
 Пояснення  
до рекомендацій щодо внесення змін у  

 деякі законодавчі акти України  щодо забезпечення  гарантій прав громадян на загальне використання лісових ресурсів 
 

         

    Чинний Лісовий кодекс України надає громадянам право громадянам вільно перебувати у лісах державної і комунальної власності, а також 

безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати в цих лісах для власного споживання  дикорослі трав’яні рослини, ягоди, гриби тощо. На 

жаль,     правозастововча практика переконливо  свідчить про сталі  тенденції до обмеження свободи доступу громадян до лісів, що обумовлює 

необхідність звернути увагу на стан нормативно-правового регулювання у даній сфері. У чинному законодавстві не встановлена спеціальна 

юридична відповідальність за порушення цього права, на органи влади або інших суб’єктів не покладається прямий обов’язок забезпечувати 

право громадян на доступ до лісових ресурсів, фактично дієвих механізмів протидії таким порушенням.  

     Недоліки законодавчого регулювання зазначеного питання зумовлюють неправомірне обмеження доступу громадян в лісові масиви: 

поширеними формами таких обмежень є влаштування огорож, інших конструкцій, неправомірні дії власників суміжних землеволодінь, 

тимчасових лісокористувачів тощо. Особливо актуальною ця проблема характерна для приміських лісів, які традиційно є місцями масового 

відпочинку громадян. Існуючий стан веде до зростання соціального невдоволення, виникненню конфліктів між громадян та забудовниками, 

тимчасовими лісокористувачами, посиленню недовіри громадян до працівники лісової галузі. Отже, такий стан не може залишатись надалі.       

     Між тим, ліс у житті значної частини людства відіграє настільки важливу та багатогранну роль, що у більшості розвинутих країн права 

громадян на користування благами та корисними властивостями лісів  у значній мірі чітко закріплені законами.  Право громадян на доступ до 

природних ресурсів можна співставити із правом громадян на сприятливе та безпечне навколишнє природне середовище як за своєю 

значущістю, так і за своїм визначальним завданням. Тому не випадково,  що одним із основних цілей європейсько-північноазіатського 

переговорного процесу (ENA FLEG), який започаткований Санкт-Петербурзькою декларацією 2005 року, поряд із боротьбою із незаконними 

рубками та нелегальним обігом деревини,  визначено забезпечення справедливого права громадян на доступ до лісів та інших лісових ресурсів.    

     Представлені рекомендації до проекту закону спрямовані на створення реальних юридичних механізмів захисту для безперешкодного 

доступу громадян до лісів та використання дикорослих плодів для власних потреб для загального використання лісових ресурсів, як суттєвої 

умови реалізації конституційного права громадян на користування природними об’єктами права власності українського народу.  Норми 

законопроекту спрямовані на  усунення перешкод та обмежень, які заважають доступу людей до українських лісів. 

      Ключовою ідеєю рекомендацій є законодавче закріплення неприпустимості обмеження прав громадян на перебування в лісах (право на 

загальне використання лісових ресурсів), чітке визначення  таких заборон, запровадження адміністративної відповідальності за порушення  

цього права та незаконне   спорудження будівель та споруд, в тому числі – огорож.    

       На розгляді парламенту попередніх скликань вносились законопроекти, які торкались вказаної проблематики у сфері загального 

природокористування. В  основному вони  стосувались встановлення адміністративної  відповідальності за  порушення права громадян на 

доступ до лісів. Проте жодний із них комплексно не охоплював врегулювання  проблеми, і не був ухвалений. Приміром,у травні 2009 року до 

Верховної ради України винесений  законопроект №4460, який передбачав запровадження  адміністративної відповідальності за обмеження 



права громадян вільно перебувати в лісі і мати доступ до води. (Режим доступу -  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35185   

). Проте вказаний законопроект навіть  не був прийнятий за основу.   

      Очікується, що представлені рекомендації дозволять значно покращити правове регулювання забезпечення прав громадян на загальне 

використання лісових ресурсів, суттєво зменшать кількість випадків порушення вказаних прав та конфліктів у лісовій сфері, сприятимуть 

обізнаності та безперешкодному доступу громадян до інформації про використання лісових ресурсів.  

 

 

 

 
Текст законопроекту Пояснення до запропонованих змін 

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  

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 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 

 

 

 

 

   Передбачається суттєве зменшення строку довгострокового 

користування для  культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних 

робіт  із 50  до 3 (трьох) років.  

    Слід зауважити, що  чинна стаття 18 ЛКУ розглядає надання лісів для 

потреб мисливського господарства як різновид довгострокового 

тимчасового користування (надалі - ДТКЛ). У статті 22 Закону України 

«Про мисливське господарство та полювання» зараз встановлений  

мінімальний строк для надання лісів для мисливських потреб – 15 років. 

Натомість,  для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних 

робіт мінімальний строк надання складає 1 рік. Тому із техніко-

юридичних міркувань виникла необхідність відмежування строків для 

довгострокового тимчасового користування. Отже,  частина друга статті у 

представленій редакції розділена: норми щодо максимальних строків 

довгострокового і короткострокового користування розміщені в інших 

частинах представленої статті 18 цього кодексу.      

    При цьому більш чітко визначається строк надання лісів у 

довгострокове тимчасове  користування для потреб мисливського 

господарства: він не змінюється і як і раніше  становитиме  від 15 до 50 

років.     

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35185%20%20%20%20%20
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=35185%20%20%20%20%20


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, 

     Звертаю увагу, що встановлення максимального строку надання лісів у 

ДТКЛ для рекреаційних та інших потреб не потребує жодного 

екологічного чи економічного обґрунтування, для цього виду 

використання лісів о не характерно вкладення значних інвестицій.   По 

суті, на сьогодні  ДТКЛ розглядається  як завуальована  схема отримання 

лісів  із намірами  на одержання  у майбутньому відповідної земельної  

ділянки у власність.    З  огляду на складність  розірвання договору ДТКЛ 

у судовому порядку,  великий строк надає підґрунтя тимчасовим 

лісокористувачам для зловживань.  

       Навіть, якщо враховувати вік біологічної стиглості дерев, то 

приміром, якщо  лісову ділянку із насадженнями  сосни  із середнім віком 

деревостану в 60 років віддають у ДТКЛ на 50 років,  то може виявитись, 

що до  закінченню дії договору деревостан буде охоплений  суцільною 

рубкою, а на ділянці проведено висадка лісових культур. Отже,  

рекреаційна придатність ділянки буде повністю втрачена.    

       Тому встановлений зараз максимальний строк для надання лісів у 

ДТКЛ є необґрунтовано великим, і потребує суттєвого зменшення.     

       Очікується, що зменшення строку надання лісів у ДТКЛ відсіюватиме 

тих лісокористувачів, які мають на меті не покращити ліс, надавати іншим 

послуги рекреації,  а відокремитись, обмежити до нього доступ іншим 

громадянам, звести паркани тощо.  

         

 

  2.  Правки до чинної зараз ч. 4 ст. 18 носять технічний характер, 

удосконалюючи правове регулювання даних правовідносин.  Так,  

виходячи із існуючої редакції статті залишається   незрозумілим, із ким 

конкретно  повинен укладати договір ДТКЛ тимчасовий лісокористувач: 

із обласною./районною адміністрацією, ОУЛМГ чи постійним 

лісокористувачем. На практиці мали місце випадки, коли у Хмельницькій 

області договори ДТКЛ тимчасові лісокористувачі укладали із 

райдержадміністрацією. Про це можна хіба що  здогадатись по аналогії 

правовідносин лише із частини 5 цієї стаття.  Тому мета цієї зміни – чітке 

визначення  сторін договору.     

 

    3. Зміни до ч.5   статті також носять технічний характер, роблячи її 

структуру аналогічною до  частини 4. 



іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. 

      Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові 

ділянки в тимчасове користування іншим особам. 

 

 

    4. Запровадження нової  частини 7 обумовлено чітких визначенням 

необхідності реєстрації всіх договорів ДТКЛ в територіальних органах 

ОУЛМГ. При чому чітко обумовлюється, що реєстрацією повинні 

займатись постійні лісокористувачі або власники лісів протягом 

конкретного строку. В існуючій редакції статті реєстрація договорів 

передбачена тільки для договорів, які укладають власники лісів. Звісно, 

такий стан речей не може бути правильним, оскільки держаний орган 

повинен пост-фактум  «візувати»  всі укладені договори, для того щоб 

володіти повною інформацією про спеціальне використання корисних 

властивостей лісів.  

 

   5.  Можливість нотаріального посвідчення договорів кореспондується із 

відповідними нормами цивільного кодексу, які дозволяють громадянам 

засвідчувати договори у нотаріальному порядку.  Можливість 

нотаріального посвідчення договорів буде   додатковою гарантією 

законності його укладення, перевірки на відсутність порушень, 

правомочності сторін тощо. На практиці значна  кількість вказаних  

договорів вже  посвідчується нотаріусами.  Очікується, що лісгоспи, як 

сторона договору,  будуть  виступати за нотаріальне посвідчення,   

оскільки зацікавлені у запобіганні порушень та якісному оформленню 

правовідносин.  

  

   6. Частина 9 у новій редакції (щодо обов’язкового оприлюднення 

головних умов всіх договорів на сайті ДАЛРУ) обумовлена необхідністю 

забезпечення прозорості рішень влади, надання громадянам доступу до 

інформації про лісові ділянки, де проводиться рекреаційне 

лісокористування, протидії корупційним проявам з боку влади тощо.      

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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Доповнення до цієї статті обумовлені потребою у чіткому  визначенні 

суб’єктів лісових відносин, які повинні виступати гарантами у вільному 

перебуванні громадян  в державних лісах. Це обумовлено тим, що в 

існуючій редакції ЛКУ взагалі не передбачено жодних механізмів на 

забезпечення права громадян на доступ в ліс,   збирання ними ягід, грибів. 

Такий стан правового регулювання одного із важливих прав громадян на 

доступ до природних ресурсів не може бути допустимим. 

     Отже, такими суб’єктами закономірно обрані постійні лісокористувачі 



- державні та комунальні суб’єкти господарювання, що мають 

спеціалізовані лісогосподарські підрозділи, які ведуть лісове господарство 

на виділених їм лісах і наданих лісових землях.. Ці суб’єкти зараз є майже 

повноправними господарями-користувачами лісу та лісових земель..  

     Тому на лісгоспи, як основних постійних лісокористувачів  і 

планується покласти  обов’язок забезпечення права загальне 

використання лісових ресурсів. Загалом, для реалізації цього обов’язку, 

представленим законопроектом  постійним лісокористувачам  надаються 

наступні правові інструменти: 

 

1).  Повноваження із погодження встановлення огорож для споруд та 

будівель, які в свій час (до часу набрання нової редакції ЛКУ) були 

законним шляхом встановлені на лісових землях, а тепер, в силу різних 

причин,   опинились поза законом.  

2.) Можливість прийняття рішень про припинення права тимчасового 

лісокористування через анулювання лісових квитків (детально – у ст. 78 

ЛКУ), а також можливість  подання позовів про розірвання договорів 

ДТКЛ із тимчасовими лісокористувачами, які  порушують право громадян 

вільно перебувати у лісах.  

3.) Запровадження адміністративної відповідальності за незаконне 

встановлення будівель та споруд, в тому числі – огорож  в лісах державної 

і комунальної власності, незаконне обмеження права громадян на загальне 

використання лісових ресурсів.          

     Крім того, правом анулювання лісових квитків та правом розірвання 

договору ДТКЛ наділяються обласні управління лісового та мисливського 

господарства.. Крім того, екологічна інспекція також наділяється  

повноваження із притягнення до адміністративної  відповідальності тих, 

хто обмежує право громадян відвідувати ліси і встановлює незаконні 

споруди та паркани в лісах..    

 

    2. Внесення нового пункту 10 обумовлено техніко-юридичними 

міркуваннями та забезпечення принципу справедливості при 

багатофункціональному використанні лісів. Так,  чинна  ст. 20 ЛКУ 

приписує тимчасовим лісокористувачам  не порушувати прав інших 

лісокористувачів, а ст. 19 не містить такого припису для постійних 

лісокористувачів. На  усунення цієї  прогалини пропонується вказане 



доповнення.   

     Очікується, що у разі незаконного встановлення паркан чи будь-якого 

іншого обмеження в доступі громадянам до лісу, то в першу чергу на ці 

порушення повинні відреагувати постійні лісокористувачі, шляхом      

      

 

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; 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Щодо пункту 5-1.  Правка спрямована на вдосконалення правових 

гарантій громадян на реалізацію ними права вільно перебувати в лісах та 

збирати лісові гриби, ягоди тощо.  Встановлений  обов’язок 

кореспондується із запровадженням  адміністративної відповідальності в  

КУпАП за порушення права громадян на загальне користування лісовими 



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. 

ресурсами.  

 

2.  Щодо пункту 7. До цього часу існувала правова невизначеність у 

питані порядку постановки на облік в якості платників рентної плати (в 

минулому - збору за спеціальне використання лісових ресурсів) 

тимчасових лісокористувачів, з якими укладений договір ДТКЛ. Власне, 

існує прогалина, оскільки на відміну від короткострокового тимчасового 

користування лісами, у правовідносинах ДТКЛ не визначено суб’єкта, 

який  зобов’язана повідомити про постановку на облік тимчасового 

лісокористувача. Із запровадженням запропонованої правки очікується, 

що проблему буде вирішено: такий обов’язок покладається на самого 

лісокористувача.  

 

   
 

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, тимчасово забороняють  

загальне 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. 

 

 

 

 

 

 

 

У діючий  редакції пункту 8 йдеться про те, що ОДА «забороняють 

відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів». Однак 

таке формулювання не зовсім відповідає змісту запроваджених обмежень:    

вказана заборона на  відвідування лісів автоматично тягне за собою і 

суміжну з ним заборону громадянам збирати для власного споживання в 

лісах гриби, ягоди тощо.  В цілому, їх зміст  фактично означає заборону 

загального використання лісових ресурсів на певній території. Таким 

чином, забороняється обласними адміністраціями фактично забороняється  

право громадян на загальне використання лісових ресурсів. 

    З огляду на це, пропонується більш досконале і точне формулювання 

заборони, яке визначається як «заборона загального використання лісових 

ресурсів». В тексті законопроекту також зустрічається суміжне поняття як 

«право громадян на загальне використання лісових ресурсів». Отже, 

вказана поправка спрямована на усунення  стилістичного  недоліку 

предмету правового регулювання. У проекті зроблено також наголос на 

тимчасовості  заборони.  

     

 

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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Обґрунтування щодо формулювання заборони загального 

використання лісокористування  – див зміни ст. 31 ЛКУ.  

     Зміни спрямовані на усунення нечіткого визначення повноваження 

районних державних адміністрацій в частині введення заборони на 

доступу громадян до лісів під час проведення постійними 

лісокористувачами робіт із застосуванням пестицидів.  

       Зокрема, чинні  закони  «Про місцеві державні адміністрації»,   «Про 

пестициди та агрохімікати»  та Кодекс цивільного захисту  лише в 

загальних рисах визначають це повноваження за органами виконавчої 

влади. При цьому не конкретизується його застосування в сфері лісових 

правовідносин, не вказується що такі роботи проводяться із 

застосуванням пестицидів.   У діючому Лісовому кодексі України про це 

також  непрямим чином згадується  лише у ст. 88 як заборона на  

«проведення певних видів робіт».  Оскільки така заборона поширюється 

на відносно невеликі лісові площі, що розташовані в межах одного 

адміністративного району,   доцільно закріпити у кодексі це 

повноваження за районними  державними  адміністраціями.  

     Описані  зміни будуть  кореспондуватись зі змінами, які пропонуються 

внести до ст. 66 ЛКУ. 

      

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Див. – пояснення до ст. 32 ЛКУ (скоректована  лише зона повноважень 

місцевих рад) 

 

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 

       

 

     Ключова ідея змін – не тільки на практиці  забезпечити  право 

громадян на доступ до лісів та лісових ресурсів, але й  навести порядок  у 

правовому регулюванні цих правовідносин (охопивши питання огорож). 

Кінцева мета – усунути декларативний характер прав громадян на 

загальне використання лісових ресурсів, визначивши  для цієї нормі чітко 

обумовлену сферу дії.    

     

    Право громадян на доступ до природних, в тому числі – лісових 

ресурсів, не може бути абсолютним, з огляду на існування об’єктивних 

обмежень, що повинні бути прямо передбачені в законі з метою 

забезпечення інших публічних інтересів або в інтересах самих громадян.   

Тому запропонованим пунктом 3 даної статті  визначається перелік 

обмежень/заборони  на доступ в лісів, виходячи із особливостей 



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. 

   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.   

    4Загальне 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.   

  6 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 

правового режиму земель, на яких проростають ліси, а саме:   

  - оборони; 

  -  ПЗФ;  

  - енергетики (спец. режимні зони об’єктів енергетики);  

  -  так званої «Чорнобильської зони»;  

  -  ділянки прикордонних районів. 

 

    Наступним пунктом закріплена можливість заборони доступу до лісів 

виходячи із забезпечення інших суспільно важливих інтересів та охорони 

здоров’я та майна самих громадян. Зокрема, щодо  тимчасової заборони 

права загального використання лісових ресурсів у разі пожежної 

небезпеки, та у зв’язку із застосування пестицидів. На сьогодні порядок 

введення цих заборон чітко не визначений, окремі пункти міститься у 

декількох нормативних актах, що негативно відбивається на 

правозастосуванні.   Для запобігання зайвої деталізації в цьому кодексі  

процедури запровадження, підтримки та скасування такої заборони 

визначається, що такий порядок повинен бути затверджений 

Мінагрополітики.   

    

     Пункт 5. У зв’язку із необхідністю якнайшвидшого повідомлення 

населення про запроваджену заборону доступу до лісів, слід нормативно 

закріпити обов’язок негайного повідомлення громадян про запроваджені 

заборони.  

    

    Наступний 6 абзац встановлює важливу гарантію у запобіганні 

випадках обмежень доступу громадян до лісів. Імперативний припис 

заборони встановлення огорож та інших споруд у державних та 

комунальних лісах матиме  важливе значення в охороні права громадян на 

загальне лісокористування. 

   

    Запропонований  пункт  7  має  вкрай важливе, можна сказати ключове  

значення – обмеження  сфери дій заборон та обмежень на доступ до лісів 

лише випадками, які закріплені у Лісовому кодексі та суміжному 

законодавстві, на яке наявне посилання у цій статті законопроекті. 

Запропонована редакція статті  буде кореспондуватись із статтями 

КУПАП, які встановлюють відповідальність за незаконне встановлення 



використання лісових ресурсів з підстав, які не передбачені 

цією статтею не допускається.   

    8Постійні 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.   

   10Будівництво  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. 

огорож та незаконне обмеження громадян відвідувати ліси. Підстави 

обмеження випливають або із особливостей правового режиму земель, на 

яких проростають ліси, або із необхідності забезпечення інших суспільно 

важливих інтересів чи охорони здоров’я та майна самих громадян.  Тобто 

правозастосувач повинен  знати, що законні підстави обмеження доступу 

до лісів визначені у ст. 66 ЛКУ та окресленому у цій статті законодавстві. 

Відтак, всі інші випадки визнаються  незаконними, і обумовлюють вжиття 

відповідних правових заходів від державних органів та постійних 

лісокористувачів.    

    У пункті 8  передбачена інша новела - закріплення права постійних 

лісокористувачів або власників лісів встановлювати огорожу лісових 

культур, для упередження  пошкодження лісових культур дикими 

тваринами. На жаль, проблема пошкодження дикими тваринами 

лісонасаджень та посівів сільгоспкультур до цього часу в законодавстві не 

врегульована. Однак можна стверджувати, що одним із заходів 

запобігання таким випадкам є надання можливості лісівникам 

встановлювати огорожі для усунення проникнення звірів на такі ділянки.  

З огляду на комплексне охоплення в законопроекті  питань  встановлення 

обмежень для доступу громадян до лісів, вказана зміна потребує 

нормативного закріплення.   

   Також визначені повноваження постійних лісокористувачів  обмежувати 

доступ громадян на лісові ділянки під час лісозаготівельних робіт. Так, 

посадові особи лісогосподарських підприємств  вправі не допускати на 

лісосіку сторонніх осіб – до закінчення валки лісу, виходячи із вимог 

охорони праці. Правова підстава – п. 15.1.7 «Правил охорони праці для 

працівників лісового господарства та лісової промисловості», що 

затверджені вже згаданим наказом Держкомохоронипраці №119 від 

13.07.2005 року.   

 

    Пункт 9   кореспондується із ст. ст.  20, 21 ЛКУ щодо обов’язків 

тимчасових лісокористувачів встановлювати тимчасові споруди, 

включаючи паркани за погодженням із тимчасовими лісокористувачами. 

Зробив наголос на суб’єктах (тимчасові лісокористувачі), оскільки інших 

законних суб’єктів, які можуть  зводити тимчасові будівлі у  державних 

чи комунальних  лісах не повинно бути. Але на практиці  на землях л/г 

призначення зараз існує багато об’єктів нерухомого майна приватної 



форми власності, де власники фактично користуються відповідними 

земельними лісовими ділянками. Їх  власники не можуть змінити цільове 

призначення відповідних земельних ділянок через дію Розпорядження 

КМУ №610-р від 10.04.2008 року. Для вирішення цієї проблеми 

запропонована  відповідна норма  у цьому законопроекті  (розділ 

«Прикінцеві положення»). 

       Вказівка на оприлюднення погоджень в інтернеті  забезпечить  

прозорість рішень постійних лісокористувачів, сприятиме обізнаності 

громадян про ліси, забезпечить їх право на доступ до інформації,  

попереджуватиме  можливість зловживань тощо.   

 

       Пункт 10 випливає із змісту ст. ст. 56, 57 ЗКУ та ст. 17 ЛКУ,  де 

вказується суб’єкти та мета, для якої ліси надаються у постійне 

користування. Пункт має додаткове значення,  оскільки правовий режим 

лісових земель (там повинні рости ліси) не передбачає капітального 

будівництва іншими суб’єктами, крім постійних лісокористувачів.      

 

    Іншим пунктом встановлюється обов’язок  осіб, які вчинили самовільне 

будівництво провести його знесення, та надає альтернативну можливість 

здійснити це постійному лісокористувачу за рахунок винної особи.    

 

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; 

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. 

 

 

  З метою надання реальних правових інструментів постійним 

лісокористувачам та екологічної інспекції   у  позбавленні  

недобросовісних тимчасових лісокористувачів, що порушують права 

громадян на відвідування лісів,  у запропонованих змінах до статті 78 

передбачається  окрема підстава припинення права використання лісових 

ресурсів. 

    Чинна  редакція цієї статті є вкрай невдалою з декількох підстав:  

     По-перше, вкрай незадовільно врегульовувано питання припинення 

права тимчасового лісокористування («анулювання лісового квитка, тими 

органами, які їх видали»). Така редакція не відповідає існуючим 

правовідносинам, оскільки лісорубні та лісові квитки  видаються не лише 

органами лісового господарства  (виключення – дозвіл на рубки головного 

користування), а здебільшого суб’єкти господарювання – 

лісогосподарські підприємства  (тобто постійні лісокористувачі). 

    По-друге, вказана  стаття в існуючій редакції  взагалі не передбачає 

можливості припинення права користування тимчасовими 

лісокористувачами, які діють на умовах ДТКЛ, відповідно до укладеного  

договору. Тобто передбачено лише «анулювання лісорубного та лісового 

квитка», і немає певного скасування/визнання недійним/розірвання 

укладеного договору. 

    По-третє,  чітко не визначено порядку припинення права використання 

лісових ресурсів, а  лише вказувалось про посилання «на встановлений 

порядок», якого реально немає.  

    Отже,  стаття фактично  є «мертвою», тобто здебільшого реально не діє. 

Відтак, не було сенсу  запроваджувати   нову підставу припинення права 

використання лісових ресурсів, якісно  не удосконаливши її зміст. Через 

наведені причини,   

     Очікується, що внесенні зміни дозволять оперативно реагувати на 

заяви громадян про порушення їх прав на доступу до лісу.       

    

 



    Законом можуть бути передбачені й інші випадки припинення 

права використання лісових ресурсів. 

Стаття 88 – виключена.  Зміст цієї статті деталізований у ст. 31-33, 66 ЛКУ в контексті  

забезпечення права громадян на загальне використання лісових ресурсів. 

Відтак, відпадає необхідність в її існуванні.   

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 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. 

  20)незаконному встановленні огорож у лісах державної і 

комунальної власності. 

  21) незаконному обмеженні прав громадян на загальне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вказані доповнення носять кореспондуючий характер із нормами  ст. 63-1, 

63 -2 КУпАП, які пропонує законопроект.  

 



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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Як вже зазначалось, відповідно до вимог земельного законодавства  

(ст. 57 ЗКУ), всі ліси на землях лісогосподарського призначення   повинні 

бути перебувати  у постійному користуванні лісгоспів чи інших 

державних чи комунальних організацій.   

     Отже,  інших власників майна на земельних лісових ділянках, крім 



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: 

...... 

 

 

 

постійних лісокористувачів та лісовласників   не повинно бути. Однак на 

практиці має місце інша ситуація –  на землях л/г призначення, якими де-

юре користуються постійні лісокористувачі, де-факто розташовані бази 

відпочинку, магазини, приватні довомолодіння, інші житлові та нежитлові 

споруди і будівлі. Їх власники яких в силу різних причин не змінили 

цільове призначення відповідних земельних ділянок, або помилково 

віднесли до лісу, не внесли зміни до матеріалів лісовпорядкування тощо. 

Особливо багато огороджених споруд та будівель у приміських лісових 

зонах, навіть власники зареєстрували   цю нерухомість у свій час у   

реєстраційній службі (ОБТІ): з огляду на приписи цивільного права тобто 

юридично і земля під будівлями де-факто належить їм.   

      Таких прикладів вкрай багато (в тому числі -  у судовій практиці), ось 

лише деякі  із них -  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30363757 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/5034976 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/18547727 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/11617467 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/34274185 

      Запропонована  норма  розміщена у розділі «Прикінцеві положення» з 

огляду на її перехідний зміст. Очікується, що  у майбутньому,  земельні 

лісові ділянки  під усіма будівлями, спорудженими різними власниками 

будуть виведені із складу лісового фонду, а її цільове призначення 

змінено. На даний час кінцевий строк таких змін не можливо визначити, 

адже вказані правовідносини перебувають у сфері регулювання  

Земельного кодексу України. Також це залежить від   ініціативи власників 

нерухомості, що розташовані на цих лісових ділянках.      

      Після зміни цільового призначення,  ділянки будуть та переведені до 

складу земель іншого призначення (наприклад – до земель оздоровчого 

призначення,  житлової забудови, індивідувального будівництва ).     

Через прийняття розпорядження КМУ №610 процес їх вилучення  

зупинився.  Дану проблему не можна ігнорувати, тому варіант її 

вирішення пропонується у представленому законопроекті.    

       У редакції запропонованої ч. 6 ст. 66 ЛКУ передбачено, що  «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 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/30363757
http://reyestr.court.gov.ua/Review/5034976
http://reyestr.court.gov.ua/Review/18547727
http://reyestr.court.gov.ua/Review/11617467
http://reyestr.court.gov.ua/Review/34274185


Кодексом.»   

      Тому,  з метою  врегулювання порядку  встановлення огорож навколо  

об’єктів нерухомості, які перебувають досі на земельних лісових ділянках  

запропонована норма. Причина -  приватний власник має право 

відгороджувати своє майно парканом. Крім того, до власника переходить 

право користування відповідною земельною ділянкою (ст. 120 ЗКУ).  

       Підкреслюємо, що при цьому забороняється огороджувати незаконно 

споруджені будівлі та інші об’єкти нерухомості.  Єдиним виходом тут   

пропонується  тимчасово надати можливість огородити ці об’єкти, при 

цьому мінімально огороджуючи розташований ліс. Адже  прилеглий до 

будівель ліс (і земля) юридично поки що належить державі та є її 

власністю. Відтак держава вправі визначати їх правовий режим, 

включаючи - визначення меж.    

       Проблемний аспект тут - оптимально врегулювати для цих власників 

питання, про те що огороджуванню підлягає  лише нерухомість, а не ліс 

біля неї.  

      Зокрема,  досі існують  бази  відпочинку, споруджені за радянських 

часів, із капітальними парканами, які огороджують значні лісові ділянки, 

але до цього часу формально залишаються землями лісогосподарського 

призначення. Звісно, ніхто не буде зносити ці капітальні паркани, 

огороджуючи лише будинки для відпочинку. Тому для вирішення питання 

відмежування цих об’єктів зроблено виключення шляхом  обмеження 

надання погоджень на об’єкти,  споруджені після набрання чинності 

Земельним кодексом України (01.01.2002 року). Для всіх інших власників 

майна, які спорудили об’єкти на лісових ділянках до дати набрання 

чинності Лісовим кодексом України у новій редакції (29.03.2006 року).  

 

                                                             

                                                             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 користувача; 

   систематичного (три і більше разів протягом року) або 

грубого порушення права 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. 

 

 

 

 

 

 

   Вказана норма  запроваджена по  аналогії із запропонованими нормами   

ст. 78 ЛКУ. Зміна надає можливість припиняти право користування 

мисливськими угіддями тим користувачам, які  систематично або 

одноразово грубо порушать право громадян на загальне використання 

лісових ресурсів. Систематичними порушеннями слід вважати   зведення 

огорож або виставлення фізичної охорони,  інших перепон, які 

перешкоджають громадянам дістатись в ліс, збору  лісові ягоди, гриби для 

власного споживання. 

     Грубим порушенням права громадян на доступ до лісів можна вважати 

приміром,  вчинення злочину проти громадян через їх намагання 

реалізувати своє право на доступ до лісів (приміром, вбивство гр. Валерія  

Олійника вчинене 16.06.2009 року фактичним власником мисливських 

угідь народним депутатом України Лозинським В.О.)  

     Очікується, що запропоновані  підстави нададуть  законні можливості 

позбавляти користування тих користувачів, які постійно нехтують 

правами громадян на доступ до лісів   



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 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 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; 

  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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення кореспондується із ст. 66 ЛКУ щодо обов’язків тимчасових 

лісокористувачів в світлі забезпечення права загального лісокористування   



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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення цих змін кореспондується із нормами про адміністративну 

відповідальність за ст. 63-2 КУпАП, що передбачає законопроект .  



                                                                       Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Статтю 63 - виключити.  

 

     Згадана стаття, крім використання застарілої термінології («землі 

лісового фонду»), має також досить невдалу конструкцію, що окреслена 

обмеженим переліком незаконних дій, не пов’язаних між собою: 

розкорчовування, спорудження будівель, переробка деревини, 

влаштування складів. При чому на перелічені дії  вимагається «належний 

дозвіл», якого не може бути виданий, оскільки за діючим лісовим та 

суміжним законодавством на вказані дії взагалі заборонені на землях 

лісогосподарського призначення.    Таке формулювання  диспозиції статті  

робить її непридатною для застосування, що потребує повного 

виключення із закону.  

 

       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. 

 

 

       

     Доцільність запровадження окремої статті, яка встановлює 

відповідальність за незаконне встановлення будівель та споруд на землях 

лісогосподарського призначення обумовлена значною кількістю  випадків 

самочинного розташування різноманітних об’єктів в межах лісового 

фонду. Натомість, посадовці державної лісової охорони, які повинні в 

першу чергу негайно реагувати на такі порушення,  не мають правових 

важелів для притягнення винних осіб до адміністративної 

відповідальності.  

    Надання посадовцям державної лісової охорони та екологічним 

інспекторам  повноважень щодо притягнення до адмін..відповідальності 

за самочинне будівництво та незаконне спорудження парканів в лісах 

дозволить значно зменшити випадки обмеження прав громадян на доступ 

до лісів та посилить належний контроль за дотриманням правового 

режиму лісових земель.        

     



       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. 

 

 

 

     

     Запровадження цієї статті дозволить усунути нормативну прогалину, 

яка зараз існує  – відсутність юридичної відповідальності за порушення 

прав громадян на доступ до лісів та збір дикорослих рослин та плодів для 

власного споживання.  

      Повноваженнями із накладення адміністративних стягнень  

      Слід враховувати, що обмеження або перешкоджання доступу в ліс, 

крім встановлення паркану можуть мати різноманітні  форми: 

розкопування, дії фізичної охорони (приватні охоронні фірми),  

встановлення шлагбаумів тощо. 

       Практика по цій статті має бути така:  у випадку  заяви від 

пересічного громадянина на адресу лісгоспу (екологічної інспекції)  про 

те, що йому хтось перешкоджає заходити в ліс.  По ній працівники лісової 

охорони виходять на ділянку або екологічна інспекція виїздить до них із 

позаплановою перевіркою. Відбирається пояснення від заявника, 

встановлюється власники паркану або  замовник послуг фізичної охорони, 

в результаті   приймається рішення по суті:   при наявності доказів  

перешкоджання доступу громадян до лісу – складається протокол за цієї 

статтею.   

     Зауважимо, що у правозастосуванні не завжди можна довести, що 

певний паркан обмежує доступ громадян до лісу. Наприклад, у даному  

рішенні http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20419948 власники під 

Харьковом встановили 500 метрів трьохметрового паркану, частина з 

якого опинилась в держлісфонді. Ними була замовлена  будівельна 

експертиза,  за висновком якої встановлено, що периметр паркану має  два 

невеликих входи, отже розміщення цього паркану не перешкоджає 

доступу в ліс. В результаті позов лісгоспу не був задоволений. 

      Дану категорію справ будуть уповноважені розглядати як посадові 

особи  лісового господарства так і екологічні інспектори.  

      Даний  склад правопорушення є альтернативою випадкам, за яких 

юридично не можна  буде  довести, що через встановлений паркан 

фактично  має місце  обмеження прав громадян на відвідування лісів. У 

такому випадку пропонується застосувати ст. 77-1, диспозиція  якої 

передбачає  відповідальність лише за сам факт встановлення паркану.  

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20419948


     

      

     

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 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. 

 

 

Внесення цих змін обумовлено виключенням ст. 63 КУпАП  та 

доповненням  кодексу ст. 63-1, ст. 63-2.  

 


