користування 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового 

користування мають право: 

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з 

дотриманням умов договору; 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними 

Стаття 20 Права та обов’язки тимчасових 

лісокористувачів на умовах довгострокового 

користування 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового 

користування мають право: 

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з 

дотриманням умов договору; 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними 



лісокористувачами в установленому порядку зводити 

тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення 

господарської діяльності; 

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового 

користування зобов'язані: 

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені 

договором; 

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому законом та договором; 

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму 

використання земель; 

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також 

створюють сприятливі умови для охорони, захисту і 

відтворення типових та унікальних природних комплексів і 

об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти 

формуванню екологічної мережі; 

5) своєчасно вносити плату за використання лісових 

ресурсів; 

6)  не порушувати прав інших лісокористувачів. 

Законом та договором можуть бути передбачені й інші 

права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах 

довгострокового користування. 

 

лісокористувачами в установленому порядку зводити 

тимчасові будівлі і споруди, необхідні для ведення 

господарської діяльності; 

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового 

користування зобов'язані: 

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені 

договором; 

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, 

передбаченому законом та договором; 

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму 

використання земель; 

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження 

оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також 

створюють сприятливі умови для охорони, захисту і 

відтворення типових та унікальних природних комплексів і 

об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу, сприяти 

формуванню екологічної мережі; 

5) своєчасно вносити плату за використання лісових 

ресурсів; 

5-1) не порушувати прав громадян на загальне 

використання лісових ресурсів; 

6)  не порушувати прав інших лісокористувачів; 

7) у п’ятиденний строк після укладення договору 

довгострокового тимчасового користування лісами 

державної або комунальної власності надати копію 

договору до центрального органу виконавчої влади, що 



реалізує державну податкову і митну політику. 

Законом та договором можуть бути передбачені й інші 

права та обов'язки тимчасових лісокористувачів на умовах 

довгострокового користування. 

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій у 

сфері лісових відносин 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх 

території: 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

лісових відносин; 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання 

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; 

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у 

сфері лісових відносин; 

4) передають у власність, надають у постійне користування 

для ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, 

що перебувають у державній власності, на відповідній 

території; 

5) пункт виключено; 

6) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у державній 

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій у 

сфері лісових відносин 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації 

у сфері лісових відносин у межах своїх повноважень на їх 

території: 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

лісових відносин; 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання 

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; 

3) здійснюють контроль за додержанням законодавства у 

сфері лісових відносин; 

4) передають у власність, надають у постійне користування 

для ведення лісового господарства земельні лісові ділянки, 

що перебувають у державній власності, на відповідній 

території; 

5) пункт виключено; 

6) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у державній 



власності, на відповідній території, а також у межах міст 

обласного та республіканського (Автономної Республіки 

Крим) значення; 

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність 

підприємств, установ та організацій у разі порушення ними 

лісового законодавства в порядку, передбаченому 

законодавством; 

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту 

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, 

залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні та інші технічні засоби та 

обладнання, забороняють відвідування лісів населенням і 

в'їзд до них транспортних засобів у період високої 

пожежної небезпеки в порядку, передбаченому 

законодавством; 

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при 

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні 

побічних лісових користувань; 

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору 

дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів 

тощо; 

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 

власності, на відповідній території, а також у межах міст 

обласного та республіканського (Автономної Республіки 

Крим) значення; 

7) обмежують або тимчасово припиняють діяльність 

підприємств, установ та організацій у разі порушення ними 

лісового законодавства в порядку, передбаченому 

законодавством; 

8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту 

лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, 

залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні та інші технічні засоби та 

обладнання, тимчасово забороняють  право загального 

використання лісових ресурсів у період високої 

пожежної небезпеки в порядку, передбаченому 

законодавством; 

9) встановлюють ліміт використання лісових ресурсів при 

заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні 

побічних лісових користувань; 

10) встановлюють максимальні норми безоплатного збору 

дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів 

тощо; 

11) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 

Стаття 32. Повноваження районних державних 

адміністрацій у сфері лісових відносин 

 

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на 

їх території: 

Стаття 32. Повноваження районних державних 

адміністрацій у сфері лісових відносин 

 

Районні державні адміністрації у сфері лісових відносин на 

їх території: 



1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

лісових відносин; 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання 

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; 

3) пункт виключено; 

4) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у державній 

власності, у межах сіл, селищ, міст районного значення; 

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і 

захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових 

пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні й інші технічні засоби та 

обладнання; 

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про 

обмеження або тимчасове припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій у разі порушення ними 

лісового законодавства; 

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 

 

1) забезпечують реалізацію державної політики у сфері 

лісових відносин; 

2) беруть участь у розробленні та забезпеченні виконання 

регіональних (місцевих) програм з охорони, захисту, 

використання та відтворення лісів; 

3) пункт виключено; 

4) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у державній 

власності, у межах сіл, селищ, міст районного значення; 

5) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і 

захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових 

пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні й інші технічні засоби та 

обладнання; 

5-1) приймають рішення щодо тимчасової заборони 

загального використання лісових ресурсів у лісах 

державної власності за межами населених пунктів, а 

також у межах сіл, селищ, міст районного значення  під 

час проведення  робіт із застосуванням пестицидів, що 

спрямовані  на запобігання та ліквідацію  осередків 

шкідників лісу; 

6) вносять у встановленому порядку пропозиції про 

обмеження або тимчасове припинення діяльності 

підприємств, установ та організацій у разі порушення ними 

лісового законодавства; 

7) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 



Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських 

рад у сфері лісових відносин 

 

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на 

відповідній території: 

1) передають у власність, надають у постійне користування 

земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній 

власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права 

користування ними; 

2) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у комунальній 

власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права 

користування ними; 

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і 

захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових 

пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні й інші технічні засоби та 

обладнання; 

4) організовують благоустрій лісових ділянок і культурно-

побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що 

використовуються для цих цілей; 

5) встановлюють порядок використання коштів, що 

виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового 

господарства; 

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 

 

Стаття 33. Повноваження сільських, селищних, міських 

рад у сфері лісових відносин 

 

Сільські, селищні, міські ради у сфері лісових відносин на 

відповідній території: 

1) передають у власність, надають у постійне користування 

земельні лісові ділянки, що перебувають у комунальній 

власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права 

користування ними; 

2) приймають рішення про виділення в установленому 

порядку для довгострокового тимчасового користування 

лісами лісових ділянок, що перебувають у комунальній 

власності, в межах сіл, селищ, міст і припиняють права 

користування ними; 

3) беруть участь у здійсненні заходів щодо охорони і 

захисту лісів, ліквідації наслідків стихійних явищ, лісових 

пожеж, залучають у встановленому порядку до цих робіт 

населення, транспортні й інші технічні засоби та 

обладнання; 

3-1) приймають рішення  щодо тимчасової заборони 

загального використання лісових ресурсів у лісах 

комунальної власності, в межах сіл, селищ під час  

проведення  робіт із застосуванням пестицидів, що 

спрямовані  на запобігання та ліквідацію  осередків 

шкідників лісу; 

4) організовують благоустрій лісових ділянок і культурно-

побутове обслуговування відпочиваючих у лісах, що 

використовуються для цих цілей; 



5) встановлюють порядок використання коштів, що 

виділяються з місцевого бюджету на ведення лісового 

господарства; 

6) вирішують інші питання у сфері лісових відносин 

відповідно до закону. 

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів 

 

    Громадяни мають право в лісах державної та 

комунальної власності, а також за згодою власника в лісах 

приватної власності вільно перебувати, безоплатно без 

видачі спеціального дозволу збирати для власного 

споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, 

горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом та іншими законодавчими актами України. 

     Максимальні норми безоплатного збору дикорослих 

трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо 

встановлюються органами виконавчої влади відповідно до 

цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з 

питань лісового господарства Автономної Республіки 

Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, 

погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

У разі прийняття рішення про встановлення максимальних 

норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, 

квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, 

Стаття 66. Загальне використання лісових ресурсів 

 

    Громадяни мають право в лісах державної та 

комунальної власності, а також за згодою власника в лісах 

приватної власності вільно перебувати, безоплатно без 

видачі спеціального дозволу збирати для власного 

споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, 

горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим 

Кодексом та іншими законодавчими актами України. 

     Максимальні норми безоплатного збору дикорослих 

трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо 

встановлюються органами виконавчої влади відповідно до 

цього Кодексу за поданням органу виконавчої влади з 

питань лісового господарства Автономної Республіки 

Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, 

погодженим з органом виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища Автономної 

Республіки Крим, обласними, Київською, 

Севастопольською міськими державними адміністраціями. 

У разі прийняття рішення про встановлення максимальних 

норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, 

квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, 



Севастопольською міськими державними адміністраціями 

таке рішення погоджується центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

    Громадяни під час здійснення загального використання 

лісових ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної 

безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, 

зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в 

обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, 

не погіршують санітарного стану лісів. 

Севастопольською міськими державними адміністраціями 

таке рішення погоджується центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони навколишнього природного середовища. 

   Загальне використання лісових ресурсів у лісах 

державної і комунальної власності, розташованих на 

землях оборони, енергетики, природно-заповідного 

фонду, на земельних ділянках зон відчуження та 

безумовного (обов’язкового) відселення, що зазначали 

радіоактивного забруднення, а також в межах 

контрольованих прикордонних районів  може бути 

заборонено або обмежено на підставі та в порядку, 

визначеному законодавством.   

    Загальне використання лісових ресурсів може бути 

тимчасово заборонено за рішенням відповідних органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

в   період  високої пожежної небезпеки та    в період 

проведення постійними лісокористувачами або 

власниками лісів робіт  із застосуванням пестицидів, 

що спрямовані  на запобігання та ліквідацію осередків 

шкідників лісу.  Порядок встановлення тимчасової 

заборони загального використання лісових ресурсів 

визначається центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері 

лісового господарства.  

   Органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування зобов’язані негайно повідомляти 

населення про запроваджені ними заборони загального 



використання лісових ресурсів.   

   У лісах державної і комунальної власності 

забороняється  встановлення  будь-яких огорож та 

інших споруд, які обмежують право громадян на 

загальне використання лісових ресурсів, крім випадків, 

визначених цим Кодексом.   

    Заборона або обмеження права громадян на загальне 

використання лісових ресурсів з підстав, які не 

передбачені цією статтею не допускається.   

    Постійні лісокористувачі можуть забороняти 

загальне  використання лісових ресурсів на окремих 

лісових ділянках при проведенні лісосічних робіт на 

період проведення рубок, а також встановлювати  

огорожу з метою запобігання потрави лісових культур 

мисливськими тваринами.  

    Спорудження тимчасових будівель, споруд на лісових 

ділянках  дозволяється лише за погодженням із 

власником лісів або постійним лісокористувачем за 

заявами тимчасових лісокористувачів. Зміст  

погоджень із планом  розміщення  перелічених об’єктів 

на лісовій  ділянці, протягом десяти календарних днів 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства.   

   Будівництво  капітальних будівель  і споруд у лісах 

державної і комунальної власності забороняється, крім 

випадків, визначених цим Кодексом.  

    Незаконно встановлена  огорожа або інші споруда  



підлягають   знесенню особою, яка її встановила, чи за 

її рахунок постійними лісокористувачами або 

власниками лісів.  

   Громадяни під час здійснення загального використання 

лісових ресурсів зобов'язані виконувати вимоги пожежної 

безпеки в лісах, користуватися лісовими ресурсами, 

зазначеними у частині першій цієї статті, способами і в 

обсягах, що не завдають шкоди відтворенню цих ресурсів, 

не погіршують санітарного стану лісів. 

Стаття 78. Припинення права використання лісових 

ресурсів 

 

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі: 

 

1) добровільної відмови від використання лісових ресурсів; 

2) закінчення строку, на який було надано право 

використання лісових ресурсів; 

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було 

надано право використання лісових ресурсів; 

4) порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на 

використання лісових ресурсів; 

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно 

впливають на стан і відтворення лісів, призводять до 

погіршення навколишнього природного середовища; 

6) порушення встановлених строків справляння збору за 

використання лісових ресурсів; 

7) використання лісової ділянки не за цільовим 

призначенням; 

Стаття 78. Припинення права використання лісових 

ресурсів 

 

Право використання лісових ресурсів припиняється в разі: 

 

1)  добровільної відмови від використання лісових 

ресурсів; 

2) закінчення строку, на який було надано право 

використання лісових ресурсів; 

3) припинення діяльності лісокористувачів, яким було 

надано право використання лісових ресурсів; 

4)  порушення правил і норм, умов спеціальних дозволів на 

використання лісових ресурсів; 

5) використання лісових ресурсів способами, які негативно 

впливають на стан і відтворення лісів, призводять до 

погіршення навколишнього природного середовища; 

6) порушення встановлених строків справляння збору за 

використання лісових ресурсів; 

7) використання лісової ділянки не за цільовим 



8) невідшкодування в установленому порядку збитків, 

заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень 

лісового законодавства, та невиконання вимог щодо 

усунення виявлених недоліків. 

   Припинення права використання лісових ресурсів, 

здійснюється в установленому порядку шляхом 

анулювання лісорубного квитка або лісового квитка тими 

органами, які їх видали. 

  У випадках, передбачених пунктами 4 - 8 частини першої 

цієї статті, рішення про анулювання лісорубного квитка 

або лісового квитка може бути оскаржене 

лісокористувачем до суду. 

  Законом можуть бути передбачені й інші випадки 

припинення права використання лісових ресурсів. 

 

 

призначенням; 

8) невідшкодування в установленому порядку збитків, 

заподіяних лісовому господарству внаслідок порушень 

лісового законодавства, та невиконання вимог щодо 

усунення виявлених недоліків; 

9)  систематичного (три і більше разів протягом року) 

або грубого порушення права громадян на загальне  

використання лісових ресурсів. 

   Припинення права на заготівлю деревини, 

другорядних лісових матеріалів,  побічних лісових 

користувань, використання корисних властивостей 

лісів на умовах довгострокового та короткострокового  

тимчасового користування лісами, у випадках, 

передбачених пунктом 1 частини першої цієї статті 

здійснюється за клопотанням  лісокористувача.  

   Припинення права на заготівлю деревини, 

другорядних лісових матеріалів,  побічних лісових 

користувань, використання корисних властивостей 

лісів на умовах короткострокового тимчасового 

користування лісами у випадках, передбачених 

пунктами 2-4 частини першої цієї статті   здійснюється 

шляхом анулювання лісорубного або лісового квитка за 

рішенням центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства, постійного  лісокористувача або 

власника лісів, які видали лісорубний або лісовий 

квиток.   

  Припинення права на використання корисних 



властивостей лісів на умовах довгострокового 

тимчасового користування лісами у випадках, 

передбачених пунктами 5 - 9 частини першої цієї статті 

здійснюється господарським судом шляхом розірвання 

договору  довгострокового тимчасового користування 

лісами за  позовом постійного лісокористувача або 

власника лісів.  

    У випадках, передбачених пунктами 4 - 9 частини 

першої цієї статті, рішення про анулювання лісорубного 

квитка або лісового квитка може бути оскаржене 

лісокористувачем до суду. 

    Законом можуть бути передбачені й інші випадки 

припинення права використання лісових ресурсів. 

Стаття 88. Установлення заборони на користування 

лісами 

 

    Органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування в межах своїх повноважень, визначених 

цим Кодексом, можуть установлювати заборону або 

обмеження на відвідування лісів населенням, а також 

проведення певних видів робіт на окремих лісових 

ділянках на період пожежної небезпеки та під час 

проведення заходів боротьби зі шкідниками. 

   Виключити.  

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

 

   Порушення лісового законодавства тягне за собою 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 

Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового 

законодавства 

 

   Порушення лісового законодавства тягне за собою 

дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або 



кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

    Відповідальність за порушення лісового законодавства 

несуть особи, винні у: 

   1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і 

чагарників; 

   2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або 

недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог 

пожежної безпеки в лісах; 

   3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його 

забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими і побутовими відходами, стічними водами, 

іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення 

та інших видів шкідливого впливу; 

   4) засміченні лісів побутовими і промисловими 

відходами; 

  5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог 

щодо ведення лісового господарства, встановлених 

законодавством у сфері охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів; 

  6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців 

або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а 

також природного підросту та самосіву на землях, 

призначених для відновлення лісу; 

  7) порушенні правил зберігання, транспортування та 

застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, 

мінеральних добрив та інших препаратів; 

  8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за 

призначенням, у тому числі для спорудження жилих 

кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

    Відповідальність за порушення лісового законодавства 

несуть особи, винні у: 

   1) незаконному вирубуванні та пошкодженні дерев і 

чагарників; 

   2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок підпалу або 

недбалого поводження з вогнем, порушенні інших вимог 

пожежної безпеки в лісах; 

   3) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок його 

забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, 

виробничими і побутовими відходами, стічними водами, 

іншими шкідливими речовинами, підтоплення, осушення 

та інших видів шкідливого впливу; 

   4) засміченні лісів побутовими і промисловими 

відходами; 

  5) порушенні строків лісовідновлення та інших вимог 

щодо ведення лісового господарства, встановлених 

законодавством у сфері охорони, захисту, використання та 

відтворення лісів; 

  6) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців 

або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а 

також природного підросту та самосіву на землях, 

призначених для відновлення лісу; 

  7) порушенні правил зберігання, транспортування та 

застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, 

мінеральних добрив та інших препаратів; 

  8) розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за 

призначенням, у тому числі для спорудження жилих 



будинків, виробничих та інших будівель і споруд без 

належного дозволу; 

  9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на 

лісових ділянках; 

 10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, 

лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід 

тощо; 

 11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно 

впливають на стан і відтворення лісів; 

 12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, 

заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів; 

  13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у 

встановлені строки; 

   14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у 

лісах; 

  15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, 

споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що 

запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів; 

  16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що 

перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні 

обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням; 

  17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях 

лісогосподарського призначення; 

  18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, 

дренажних систем і доріг на лісових ділянках; 

  19) невиконанні приписів державної лісової охорони та 

органів виконавчої влади, які здійснюють державний 

будинків, виробничих та інших будівель і споруд без 

належного дозволу; 

  9) самовільній заготівлі сіна та випасанні худоби на 

лісових ділянках; 

 10) порушенні правил заготівлі лісової підстилки, 

лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід 

тощо; 

 11) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно 

впливають на стан і відтворення лісів; 

 12) порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, 

заготівлі живиці і використання інших лісових ресурсів; 

  13) невнесенні плати за використання лісових ресурсів у 

встановлені строки; 

   14) знищенні та пошкодженні відмежувальних знаків у 

лісах; 

  15) введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, 

споруд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що 

запобігає негативному впливу на стан і відтворення лісів; 

  16) порушенні строків повернення лісових ділянок, що 

перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні 

обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для 

використання за призначенням; 

  17) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях 

лісогосподарського призначення; 

  18) знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, 

дренажних систем і доріг на лісових ділянках; 

  19) невиконанні приписів державної лісової охорони та 

органів виконавчої влади, які здійснюють державний 



контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів. 

   Законом може бути встановлено відповідальність і за 

інші порушення лісового законодавства. 

контроль за додержанням законодавства у сфері охорони, 

захисту, використання та відтворення лісів. 

  20)незаконному встановленні огорож у лісах державної 

і комунальної власності. 

  21) незаконному обмеженні прав громадян на загальне 

використання  лісових ресурсів;  

   Законом може бути встановлено відповідальність і за 

інші порушення лісового законодавства. 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування. 

 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до 

набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не 

суперечить цьому Кодексу. 

 

3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів 

за категоріями захисності та відповідний режим ведення 

лісового господарства не можуть бути змінені до 

затвердження в установленому порядку відповідних 

нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом. 

 

4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, 

видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до 

завершення терміну, на який вони були видані. 

 

Розділ VIII 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Кодекс набирає чинності з дня його опублікування. 

 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до 

набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не 

суперечить цьому Кодексу. 

 

3. Існуючі до набрання чинності цим Кодексом поділ лісів 

за категоріями захисності та відповідний режим ведення 

лісового господарства не можуть бути змінені до 

затвердження в установленому порядку відповідних 

нормативно-правових актів, передбачених цим Кодексом. 

 

4. Спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів, 

видані до набрання чинності цим Кодексом, діють до 

завершення терміну, на який вони були видані. 

 



5. До одержання в установленому порядку державними 

лісогосподарськими підприємствами державних актів на 

право постійного користування земельними лісовими 

ділянками, документами, що підтверджують це право на 

раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали 

лісовпорядкування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Внести до Земельного кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 7, 

ст. 57) такі зміни: 

……… 

5. До одержання в установленому порядку державними 

лісогосподарськими підприємствами державних актів на 

право постійного користування земельними лісовими 

ділянками, документами, що підтверджують це право на 

раніше надані землі, є планово-картографічні матеріали 

лісовпорядкування. 

 

5-1.  За погодженням постійного лісокористувача  на 

земельних лісових ділянках допускається тимчасове 

огородження об’єктів нерухомого майна, споруджених  

до набрання чинності  цим Кодексом у встановленому 

законом порядку до вирішення питання про зміну 

цільового призначення відповідних ділянок. 

Погодження постійного лісокористувача видається на 

підставі письмової заяви власника об’єкта нерухомості 

та передбачає план розташування огорожі об’єктів 

нерухомого майна.   Зміст   погоджень разом із заявами 

власників  протягом десяти календарних днів з дня їх 

видачі  оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства. 

Розміщення  огорож об’єктів нерухомого майна, які 

були споруджені на земельних лісових ділянках  до 

набрання чинності Земельним кодексом України 

(Відомості Верховної Ради України, 2002 р.), 

залишається незмінним та не потребує погодження 

постійного лісокористувача.     

   



 

 

6. Внести до Земельного кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 7, 

ст. 57) такі зміни: 

...... 

 

 

 

 

Закон України «Про мисливське господарство та полювання» 

 

  

Стаття 23. Припинення права користування 

мисливськими угіддями 

 

Право користування мисливськими угіддями припиняється 

у разі: 

  закінчення строку користування; 

  добровільної відмови від користування; 

  припинення діяльності юридичних осіб, яким надано у 

користування мисливські угіддя; 

   систематичного невиконання обов'язків щодо охорони та 

відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених 

договором між користувачем мисливських угідь та 

власником (користувачем) земельних ділянок або 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства; 

 погіршення якості мисливських угідь з вини їх 
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у разі: 

  закінчення строку користування; 

  добровільної відмови від користування; 

  припинення діяльності юридичних осіб, яким надано у 

користування мисливські угіддя; 

   систематичного невиконання обов'язків щодо охорони та 

відтворення мисливських тварин, зобов'язань, обумовлених 

договором між користувачем мисливських угідь та 

власником (користувачем) земельних ділянок або 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства; 

 погіршення якості мисливських угідь з вини їх 



користувача; 

 в інших випадках, передбачених законодавством. 

   Рішення про припинення права користування 

мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку 

користування, приймаються: 

    у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, 

сьомим частини першої цієї статті, - за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства, або центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими 

органами, які уповноважені на надання у користування 

мисливських угідь; 

    у випадках, передбачених абзацами п'ятим, шостим 

частини першої цієї статті, - адміністративним судом за 

позовом центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового та 

мисливського господарства, або центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, або органів, уповноважених на 

надання у користування мисливських угідь щодо 

застосування такого заходу реагування. 

користувача; 

  систематичного порушення прав громадян на 

загальне  використання лісових ресурсів; 
 в інших випадках, передбачених законодавством. 

   Рішення про припинення права користування 

мисливськими угіддями, крім випадку закінчення строку 

користування, приймаються: 

    у випадках, передбачених абзацами третім, четвертим, 

восьмим  частини першої цієї статті, - за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства, або центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, тими самими 

органами, які уповноважені на надання у користування 

мисливських угідь; 

    у випадках, передбачених абзацами п'ятим - сьомим  

частини першої цієї статті, - адміністративним судом за 

позовом центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового та 

мисливського господарства, або центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, або органів, уповноважених на 



надання у користування мисливських угідь щодо 

застосування такого заходу реагування. 

Стаття 30. Права та обов'язки користувачів 

мисливських угідь 

 

Користувачі мисливських угідь мають право: 

  користуватися державним мисливським фондом у межах 

мисливських угідь; 

  використовувати мисливських тварин та користуватися 

мисливськими угіддями в установленому порядку; 

  розпоряджатися мисливськими тваринами, добутими або 

набутими в інший спосіб у законному порядку, і доходами 

від їх реалізації; 

  організовувати полювання для мисливців, у тому числі 

шляхом укладання відповідних договорів з ними або з 

юридичними особами, що представляють їхні інтереси, 

зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, 

пов'язаних із здійсненням полювання, включаючи 

проживання, харчування, пересування мисливців та осіб, 

які їх супроводжують; 

  отримувати відшкодування вартості будівель, споруд та 

іншого нерухомого майна, яке належить їм на праві 

власності, у разі переходу права користування 

мисливськими угіддями від них до інших користувачів; 

  на відшкодування збитків від порушників правил 

полювання за добуті незаконним шляхом тварини; 

  регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл 

та відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних 

Стаття 30. Права та обов'язки користувачів 

мисливських угідь 

 

Користувачі мисливських угідь мають право: 
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заходів для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки 

хвороб, небезпечних для життя та здоров'я людей; 

  утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи 

напіввільних умовах у порядку, встановленому 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері лісового та 

мисливського господарства. 

 

  Користувачі мисливських угідь зобов'язані: 

  додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і 

строків добування мисливських тварин; 

  виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські 

угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин, 

визначати пропускну спроможність мисливських угідь та 

забезпечувати їх упорядкування; 

  раціонально використовувати державний мисливський 

фонд, не допускати погіршення екологічного стану 

мисливських угідь; 

  проводити первинний облік чисельності і добування 

мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики 

угідь і в установленому порядку подавати цю інформацію 

органам, які здійснюють державний облік чисельності 

тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру 

і моніторингу тваринного світу; 

  негайно інформувати обласні, Київську, Севастопольську 
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формування державної політики у сфері лісового та 

мисливського господарства. 

 

  Користувачі мисливських угідь зобов'язані: 

  додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і 

строків добування мисливських тварин; 

  виконувати біотехнічні заходи, виділяти мисливські 

угіддя для охорони і відтворення мисливських тварин, 

визначати пропускну спроможність мисливських угідь та 
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мисливських угідь; 

  проводити первинний облік чисельності і добування 

мисливських тварин, вивчати їх стан та характеристики 

угідь і в установленому порядку подавати цю інформацію 

органам, які здійснюють державний облік чисельності 

тварин та облік їх добування, ведення державного кадастру 

і моніторингу тваринного світу; 

  негайно інформувати обласні, Київську, Севастопольську 



міські державні адміністрації, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового та мисливського господарства, центральні органи 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сферах ветеринарної медицини, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, 

санітарно-епідеміологічні служби про виявлення випадків 

захворювань тварин, погіршення стану середовища їх 

перебування, виникнення загрози знищення та загибелі 

тварин, здійснювати комплексні заходи щодо профілактики 

і боротьби із захворюваннями; 

   обладнати згідно з ветеринарно-санітарними вимогами 

майданчики для оброблення відстріляної на полюванні 

дичини та забезпечити проведення посадовими особами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ветеринарної медицини, 

ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної 

для використання на харчові цілі; 

  здійснювати охорону державного мисливського фонду, 

створювати єгерську службу; 

  додержуватися режиму охорони тварин, занесених до 

Червоної книги України і включених до переліків видів 

тварин, які підлягають особливій охороні на території 

Автономної Республіки Крим та областей, у межах наданих 

у користування мисливських угідь; 

  не допускати самовільного переселення або акліматизації 

тварин; 

  не допускати до полювання мисливців у кількості, що 

міські державні адміністрації, центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового та мисливського господарства, центральні органи 

виконавчої влади, що реалізують державну політику у 

сферах ветеринарної медицини, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, ветеринарні, 

санітарно-епідеміологічні служби про виявлення випадків 

захворювань тварин, погіршення стану середовища їх 

перебування, виникнення загрози знищення та загибелі 

тварин, здійснювати комплексні заходи щодо 

профілактики і боротьби із захворюваннями; 

   обладнати згідно з ветеринарно-санітарними вимогами 

майданчики для оброблення відстріляної на полюванні 

дичини та забезпечити проведення посадовими особами 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ветеринарної медицини, 

ветеринарно-санітарної експертизи дичини, призначеної 

для використання на харчові цілі; 

  здійснювати охорону державного мисливського фонду, 

створювати єгерську службу; 

  додержуватися режиму охорони тварин, занесених до 

Червоної книги України і включених до переліків видів 

тварин, які підлягають особливій охороні на території 

Автономної Республіки Крим та областей, у межах 

наданих у користування мисливських угідь; 

  не допускати самовільного переселення або акліматизації 

тварин; 

  не допускати до полювання мисливців у кількості, що 



перевищує пропускну спроможність мисливських угідь; 

   проводити комплексні заходи, спрямовані на 

відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, 

збереження і поліпшення середовища їх перебування, 

щорічно вкладати кошти на їх охорону і відтворення з 

розрахунку на 1 тисячу гектарів лісових угідь не менше 

тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

  здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних і 

місцевих екологічних програм з питань охорони 

тваринного світу; 

  самостійно припиняти використання мисливських тварин 

у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження 

відтворювальної здатності та виникнення загрози 

знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення 

негативних факторів впливу на тварин і середовище їх 

перебування; 

  безперешкодно допускати до перевірки стану 

мисливських угідь, усіх об'єктів, де утримуються, 

перероблюються та реалізуються мисливські тварини, 

посадових осіб, уповноважених здійснювати державний 

контроль у галузі мисливського господарства та 

полювання, своєчасно виконувати їх законні вимоги. 

   У разі систематичного невиконання або порушення 

користувачем мисливських угідь зазначених вимог 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового та мисливського господарства, 

або центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

перевищує пропускну спроможність мисливських угідь; 

   проводити комплексні заходи, спрямовані на 

відтворення, у тому числі штучне, мисливських тварин, 

збереження і поліпшення середовища їх перебування, 

щорічно вкладати кошти на їх охорону і відтворення з 

розрахунку на 1 тисячу гектарів лісових угідь не менше 

тридцяти, польових - двадцяти п'яти, водно-болотних - 

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

  здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних і 

місцевих екологічних програм з питань охорони 

тваринного світу; 

  самостійно припиняти використання мисливських тварин 

у разі погіршення їх стану та умов існування, зниження 

відтворювальної здатності та виникнення загрози 

знищення тварин, негайно вживати заходів до усунення 

негативних факторів впливу на тварин і середовище їх 

перебування; 

  безперешкодно допускати до перевірки стану 

мисливських угідь, усіх об'єктів, де утримуються, 

перероблюються та реалізуються мисливські тварини, 

посадових осіб, уповноважених здійснювати державний 

контроль у галузі мисливського господарства та 

полювання, своєчасно виконувати їх законні вимоги; 

  не порушувати прав громадян на загальне 

використання лісових ресурсів; 
   У разі систематичного невиконання або порушення 

користувачем мисливських угідь зазначених вимог 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує 



державну політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів, може попередити 

користувача про необхідність усунення порушення у 

визначений термін чи заборонити використання 

державного мисливського фонду в угіддях цього 

користувача строком до двох років. 

   Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші 

передбачені законом права та обов'язки щодо використання 

мисливських тварин та користування мисливськими 

угіддями. 

державну політику у сфері лісового та мисливського 

господарства, або центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, може 

попередити користувача про необхідність усунення 

порушення у визначений термін чи заборонити 

використання державного мисливського фонду в угіддях 

цього користувача строком до двох років. 

   Користувачі мисливських угідь можуть мати й інші 

передбачені законом права та обов'язки щодо використання 

мисливських тварин та користування мисливськими 

угіддями. 

Стаття 42. Відповідальність за порушення 

законодавства у галузі мисливського господарства та 

полювання 

Порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 

відповідальність згідно із законами України. 

Відповідальність за порушення законодавства у галузі 

мисливського господарства та полювання несуть особи, 

винні у: 

порушенні права державної власності на мисливських 

тварин; 

порушенні правил полювання та здійснення інших видів 

Стаття 42. Відповідальність за порушення 

законодавства у галузі мисливського господарства та 

полювання 

Порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну 

відповідальність згідно із законами України. 

Відповідальність за порушення законодавства у галузі 

мисливського господарства та полювання несуть особи, 

винні у: 

порушенні права державної власності на мисливських 

тварин; 

порушенні правил полювання та здійснення інших видів 



використання мисливських тварин правил регулювання їх 

чисельності; 

перевищенні лімітів та норм спеціального використання 

мисливських тварин; 

порушенні вимог щодо користування мисливськими 

угіддями, погіршенні їх стану; 

використанні мисливських угідь не за призначенням; 

порушенні вимог щодо охорони середовища перебування 

мисливських тварин; 

порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі 

або в напіввільних умовах; 

виготовленні, перевезенні, збуті та застосуванні 

заборонених знарядь добування тварин; 

придбанні, перевезенні, переробці та збуті незаконно 

добутої продукції полювання і продукції, переробленої в 

таксидермічних майстернях та цехах переробки без 

зазначення законності її набуття; 

самовільному або з порушенням установленого порядку 

переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських 

тварин; 

неподанні в установленому порядку або приховуванні, 

спотворенні інформації про стан, чисельність та обсяги 

добування мисливських тварин; 

невжитті заходів щодо запобігання загибелі мисливських 

використання мисливських тварин правил регулювання їх 

чисельності; 

перевищенні лімітів та норм спеціального використання 

мисливських тварин; 

порушенні вимог щодо користування мисливськими 

угіддями, погіршенні їх стану; 

використанні мисливських угідь не за призначенням; 

порушенні вимог щодо охорони середовища перебування 

мисливських тварин; 

порушенні правил утримання мисливських тварин у неволі 

або в напіввільних умовах; 

виготовленні, перевезенні, збуті та застосуванні 

заборонених знарядь добування тварин; 

придбанні, перевезенні, переробці та збуті незаконно 

добутої продукції полювання і продукції, переробленої в 

таксидермічних майстернях та цехах переробки без 

зазначення законності її набуття; 

самовільному або з порушенням установленого порядку 

переселенні, акліматизації та схрещуванні мисливських 

тварин; 

неподанні в установленому порядку або приховуванні, 

спотворенні інформації про стан, чисельність та обсяги 

добування мисливських тварин; 

невжитті заходів щодо запобігання загибелі мисливських 



тварин, погіршенню середовища їх перебування; 

порушенні порядку придбання чи реалізації, 

транспортування, переробці продукції полювання, 

незаконному пересиланні, ввезенні в Україну та вивезенні 

за її межі мисливських тварин та іншої продукції 

полювання, включаючи мисливські трофеї; 

порушенні прав користувачів мисливських угідь; 

порушенні правил техніки безпеки та поводження із 

зброєю на полюванні; 

перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі 

мисливського господарства та полювання, контролю 

користувачів угідь за додержанням чинного законодавства 

з питань полювання; 

порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та 

порядку видачі родоводів і паспортів на собак мисливських 

порід, інших ловчих звірів та птахів.  

Законами України може бути встановлена відповідальність 

і за інші порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання. 

Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх 

від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок 

порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання. 

Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них 

продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають 

тварин, погіршенню середовища їх перебування; 

порушенні порядку придбання чи реалізації, 

транспортування, переробці продукції полювання, 

незаконному пересиланні, ввезенні в Україну та вивезенні 

за її межі мисливських тварин та іншої продукції 

полювання, включаючи мисливські трофеї; 

порушенні прав користувачів мисливських угідь; 

незаконному обмеженні прав громадян на загальне 

використання  лісових ресурсів; 

порушенні правил техніки безпеки та поводження із 

зброєю на полюванні; 

перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі 

мисливського господарства та полювання, контролю 

користувачів угідь за додержанням чинного законодавства 

з питань полювання; 

порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та 

порядку видачі родоводів і паспортів на собак мисливських 

порід, інших ловчих звірів та птахів.  

Законами України може бути встановлена відповідальність 

і за інші порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання. 

Притягнення порушників до відповідальності не звільняє їх 

від обов'язку відшкодувати збитки, завдані внаслідок 

порушення законодавства у галузі мисливського 

господарства та полювання. 



конфіскації в установленому законодавством порядку. 

У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший 

спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті 

заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у 

природне середовище. 

Незаконно добуті мисливські тварини чи виготовлена з них 

продукція, а також знаряддя правопорушень підлягають 

конфіскації в установленому законодавством порядку. 

У разі вилучення незаконно добутих або набутих в інший 

спосіб живих мисливських тварин повинні бути вжиті 

заходи до їх збереження і, якщо можливо, повернення у 

природне середовище. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 63.  Незаконне використання земель державного 

лісового фонду 

 

   Використання ділянок земель державного лісового фонду 

для розкорчовування, спорудження будівель, переробки 

деревини, влаштування складів і т. ін. без належного 

дозволу на використання цих ділянок - 

     тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти 

до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб - від дев'яти до вісімнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

Виключити.  

 



 Стаття відсутня        Стаття 63-1. Незаконне  встановлення будівель та 

споруд  на землях лісогосподарського призначення  

 

       Незаконне встановлення будівель та споруд, в тому 

числі - огорож на землях лісогосподарського 

призначення, -   

      тягне за собою накладення штрафу на громадян - від  

десяти до двадцяти  неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб – від двадцяти  до сорока 

неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

     Повторне, протягом року вчинення порушення, 

передбаченого частиною першою цієї статті, за яке 

особу вже було піддано адміністративному стягненню, -  

      тягне за собою накладення штрафу на громадян - від  

двадцяти  до тридцяти   неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до 

п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 

Стаття відсутня         Стаття 63-2.   Незаконне обмеження прав громадян 

на загальне використання лісових ресурсів  

 

       Незаконне обмеження або перешкоджання вільному 

і безоплатному перебуванню громадян у лісах  

державної та комунальної власності, незаконне 

обмеження або перешкоджання громадянам 

безоплатному та без видачі спеціального дозволу збору  

для власного споживання дикорослинних трав’яних 

рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо у таких лісах,  - 



       тягне за собою накладення штрафу на громадян - 

від  двадцяти до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до 

ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян. -  

        Дії, передбачені частиною першою цієї статті,  

якщо вони поєднані  із незаконним встановленням 

огорож у  лісах державної та комунальної власності, - 

       тягне за собою накладення штрафу на громадян - 

від  двадцяти п’яти  до шістдесяти  неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від 

тридцяти до ста неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян. 

 

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства 

 

   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства розглядає 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтями 49, 63 - 70, 73, 75, 77, 1885 цього Кодексу. 

   Від імені центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового господарства, 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право керівник 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства, його 

Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства 

 

 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері лісового господарства розглядає 

справи про адміністративні правопорушення, передбачені 

статтями 49, 63-1 - 70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу. 

 

Від імені центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері лісового господарства, 

розглядати справи про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення мають право керівник 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує 



заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, 

командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та 

льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, 

помічники лісничих, майстри лісу. 

державну політику у сфері лісового господарства, його 

заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, 

командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі та 

льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, 

помічники лісничих, майстри лісу. 

 

 

 

 

 
 


