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Правозастосування в лісовому секторі України: 
стан, проблеми, перспективи
Дослідження, які проводилися в рамках програми «Удосконален-

ня систем правозастосування та управління в лісовому секторі кра-
їн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» 
(ENPI-FLEG). Частина перша

Ця збірка видана за підтримки Європейського Союзу в рамках про-
грами ENPI-FLEG, виконавцями якої є Світовий банк, Міжнародний 
союз охорони природи та Всесвітній фонд дикої природи. Усю від-
повідальність за зміст цього видання несуть автори включених до 
неї матеріалів, і цей зміст не є відображенням позиції Європейського 
Союзу або організацій-виконавців програми ENPI-FLEG.
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Вступ
У збірці опубліковано розгорнуті анотації першої частини дослі-

джень, які проводилися Світовим банком у рамках програми «Удоско-
налення систем правозастосування та управління в лісовому секто-
рі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та 
Росії» (ENPI-FLEG). Програма надає підтримку урядам країн-учасниць 
програми, громадянському суспільству та приватному сектору в роз-
робленні раціональних та сталих методів ведення лісового господар-
ства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секто-
рі. Країни-учасниці програми – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Гру-
зія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським 
Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охо-
рони природи, Всесвітній фонд дикої природи.

Робота організацій-виконавців у Програмі ENPI-FLEG 
Світовий банк проводить поглиблений аналіз проблем правозас-

тосування й управління в лісовому секторі, розробляє рекомендації 
щодо запобігання нелегальним рубкам, виявлення, фіксації й роз-
слідування правопорушень у лісовому секторі. Світовий банк сприяє 
пілотному впровадженню практики сталого управління лісами в Кар-
патському й інших лісових регіонах. 

Світовим банком також проводиться аналіз корупційних ризиків 
лісового законодавства України й широкий спектр соціологічних до-
сліджень, включаючи експертні інтерв’ю та опитування громадської 
думки. Світовий банк сприяє підвищенню професійного рівня май-
стрів лісу й лісової охорони, правоохоронних органів, а також прово-
дить заходи, які сприяють формуванню Національного плану дій із 
проблем FLEG тощо.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) співпрацює з WWF 
та Світовим банком у рамках реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні. 
МСОП підтримує реалізацію Програми в країні через активну участь у 
різних ключових напрямках і видах діяльності, зокрема, у поліпшенні 
обізнаності у сфері FLEG і підвищенні участі громадськості у процесі 
прийняття рішень, планування та моніторингу питань FLEG націо-
нальними організаціями, а також у регіональному співробітництві та 
обміні знаннями.
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 Всесвітній фонд дикої природи (WWF). Дунайсько-Карпатська 
програма Всесвітнього фонду дикої природи бере активну участь в 
реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні, головним чином, працюючи 
над оцінкою систем контролю за переміщенням деревини, які діють в 
Україні, і визначенням можливих шляхів їх удосконалення. Передба-
чається проведення аналізу прогалин та «білих плям» у чинних сис-
темах контролю за переміщенням деревини і розробка відповідних 
пропозицій щодо їх усунення.

Детальніший опис Програми див. у матеріалі «Регіональна Програ-
ма ENPI-FLEG як частина Світового процесу FLEG».

Повні тексти звітів про дослідження можна знайти на національ-
ному сайті Програми ENPI-FLEG http://www.fleg.org.ua. Також вони 
передруковувалися сайтами «Український лісовод» та «Природа в 
Україні».

Крім того, до видання увійшла анотація до книги Олега Сторчоуса 
«Адміністративна відповідальність за лісопорушення: практика за-
стосування державною лісовою охороною України», підготовка та ви-
дання якої також є частиною роботи Програми ENPI-FLEG.

Ваші зауваження та пропозиції щодо змісту цієї збірки надсилайте 
на адресу: oleg.lystopad@enpi-fleg.org
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Регіональна Програма ENPI-FLEG 
як частина Світового процесу FLEG *

Що сьогодні відбувається в лісовому секторі України
Упродовж останнього десятиліття лісовий сектор України де-

монстрував стабільний поступальний розвиток, випереджаючи за 
темпами щорічного приросту обсягів виробництва й реалізації про-
дукції більшість галузей народного господарства. Навіть за підсум-
ками минулого, кризового 2009 року галузь рапортує про зростання 
показників.**

Увага суспільства й влади до лісового сектора також стабільно 
зростає. Не лише тому, що деревина з року в рік стає все більш цінним 
і дефіцитним ресурсом. Зростає й розуміння найважливішої екологіч-
ної ролі лісів, що знайшло своє відображення у швидкому збільшенні 
площ лісових природно-заповідних територій, розширенні обсягів 
робіт з насадження нових лісів тощо.

Водночас на тлі в цілому благополучної офіційної статистики все 
частіше піднімаються проблеми нераціонального використання лісів, 
зокрема, пов’язані з нелегальними заготівлями й тіньовим лісовим 
бізнесом. Їхньому вирішенню мали сприяти прийняті в останні роки 
законодавчі акти, серед яких слід особливо відзначити нову редак-
цію Лісового Кодексу (2006) з пакетом доповнюючих його норматив-
них документів і Концепцію реформування й розвитку лісового гос-
подарства України (2006). Однак законодавчі нововведення не дали 
швидкого результату, про що свідчать факти численних порушень і 
злочинів, виявлених зокрема, під час перевірок підприємств лісового 
сектора, ініційованих Президентом та урядом після катастрофічного 
паводка в Карпатах у липні 2008 року.

Суспільство й влада усвідомлюють, що незаконні рубки й нелегаль-
ний оборот лісопродукції загрожують стану українських лісів, завда-
ють значної шкоди економіці країни та погіршують її імідж. Однак 

* FLEG – Forest Law Enforcement and Governance (Правозастосування й  управління 
в лісовому секторі). 

** На думку ряду експертів, у цих підрахунках не врахована зміна курсу долара 
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будь-яких системних зусиль, спрямованих на оцінку обсягів правопо-
рушень і збитків, яких вони завдають, не докладається. Як і не вияв-
ляються причини, що їх породжують, та не розробляються погоджені 
плани дій з метою поліпшення ситуації.

Оцінки збитків, що завдаються правопорушеннями лісам й еконо-
міці країни, варіюють у надзвичайно широкому діапазоні. У більшос-
ті випадків вони однобічні та/або емоційні, що ставить під сумнів їх 
коректність, створює передумови для різного роду спекуляцій і не-
сумлінної конкуренції. Тому проблема правозастосування в лісовому 
секторі України вимагає системного вивчення й осмислення, в проце-
сі якого має бути обґрунтована точка зору, яку б визнали всі державні 
органи, громадські організації й представники лісового бізнесу.

Процес FLEG у світі та Європі

Проблеми, пов’язані з незаконними лісозаготівлями, тіньовим обо-
ротом лісопродукції  й корупцією в лісовому секторі, характерні для 
багатьох країн світу. Тому на початку третього тисячоліття на між-
народному рівні був ініційований рух FLEG (або FLEGТ, де «Т» – тор-
гівля), спрямований на боротьбу з незаконними діями в лісовому 
секторі. Цей рух є добровільною ініціативою країн з метою привер-
нути увагу до виконання законів щодо управління й торгівлі лісом. 
Процес FLEG організований за регіональним принципом. На початок 
2004 року він мав кілька гілок: країни Південно-Східної Азії, Африки, 
басейну Амазонки, Європейського Союзу.

У травні 2004 року на IV сесії Форуму ООН щодо лісів Росія висту-
пила з ініціативою організувати Міністерську конференцію з про-
блем правозастосування й управління в лісовому секторі країн Єв-
ропи й Північної Азії (ЕСА-FLEG). Конференція відбулася в листопаді 
2005 року в Санкт-Петербурзі (http://go.worldbank.org/ba1gnqelg0). 
У її підготовці й проведенні активну участь взяла делегація України. 
Основними документами конференції стали Міністерська Декларація 
й Індикативний план дій, схвалені всіма країнами-учасницями. Разом 
із представниками державних структур у конференції брали активну 
участь представники громадських організацій та бізнес-структур (від 
України не всі сектори були представлені). У 2006 році в Анталії  від-
бувся великий міжнародний семінар «Від Декларації до дії. Реаліза-
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ція Санкт-Петербурзької Декларації з проблем правозастосування й 
управління в лісовому секторі (FLEG) у країнах Європи й Північної Азії 
(ЕСА)» (тези доповідей і протокол: http://siteresources.worldbank.org/
INTFORESTS/Resources/AntalyaWorkshopProceedings_Russian.pdf). 

Цей семінар, зокрема, підготував рекомендації з розробки й вико-
нання Національних планів дій щодо боротьби з незаконними руб-
ками й іншими злочинами в лісовому секторі: http://siteresources.
worldbank.org/INTFORESTS/214578-1113909941301/21503795/Antal
yaDraftGuidelines060627Russian.pdf

Що зроблено й що не вдалося зробити в процесі FLEG в Україні

У 2006–2008 роках Держкомлісгосп України розпочав реалізацію 
низки заходів, передбачених Індикативним планом дій. Зокрема: 

 ■ підготовлено й в основному прийнято зміни до законодавчих актів 
(Лісовий Кодекс, Адміністративний Кодекс, Кримінальний Кодекс, 
Концепція реформування й розвитку лісового господарства, ряд 
Правил, Положень і нормативів), спрямованих на екологізацію ме-
тодів і технологій ведення лісогосподарських операцій, посилення 
контролю за станом лісів і лісогосподарською діяльністю, поси-
лення відповідальності за порушення лісового законодавства;

 ■ вжито заходів, спрямованих на формування прозорого ринку де-
ревини (перехід до аукціонної, біржової торгівлі) і запобігання ті-
ньовому обороту лісопродукції  (сертифікат походження деревини 
став обов'язковим документом при здійсненні експортних опера-
цій, на обласному рівні створено комісії з контролю за зовнішньо-
економічною діяльністю підприємств);

 ■ активізовано роботи із сертифікації лісів, що перебувають у по-
стійному користуванні державних лісових підприємств (сертифі-
ковано ліси Закарпатської області, а також багатьох лісових під-
приємств у Житомирській, Харківській і Київській областях).

На жаль, перераховані заходи здійснено в рамках лише одного відом-
ства, не погоджено й не об’єднано в єдиний, інтегрований у структуру 
національної лісової політики план дій. Також практично кожен із цих 
заходів зазнавав критики. Наприклад, не раз говорилося про недостат-
ню захищеність сертифіката походження деревини, низький рівень 
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виконання екологічних і соціальних зобов’язань лісопідприємствами, 
що одержали міжнародні сертифікати тощо. Це, безумовно, знижує за-
гальну ефективність проведених заходів. Унаслідок цього на сьогодні:

 ■ поняття «незаконні рубки» і «незаконно заготовлена деревина» в 
Україні законодавчо не визначені й трактуються по-різному;

 ■ Національний план дій у сфері боротьби  з нелегальною заготів-
лею лісу й корупцією в лісовому секторі України не розроблений;

 ■ міжвідомча взаємодія – на низькому рівні;

 ■ представники органів державної влади, громадських організацій 
і бізнесу не мають єдиного бачення проблеми, діють розрізнено й 
непродуктивно;

 ■ недостатня увага приділяється забезпеченню можливості легаль-
ного використання лісів місцевим населенням і малим бізнесом, 
що призводить до росту кількості правопорушень і соціальної де-
градації  сільських районів з високою лісистістю.

Програма ENPI-FLEG як продовження процесу FLEG 
в Україні й сусідніх пострадянських країнах

Допомогти владі й суспільству у вирішенні цих проблем саме й по-
кликана Програма ENPI-FLEG (як частина процесу FLEG). Повна на-
зва Програми – Improving Forest Law Enforcement and Governance in 
the European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Удоско-
налення правозастосування й управління в лісовому секторі (FLEG) у 
країнах Європейської політики добросусідства та Росії».

(Уточнимо: допомогти, але не замінити собою державні й громад-
ські організації, бізнес-структури, оскільки ресурси Програми досить 
незначні в порівнянні з потенціалом держави, бізнесу, суспільства в 
цілому.)

Перераховані вище проблеми лісового сектору характерні для біль-
шості пострадянських країн Східної Європи й Північної Азії. Тому 
щоб допомогти цим країнам реалізувати положення Міністерської 
декларації щодо FLEG, Європейська комісія й інші донори створили 
багатосторонній трастовий фонд, кошти якого і використовуються 
на фінансування Програми FLEG у семи країнах, зокрема й в Україні. 
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Програма здійснюється Світовим банком у тісному співробітництві з 
Міжнародним союзом охорони природи (МСОП) і Всесвітнім фондом 
дикої природи (WWF).

Першочергові заходи Програми FLEG для України

Експерти Світового банку, МСОП і WWF у тісній співпраці з україн-
ськими фахівцями, котрі представляють Держкомлісгосп та інші заці-
кавлені організації, підготували робочий план виконання Програми 
в Україні. Цей Робочий план (детальніше – на сайті www.fleg.org.ua ) 
охоплює такі ключові напрямки:

1. Виявлення, оцінка значимості й класифікація проблем правозас-
тосування на національному й регіональному рівнях;

2. Оцінка й підвищення ефективності правозастосування й управлін-
ня в лісовому секторі;

3. Розробка й удосконалення практичних заходів, спрямованих на 
профілактику, виявлення й зменшення кількості правопорушень 
та їх тяжкості (регіональний  пілотний проект);

4. Забезпечення прав місцевого населення й малого бізнесу на ле-
гальне використання лісових ресурсів;

5. Підвищення прозорості роботи лісової галузі й поліпшення поін-
формованості населення.

Для реалізації Плану використовується такий набір інструментів:

 ■ аналітичні розробки;

 ■ цільові місії експертів за участю представників зацікавлених сторін;

 ■ навчальні семінари й перепідготовка кадрів;

 ■ консультаційні семінари/круглі столи;

 ■ опитування громадської думки;

 ■ інформаційний супровід проекту;

 ■ пілотні проекти місцевого або регіонального рівня.
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Про заходи й дослідження Програми можна прочитати тут: http://
www.fleg.org.ua та http://www.enpi-fleg.org

Реалізація заходів робочого плану здійснюється на двох рівнях – на-
ціональному й регіональному. 

На національному рівні розглядаються питання, пов’язані з вияв-
ленням, класифікацією й оцінкою проблем правозастосування; ана-
лізом і вдосконаленням лісового й суміжного законодавств; підви-
щенням інформаційної відкритості органів влади й поліпшенням їх 
взаємодії з громадськими організаціями й представниками лісового 
бізнесу.

Регіональні заходи мають практичну спрямованість і націлені на 
підготовку й апробацію сучасних методів і технологій оцінки якості й 
контролю за переміщенням лісопродукції, а також профілактики, ви-
явлення й оформлення правопорушень. 

Регулярно відбувається інформаційний обмін з іншими країнами-
учасницями Програми з метою проведення порівняльного аналізу 
ситуації в різних країнах.

Реалізація Програми розрахована на три роки – з липня 2008-го по 
червень 2011 року. Програма реалізується у співпраці з Державним 
комітетом лісового господарства, іншими державними структурами, 
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями й 
об’єднаннями, місцевими громадами та іншими зацікавленими сто-
ронами.

 *   *   *
Про Світовий банк

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансуван-
ня країн, що розвиваються. Головна мета діяльності Світового банку – 
допомога найбіднішому населенню та найбіднішим країнам. Банк ви-
користовує свої фінансові ресурси, співробітників та широкий досвід 
для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, знизити рівень 
бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити 
якість життя населення.

www.worldbank.org
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Про МСОП

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові 
знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, 
пов’язаних із довкіллям та розвитком.

МСОП опікується такими питаннями, як біорізноманіття, зміна 
клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеле-
нення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, 
управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання 
урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення 
політики, законодавства та найкращих практик.

МСОП – найстарша та найбільша в світі міжнародна екологічна ор-
ганізація, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових орга-
нізацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. 
Діяльність МСОП підтримують понад 1000 співробітників у 60 пред-
ставництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та при-
ватному секторах у всьому світі.

www.iucn.org 

Про WWF

Всесвітній фонд дикої природи – одна з найбільших у світі й най-
більш шанованих незалежних природоохоронних організацій, яка 
має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в понад 
100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища 
Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармо-
нії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забез-
печення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і 
сприяння зниженню рівня забруднення та нераціонального спожи-
вання. 

www.panda.org
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Соціологічні дослідження

Оцінка правозастосування і управління у лісовому 
секторі України. Результати опитування експертів
Олександр Стегній, консультант Світового банку

Метою дослідження було вивчення ставлення та визначення сту-
пеня обізнаності експертів у лісовій галузі з такими важливими пи-
таннями, як правозастосування й управління у лісовому секторі та 
пов’язаний із цим рівень корупції, нелегальні рубки, доступ до лісових 
ресурсів місцевого населення та малого бізнесу. Окрім цього, дослі-
дження мало на меті з’ясувати, які положення чинного законодав-
ства, правила чи існуюча практика викликають занепокоєння в екс-
пертному середовищі. Результати опитувань будуть використані 
для розробки стратегії спілкування з громадськістю та на етапі пла-
нування/підготовки різних заходів у рамках впровадження програми 
FLEG в Україні.  

У рамках Програми FLEG командою соціологів наприкінці 2009 
року в Івано-Франківській області проведено опитування 27 осіб, які 
є експертами у лісовій галузі області – працівників лісового господар-
ства та державної екологічної інспекції;  чиновників; активістів еко-
логічних громадських організацій; представників бізнесу та інтелек-
туальної еліти.

Переважна більшість експертів вважає, що внесок лісового секто-
ра в економіку Івано-Франківської області є достатньо відчутним, а 
відтак має привертати до себе увагу всіх зацікавлених сторін з ме-
тою підвищення ефективності використання лісових ресурсів. Екс-
перти визнають лісову галузь як профільну для Івано-Франківської 
області та Карпатського регіону в цілому. Попит на хвойну деревину 
є найбільшим, оскільки така деревина найбільше використовується 
у виробництві будівельних матеріалів. При цьому частина експертів 
з-поміж представників громадських екологічних організацій наголо-
шували на важливості поєднання економічної вагомості даного сек-
тора для області з рекреаційною складовою.
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Практично одностайно учасники опитування визнали наявність 
у Івано-Франківській області проблем, пов’язаних із правозастосу-
ванням у лісовому секторі. Їхні думки розходяться: половина екс-
пертів вважає ці проблеми важливими, а решта не відносить їх до 
серйозних. На першому найбільше наголошують представники 
громадських екологічних організацій, тоді як на несерйозність цієї 
проблеми вказують більшість представників промислово-лісового 
сектора і бізнесу.  

Експерти за п’ятибальною шкалою, де 1 бал означає «дуже пога-
но», а 5 балів – «дуже добре», оцінювали рівень охорони лісів різних 
відомств. Більшість учасників опитування оцінюють як посередній 
рівень охорони лісів, що знаходяться в підпорядкуванні 1) Держав-
ного комітету лісового господарства та 2) національних парків і 
заповідників Міністерства охорони навколишнього природного се-
редовища (Мінприроди). А рівень охорони колишніх колгоспних лі-
сів (зараз де-факто – комунальні підприємства) експерти оцінюють 
як поганий. 

У таблиці 1 і наступних таблицях не враховуються експерти, які не 
змогли дати відповіді. Літерою «n» позначена кількість експертів, які 
дали відповіді на запитання.

Таблиця 1 
Експертна оцінка рівня охорони лісів різних відомств (бали)

Підпорядкованість лісів n
Оцінка 

рівня охорони 
(шкала 1–5)

Національні парки і заповідники 
Мінприроди 23 3.4

Держкомлісгосп 25 3.2

Колишні колгоспні ліси 23 2.1

З точки зору експертів, найбільше на виникнення правопорушень* 
у лісовому секторі Івано-Франківської області впливає соціальний 
чинник (безробіття, низька матеріальна забезпеченість, особливо на-
селення гірських сіл) та його похідна – низька купівельна спромож-
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ність місцевого населення, яка не дає змоги легально придбати дере-
вину. Значна частка експертів вказала на корумпованість чиновників, 
відповідальних за охорону лісів, закритість лісового господарства від 
громадськості. Серед інших чинників учасники опитування також 
відмітили велику кількість приватних незареєстрованих пилорам та 
налагоджену систему нелегальної купівлі краденого лісу; недостатнє 
фінансування державної лісової охорони, низький рівень оплати пра-
ці у лісовій галузі та недосконалість положень законодавства щодо 
скупників краденого лісу.

Більшість учасників опитування оцінюють, як «задовільне» зако-
нодавче і нормативне регулювання питань, пов’язаних із викорис-
танням лісів та лісових ресурсів в Україні. 

З точки зору експертів, найбільш розповсюдженими порушеннями 
законодавства в Україні є недотримання правил ведення рубок в Кар-
патах та захоплення земель лісового фонду з метою їх переведення в 
інші категорії, зокрема під забудову.

Також проблемами правозастосування, на думку учасників опиту-
вання, є незадовільне виконання покарань порушників лісового за-
конодавства; якість ведення мисливського господарства, браконьєр-
ство; технологічні порушення заготівлі деревини; засмічення лісових 
угідь побутовими відходами, порушення протипожежної безпеки; не-
достатній контроль за відпуском деревини з лісосік за сортами та по-
рушення режиму заповідних територій.

Для з’ясування ставлення експертів до різних аспектів лісового 
та екологічного законодавства України їм пропонувався перелік з 
дев’яти тверджень. Рівень згоди або незгоди експертів з кожним із 
них визначався за п’ятибальною шкалою, де 1 бал означає цілковиту 
згоду, а 5 балів, навпаки, цілковиту незгоду.
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Таблиця 2
Ставлення експертів до окремих аспектів лісового та екологічного 
законодавства України (бали)

Аспекти законодавства n Рівень згоди 
(шкала 1–5)

Окремі правові норми перешкоджають ле-
гальному використанню лісових ресурсів 26 3.2

Існує надзвичайно складна процедура контро-
лю за використанням лісоматеріалів та інших 
лісових ресурсів

25 3.2

Окремі правові норми перешкоджають гаран-
туванню рівного і відкритого доступу до лісо-
вих ресурсів

25 3.2

Окремі правові норми мають декларативний 
характер 23 2.3

Окремі правові норми дублюються в різних 
законах 24 2.4

Окремі положення в одних законах супер-
ечать положенням в інших законах 24 2.5

Окремі законодавчі положення неможливо 
(мало вірогідно) реалізувати на практиці 26 2.8

Структура лісового законодавства та його 
нормативів надто громіздка й незручна для 
практичного використання 

25 3.0

Законодавство містить застарілі і помилкові 
норми, які не відповідають сучасним уявлен-
ням про правильне ведення лісового госпо-
дарства

24 2.5

Розглядаючи окремі аспекти лісового та екологічного законодав-
ства України, експерти більше погоджуються з тим, що окремі правові 
норми мають декларативний характер та дублюються в різних зако-
нах, а також із суперечливістю окремих положень у різних законах та 
застарілістю і помилковістю окремих законодавчих норм. Натомість 
менше експерти погоджуються з тим, що окремі правові норми пе-
решкоджають легальному використанню лісових ресурсів та гаран-
туванню рівного і відкритого доступу до лісових ресурсів, а також із 
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надзвичайно складною процедурою контролю за використанням лі-
сових ресурсів.

 З точки зору експертів, серед різних видів лісогосподарської ді-
яльності найбільше пов’язані з правопорушеннями рубки лісу, техно-
логія лісорозробок, переробка деревини, експорт пиломатеріалів та 
мисливське господарство.

Для всіх учасників опитування виявилось заскладним запитання 
щодо норм лісового законодавства, дотримання яких фактично веде 
до надмірного використання лісових ресурсів, зменшення біорізно-
маніття та порушень екологічного балансу. Більше половини експер-
тів чесно зізнались, що просто не знають у достатній мірі норм лісо-
вого законодавства, а ще шість учасників опитування вказали на від-
сутність таких норм, які б призводили до посилення руйнації лісів та 
природи в цілому.

Погляди експертів на розміри чинних штрафів і сум відшкодування 
збитків, завданих самовільними рубками, виявились доволі різними. 
Якщо одна частина опитаних визнає діючі суми фіскальних заходів 
різною мірою заниженими, то інша дотримується з цього приводу 
протилежної точки зору. На завищений розмір штрафних санкцій 
вказали всі представники державних природоохоронних органів** 
та більшість представників промислово-лісового сектору. Водночас 
недостатній розмір фінансових покарань порушників визнала біль-
шість представників громадських екологічних організацій та місце-
вої інтелектуальної еліти.

Для підвищення ефективності впровадження законодавства щодо 
попередження або мінімізації нелегальних вирубок лісу в Україні екс-
перти найчастіше пропонують такі заходи, як структурну перебудо-
ву лісового господарства, послаблення зарегульованості ринку, чіткі 
прозорі тендери на лісозаготівлю; створення біржі, аукціону сиро-
вини; впровадження європейської системи нумерації колод, налаго-
дження ефективного обліку сортиментної структури лісопродукції, 
створення відповідної бази даних; ліквідацію нелегальних перероб-
них підприємств, існування яких створює попит на нелегальну дере-
вину; відкритий доступ до інформації всіх підприємств, прозорість 
роботи лісових державних органів для громадськості та місцевої вла-
ди; забезпечення можливості купівлі фізичними особами деревини 
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за доступними цінами; належний контроль за збереженням лісів та 
об’єктивний розгляд справ про правопорушення; збільшення розмі-
рів штрафів за правопорушення лісового законодавства та збільшен-
ня штату, технічного забезпечення та розміру заробітної плати пра-
цівників лісової охорони.

Далеко не всі учасники опитування змогли запропонувати зміни 
до лісового законодавства України, спрямовані на профілактику пра-
вопорушень і боротьбу з ними. Тому мали місце загальні фрази, які 
доволі проблематично використати для формулювання пропозицій 
щодо покращення законодавства. 

Серед більш конкретних і змістовних пропозицій щодо лісового 
законодавства можна виділити: законодавче запровадження номер-
ного обліку лісоматеріалів (викарбування номеру, бирки); гнучке 
регулювання розмірів штрафів та розмірів відшкодування збитків, 
спрямування частини суми відшкодованих збитків у лісгоспи та на 
матеріальне заохочення лісової охорони; законодавче посилення за-
хисту працівників державної лісової охорони; законодавче оформ-
лення підпорядкованості всіх земель лісового фонду одному органу 
управління, зосередження лісів в одних руках. 

З точки зору експертів, найбільш поширеними видами правопорушень 
у лісовому секторі Івано-Франківської області є самовільні/незаконні 
рубки лісу, порушення правил ведення (технології) лісозаготівельних/
лісорозробних робіт та браконьєрство. Також згадувались: відсутність 
належного контролю за сортиментом лісопродукції (заниження сорт-
ності), засмічення лісів, порушення земельного законодавства, особливо 
на землях природоохоронного фонду, порушення пожежної безпеки під 
час перебування в лісі та, як наслідок, виникнення пожеж.

Учасники опитування оцінюють величину шкоди зазначених пра-
вопорушень для лісового господарства Івано-Франківської області як 
досить значну з економічної та екологічної точки зору. Як вважають 
окремі експерти, самовільні рубки складають більше половини від 
сумарної шкоди, завданої всіма іншими правопорушеннями лісовому 
господарству.  Значна частина експертів визнала, що основна шкода 
від самовільних рубок полягає в неконтрольованому зменшенні за-
пасів цінних порід деревини, значному скороченні лісистості області.



Правозастосування в лісовому секторі України: 
стан, проблеми,  перспективи

19

Учасники опитування доволі неоднозначно оцінюють обсяг неле-
гальних вирубок в Івано-Франківській області від загального обсягу 
заготівель деревини. Усі отримані відповіді були поділені на основні 
чотири групи залежно від величини частки нелегальних вирубок. За-
уважимо, що 4 учасники опитування не відповіли на це запитання.

Таблиця 3
Обсяг нелегальних рубок в Івано-Франківській області від 
загального обсягу заготівель деревини (у %).

Обсяг нелегальних рубок 
від загального обсягу

Частота 
згадування

До 5 відсотків 11
Від 6 до 15 відсотків 6
Від 16 до 30 відсотків 4
Від 31 відсотка і більше 2

Найменший відсоток нелегальних** вирубок в області від загаль-
ного обсягу заготівель деревини найчастіше вказували представни-
ки місцевих органів влади. Мінімальну цифру назвав представник 
промислово-лісового сектора, а максимальну озвучив представник 
громадської організації. Привертає увагу той факт, що при опитуван-
ні представників державних природоохоронних органів називались 
дуже різні за величиною показники частки нелегальних рубок у за-
гальному обсязі заготівель деревини в області.   

Також неоднозначною виявилась експертна оцінка частки неле-
гальних рубок, яка виявляється і фіксується лісовою охороною та 
іншими контролюючими органами в Івано-Франківській області. Се-
ред різних категорій експертів найменшу частку виявлених і зафіксо-
ваних нелегальних рубок у загальному обсязі таких правопорушень 
назвав представник бізнесу. Натомість найвищий рівень виявлення 
таких правопорушень називають два представники промислово-
лісового сектора. 
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Таблиця 4
Частка виявлених і зафіксованих нелегальних рубок (у %)

Частка виявлених і зафіксованих нелегальних 
рубок від загального обсягу таких правопорушень

Частота 
згадування

До 25 відсотків 5
Від 26 до 50 відсотків 5
Від 51 до 75 відсотків 3
Від 76 відсотків і більше 10

Учасники опитування неоднозначно оцінюють рівень корупції у лі-
совому секторі Івано-Франківської області. Зокрема, шість експертів 
вважають цей рівень є вищим за середній, і така ж кількість дотриму-
ється протилежної точки зору. Водночас значна частка учасників опи-
тування оцінює рівень корупції у лісовому секторі області як середній.

Найпоширенішими проявами корупції у лісовому секторі Івано-
Франківської області учасники опитування вважають хабарі, підкуп 
уповноважених осіб з метою запобігти оформленню протоколу про 
порушення лісового законодавства. Згадувались також махінації із 
землею, незаконна видача дозволів на рубки працівниками лісової 
охорони. При цьому експерти знов-таки нерідко говорили не про 
власне прояви корупції, а радше про загальну ситуацію, яка сприяє 
поширенню незаконних дій.

Практично жоден з експертів не навів конкретних прикладів пра-
вопорушень і конфліктів у лісовому секторі, які викликають у нього 
найбільшу стурбованість. 

Для оцінки ролі різних організацій та установ у боротьбі з право-
порушеннями в лісовому секторі Івано-Франківської області експер-
там пропонувався перелік з дев’яти позицій. Оцінювання кожної ор-
ганізації/установи здійснювалось за п’ятибальною школою, де 1 бал 
означає мінімальну, а 5 балів – максимальну роль. 
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Таблиця 5
Експертна оцінка ролі різних організацій/установ у боротьбі з право-
порушеннями в лісовому секторі Івано-Франківської області (бали)

Назва організації/установи n
Оцінка ролі
(шкала 1–5)

Органи митного контролю 20 3.5
Лісова охорона лісопідприємств 27 3.5
Обласна екологічна інспекція Мінприроди 24 3.4
Обласна прокуратура 27 3.1
Обласне управління МВС 27 3.0
Обласна державна адміністрація 27 2.7
Місцеві засоби масової інформації 26 2.5
Місцеві громадські природоохоронні організації 26 2.1
Сільські ради 27 1.9

Роль різних організацій/установ Івано-Франківської області у бо-
ротьбі з правопорушеннями в лісовому секторі можна визнати як 
посередню. За експертними оцінками, найменшу роль у цій справі 
відіграють сільські ради та місцеві громадські екологічні організації, 
а найбільшу – лісова охорона підприємств та органи митного контр-
олю.  Привертає увагу той факт, що найбільше експертів не змогли 
оцінити роль саме органів митного контролю у боротьбі з правопору-
шеннями в лісовому секторі області.    

Переважна більшість учасників опитування вважають дуже низь-
кою ефективність співробітництва державних органів, місцевої вла-
ди та громадськості у боротьбі з правопорушеннями в лісовому сек-
торі Івано-Франківської області. 

Для покращення співробітництва зацікавлених сторін (держав-
них природоохоронних органів, місцевої влади, ЗМІ та громадськос-
ті) у сфері правозастосування та охорони лісу учасники опитування 
пропонують окремі інституційні зміни (створення нових структур); 
роз’яснювальну роботу серед громадськості  та місцевих громад; уре-
гулювання земельних відносин між територіальними громадами та ін-
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шими землевласниками/землекористувачами шляхом затвердження 
земельних актів; взаємну поінформованість усіх зацікавлених сторін, 
гласність і громадське обговорення проблем правозастосування та 
охорони лісу.  

Експерти також запропонували окремі конкретні заходи, спрямо-
вані на мінімізацію крадіжок лісу та інших правопорушень у лісовому 
секторі. Йдеться про розумну цінову політику на лісові ресурси для 
місцевого населення; розширення прав лісгоспів; підвищення рівня 
заробітної плати працівникам лісового господарства, особливо лісо-
вій охороні; дотримання принципу невідворотності покарання, поси-
лення відповідальності посадових осіб шляхом внесення відповідних 
змін до Кримінального Кодексу України; належний облік лісоматері-
алів за допомогою створення відповідної комп’ютеризованої бази да-
них; ліквідацію нелегальних пилорам та підприємств, що скуповують 
крадену деревину; висвітлення відповідних правопорушень не тіль-
ки у місцевих друкованих виданнях, а й на доступних сайтах.

Від редактора:
* У ході цього соціологічного опитування не розмежовувалися по-

няття «самовільна» та «незаконна» рубки. Держкомлісгосп викорис-
товує термін «самовільні» рубки і, відповідно, у статистиці ДКЛГ вра-
ховуються саме «самовільні» рубки. 

Знайомство із практикою ведення обліку ДКЛГ свідчить, що фак-
тично це перший та другий типи рубок із класифікації, яку пропонує 
Грінпіс (див. нижче). Обсяг таких рубок, за даними ДКЛГ, становить 
0,2 % від загальних обсягів лісозаготівлі в Україні. Обсяг «незакон-
них» рубок – третій тип за класифікацією Грінпіс – в українській офі-
ційній статистиці взагалі не фігурує. Хоча це не означає, що таких по-
рушень не існує.

Тому, якщо висновок «найбільше на виникнення правопорушень в 
лісовому секторі Івано-Франківської області впливає соціальний чин-
ник (безробіття, низька матеріальна забезпеченість, особливо насе-
лення гірських сіл) та його похідна – низька купівельна спроможність 
місцевого населення» беззаперечно можна віднести на рахунок само-
вільних рубок, то питання, чи буде він таким щодо рубок незаконних, 
потребує додаткового вивчення.
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«Эксперты «Гринпис» предлагают выделять три основных типа не-
законных рубок.   

К первому типу относятся самовольные рубки, осуществляемые 
гражданами для собственных нужд (отопления жилищ, заготовки 
строительных материалов для мелких построек и текущего ремон-
та и т. д.). Ущерб, наносимый единичной самовольной рубкой данного 
типа, обычно невелик, однако подобные самовольные рубки наиболее 
распространены. Общий объем самовольно заготовленной древесины 
гражданами для собственных нужд в настоящее время оценивается 
примерно в 20 млн м3 в год (около 10% от ежегодного объема офици-
ально заготовленной древесины в лесах РФ).  

Второй тип предполагает самовольные рубки, осуществляемые 
гражданами и предпринимателями для продажи или переработки заго-
товленной древесины, т. е. воровство с целью получения дохода. От перво-
го данный тип незаконных рубок отличается масштабами, а также тех-
нической оснащенностью тех, кто их проводит. Заготовители коммер-
ческой древесины получили неофициальное название «черные лесорубы». 
Как правило, они обеспечены техникой для заготовки древесины, транс-
портом для ее вывоза, неформальными связями с работниками правоох-
ранительных органов, а при необходимости — охраной, иногда вооружен-
ной. Общий объем коммерческой самовольно заготовленной древесины в 
настоящее время оценивается примерно в 10 млн м3 в год (около 5% от 
ежегодного объема официально заготовленной древесины в лесах РФ).  

Третий тип подразумевает рубки, которые проводятся на основа-
нии разрешительных документов, но с грубыми нарушениями действу-
ющих правил, приводящими к образованию неучтенной или неправиль-
но учтенной древесины. К таким нарушениям относятся превышение 
разрешенного размера лесосеки (в том числе заготовка за границами 
отведенных лесосек), получение излишков древесины при некачествен-
ном отводе и таксации лесосек, заготовка древесины в большем объ-
еме или лучшего качества при неправильном проведении выборочных 
рубок, заготовка лучшей древесины под видом ухода за лесами или са-
нитарных рубок. Общий объем неучтенной или неправильно учтенной 
древесины, заготавливаемой за счет подобных нарушений, можно оце-
нить не менее чем в 20 млн м3 в год (около 10 % от ежегодного объема 
официальной заготовленной древесины в лесах России).  
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Таким образом, по данным Гринпис, древесина, заготовленная незакон-
но, составляет не менее 25% от ежегодного объема официально заго-
товленной древесины в лесах России, или не менее 20% от общего объема 
рубок. Коммерческие незаконные рубки (незаконная заготовка древесины 
с целью продажи или переработки на продажу, т. е. второй и третий 
типы) составляют не менее 15% от ежегодного объема официально 
заготовленной древесины в лесах страны. Древесина, заготовленная не-
легально, в большинстве случаев тем или иным способом легализуется, 
т. е. снабжается сопроводительными документами, обеспечивающими 
возможность ее экспорта или поставки потребителям, требующим 
подтверждения легальности происхождения лесной продукции. Наиболее 
обычным способом легализации такой древесины является составление 
смешанных партий, состоящих из древесины легального и нелегального 
происхождения, к которым прикладываются сопроводительные доку-
менты на легально заготовленную древесину. Часто одни и те же разре-
шительные документы используются при поставках древесины разным 
потребителям, сама же продажа осуществляется через длинные цепоч-
ки поставок, начало которых невозможно проследить и т. п.  

Ярошенко А., Крейндлин М. Незаконные рубки в России — ситуация 
на начало 2008 г. http://www.greenpeace.org/raw/content/russia/ru/
press/reports/1735792.doc 

** За круглим столом, який проводився програмою FLEG у грудні 
2009 року у Івано-Франківську, деякі учасники (представники лісового 
сектора та правоохоронних органів) пояснювали, що високі рівні штра-
фів не дозволяють стягнути з порушника ці високі суми через його низь-
кий рівень доходів – суди відхиляють позови на відшкодування збитків 
та штрафи. На думку деяких представників лісового сектора, краще 
встановити менші штрафи та збитки, але такі, щоб вони сплачувалися. 

Водночас ті ж учасники визнавали, що така ситуація свідомо ви-
користовується у схемах нелегальних лісозаготівель (громадяни не-
законно рубають ліс і продають його за копійки перекупникам, які 
за вищу плату продають ліс в Україні чи за кордон, або ж власникам 
«лівих» пилорам). Соціально незахищені громадяни стають кінцевою 
ланкою таких схем, і у випадку їх затримання вони уникають покарань 
саме через свій соціальний статус. Організатори ж схем залишаються 
взагалі недосяжними для правоохоронних органів.
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Проблеми лісового господарства та їх сприйняття 
населенням лісових районів України 
(за результатами масового опитування)
Олександр Стегній, консультант Світового банку

Метою дослідження було вивчення ставлення та визначення сту-
пеня обізнаності громадськості з такими важливими питаннями, як 
правозастосування й управління в лісовому секторі та пов’язаний з 
цим рівень корупції, нелегальні рубки, доступ до лісових ресурсів міс-
цевого населення та малого бізнесу. Окрім цього, дослідження мали 
на меті з’ясувати, які положення чинного законодавства, правила чи 
існуюча практика викликають занепокоєння населення. Результати 
опитувань будуть використані для розробки стратегії спілкування з 
громадськістю та на етапі планування/підготовки різних заходів у 
рамках впровадження програми FLEG в Україні.  

Центр соціальних та маркетингових досліджень «СОЦИС» (м. Київ) 
провів масове опитування мешканців трьох адміністративних райо-
нів Карпатського регіону: Сколівського району Львівської області, 
Тячівського району Закарпаття та Богородчанського району Івано-
Франківської області. Відбір конкретних адміністративних районів 
у кожній з названих областей ґрунтувався на даних аналізу митної 
бази та експертних оцінках місцевих лісоводів. У кожному з районів 
було опитано по 400 респондентів, які за своєю статтю і віком репре-
зентують доросле сільське населення. Таким чином, протягом червня 
2010 року всього опитано 1200 осіб. 

Організатори опитування у Карпатах вивчали ставлення громад-
ської думки до таких питань, як загальна оцінка стану лісу у своїй міс-
цевості; обсяг рубки лісу та роль лісозаготівлі в місцевій економіці; 
використання деревини у домашньому господарстві місцевого насе-
лення; незаконна заготівля лісу та продаж краденої деревини; став-
лення до існуючої системи ведення лісового господарства. 

Обсяг рубок

Дві третини респондентів дотримуються тієї точки зору, що за міс-
цем їх проживання вирубується занадто багато лісу, тоді як кожен 
п’ятий вважає обсяг вирубки нормальним. Надмірну вирубку лісу 
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відмічає більшість опитаних сільських жителів Сколівського району. 
Натомість у Тячівському та особливо Борогодчанському районах таку 
точку зору підтримують значно менше респондентів. Саме в останніх 
двох адміністративних районах більше чверті респондентів вважа-
ють нормальним наявний обсяг заготівлі деревини. 

Переважна більшість учасників опитування  зазначає, що за місцем 
проживання рубки лісу, як правило, здійснюють приватні лісозаго-
тівельні фірми. Майже половина респондентів вказали на постійних 
робітників лісгоспів, а понад третина – на наймані бригади і тимча-
сових робітників. Зазначений розподіл відповідей у цілому співпадає 
для трьох адміністративних районів, за певним винятком Богород-
чанського району, де однакова частка респондентів вказала на при-
ватні лісозаготівельні фірми та постійних робітників лісгоспів.

За останні п’ять років, на думку більше половини, респондентів об-
сяг рубок лісу за місцем їх постійного проживання збільшився, понад 
чверть учасників опитування вказали на відсутність змін, а майже ко-
жен десятий відмітив його зменшення. 

Три чверті опитаних мешканців Сколівського району вказали на 
збільшення обсягу рубок за цей проміжок часу, тоді як в середньому 
третина респондентів Богородчанського району та зайнятих у лісо-
вому секторі економіки Карпатського району погоджуються з такою 
оцінкою.

Лісозаготівля й економіка, експорт лісу

Переважна більшість учасників опитування вважає, що лісозаго-
тівля відіграє важливу або скоріше важливу роль в економіці їхнього 
району. Протилежної точки зору дотримується близько чверті рес-
пондентів, а майже кожен десятий не зміг визначитися з відповіддю.

Важливість ролі лісозаготівлі для місцевої економіки свого ра-
йону проживання відмічають частіше за інших опитані мешканці 
Богородчанського району та респонденти, робота яких пов’язана з 
лісовим господарством, лісозаготівлею або реалізацією деревини. 
Натомість другорядність лісозаготівлі для місцевої економіки від-
мічають майже третина опитаних сільських жителів Тячівського та 
Сколівського районів 
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Серед трьох районів найбільша частка чоловічого населення, 
пов’язаного із заготівлею і переробкою деревини, за оцінкою респон-
дентів, припадає на Сколівський, а найменша – на Тячівський район.

Половині учасників опитування відомо про продаж заготовленого 
лісу в районі їх постійного проживання за кордон (на експорт). У ціло-
му серед усіх інформованих про продаж лісу місцевого походження за 
кордон найбільш поширеною є думка, що експортується значна час-
тина заготовленого лісу. Натомість респонденти з-поміж зайнятих у 
лісовому секторі, навпаки, найчастіше говорять про незначну части-
ну. Виявлена певна суперечність у відповідях респондентів вимагає 
використання додаткових статистичних та інших інформаційних ма-
теріалів для з’ясування реальної ситуації.     

Серед опитаних мешканців трьох районів Карпатського регіону на 
значну частину експорту місцевого лісу вказали у Сколівському та Тя-
чівському районах, тоді як в Богородчанському спостерігається зовсім 
протилежна ситуація. Лише в цьому районі найбільше респондентів 
вказали на незначну частину місцевого лісу, яка експортується. 

Дрова для опалення та деревина для особистого господарства

Незалежно від адміністративного району опитування, одностайна 
більшість респондентів використовує деревину для опалення житла, 
а майже половина – для будівництва і ремонту свого помешкання. 
Менше двох відсотків зазначили, що купують деревину з метою роз-
пилювання на дошки з наступним продажем.

У середньому за опалювальний сезон майже половина респонден-
тів використовують від п’яти до десяти кубометрів дров. Майже ко-
жен п’ятий учасник опитування зазначив, що його сім’я не викорис-
товує дрова для опалення свого помешкання.  Серед усіх учасників 
опитування найбільше дров для опалення використовують мешканці 
Тячівського та Сколівського районів, тоді як в Богородчанському ра-
йоні майже третина сімей респондентів не використовує дрова для 
опалення своїх будинків

Незалежно від району опитування доволі поширеним є комбінова-
ний варіант купівлі місцевим населенням дров, який передбачає по-
єднання легальної купівлі з оформленням відповідних документів із 
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неофіційною купівлею без оформлення будь-яких документів. Спів-
відношення офіційного та неофіційного способів купівлі дров має 
свої відмінності залежно від району опитування. Якщо у Богородчан-
ському та Сколівському районах переважає купівля дров із випискою 
накладної в лісгоспі/місцевому лісництві, то у Тячівському районі 
найбільш поширеною є купівля без документів у приватних підпри-
ємців. Також вартий уваги той факт, що понад чверть опитаних меш-
канців Сколівського району заготовляють дрова самостійно шляхом 
рубки без документів.

Більше половини учасників опитування вказують, що вартість де-
ревини висока порівняно з їхньою фінансовою спроможністю, тоді 
як на другій позиції за частотою згадування опинились фактично дві 
проблеми: доставка та зволікання з оформленням відповідних доку-
ментів. Зависоку ціну деревини відмітили всі учасники опитування, 
незалежно від факту їх працевлаштування, самооцінки майнового 
стану сім’ї та адміністративного району проживання. Що ж до влас-
не труднощів оформлення купівлі деревини, то тут мешканці Сколів-
ського та Богородчанського районів частіше за інших респондентів 
наголошують на зволіканні при оформленні документів у лісгоспах.

Поширеність незаконної заготівлі лісу, відповідальність за неї

Більше третини мешканців Сколівського району зазначили, що їм 
досить часто доводилося чути про випадки незаконної заготівлі лісу 
та продажу краденої деревини, тоді як майже половині респондентів 
Тячівського району нічого не відомо про такі випадки на території 
свого району.   

Майже 40 відсотків учасників опитування зазначили, що їм відо-
мі випадки притягнення до відповідальності за незаконну заготівлю 
деревини. Причому серед опитаних мешканців Сколівського та Бого-
родчанського районів понад 40 відсотків знають про такі випадки, 
тоді як у Тячівському районі таких інформованих респондентів ви-
явилося менше третини. 

Понад дві третини учасників опитування назвали випадки штра-
фування лісниками зі складанням протоколу, а більш ніж чверть рес-
пондентів відомі випадки передачі кримінальної справи до суду та 
винесення вироку засудження. Респонденти Тячівського району най-
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більше згадують штрафи з боку лісників зі складанням протоколів, 
тоді як опитані мешканці Сколівського району частіше за інших вка-
зують на передачу кримінальних справ до суду з винесенням вироку 
засудження. 

Причини порушень

Незважаючи на район постійного проживання, переважна біль-
шість респондентів вважає, що брак коштів на купівлю деревини, 
низький матеріальний рівень життя місцевого населення штовхає 
людей на вчинення незаконних рубок. Менше всього респонденти 
вбачають причину незаконних рубок у небажанні місцевого населен-
ня проходити процедуру виписки деревини у лісгоспі.

Третина опитаних мешканців Сколівського району відмічають до-
ступність лісу, яка провокує місцеве населення на незаконні рубки. 
Водночас респонденти цього району менше за всіх інших учасників 
опитування вбачають причину незаконних рубок у слабкому контр-
олі за охороною лісу та у відсутності належного покарання порушни-
ків. У свою чергу респонденти Богородчанського району найбільше 
вказують на корисливі мотиви та небажання місцевого населення 
проходити процедуру виписки деревини. 

Ефективність роботи лісоохорони

Більше половини учасників опитування схиляються до думки, 
що місцеві лісники мають достатньо повноважень для охорони лісу 
від незаконних рубок. З такою точкою зору не погоджується понад 
чверть респондентів, а решта не змогли відповісти на це запитання. 
Найбільше респондентів, які вказали на достатність повноважень ліс-
ників, припадає на Сколівський район, тоді як на недостатності таких 
повноважень найчастіше наголошують жителі Тячівського району.               

Учасники опитування доволі скептично оцінюють роботу лісової 
охорони щодо виявлення фактів незаконних рубок у своєму адміні-
стративному районі. Причому найбільш критичними виявились від-
повіді респондентів Тячівського та Сколівського районів. Водночас 
понад третина зайнятих у лісовому секторі вважає, що є багато не-
законних рубок, які в змозі виявити лісова охорона району.  Звертає 
на себе увагу висока питома вага тих, хто не дав відповіді, серед усіх 
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категорій респондентів. Значна кількість учасників опитування, які 
не відповіли, ймовірно припустити, пояснюється не тільки відсутніс-
тю реальної інформації про ефективність роботи лісової охорони, а й 
певною пересторогою і небажанням зіпсувати відносини з місцевими 
представниками лісової охорони.   

Найбільш поширеною формою незаконної заготівлі та торгівлі де-
ревиною, на думку опитаних, є можливість звернутися до посеред-
ника, який купить у лісників і привезе ліс до обійстя. Понад чверть 
респондентів зазначила, що можна домовитися з лісником і зрубати, 
що потрібно, заплативши йому готівкою, і при цьому він випише до-
кументи.  

У Сколівському районі найбільш часто зустрічається така форма 
незаконної заготівлі й торгівлі деревини, як готівкова купівля лісу на 
лісосіці у лісника або лісозаготівельника без отримання відповідних 
документів. Натомість понад три чверті респондентів Тячівського ра-
йону вказали на можливість звернутися до послуг посередника у ви-
падку купівлі необхідної деревини.

Майже чверть респондентів вважає, що найбільш поширеним пору-
шенням у роботі місцевих пилорам є купівля деревини без відповід-
них документів, а понад 11 відсотків відмітили відсутність дозвіль-
них документів на роботу пилорам. На останнє порушення найбільше 
вказують опитані мешканці Богородчанського району. 

Організовані групи браконьєрів, лісівники-порушники

Лише 11 відсоткам учасників опитування доводилось що-небудь 
чути про організовані групи, які займаються незаконними рубками 
й продають крадений ліс у адміністративному районі проживання 
респондентів. Найбільше доводилось чути про такі групи опитаним 
жителям Сколівського району, тоді як у Богородчанському та Тячів-
ському районах удвічі менше респондентів чули про незаконну діяль-
ність цих груп.

Серед опитаних мешканців Сколівського району майже третина 
вважає, що на території їхнього району серед працівників лісової охо-
рони є досить багато порушників, тоді як у Богородчанському районі 
з такою точкою зору погодились лише 7 відсотків респондентів.
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Оцінка якості ведення лісового господарства

Найбільшу економічну вигоду від місцевого лісу, на думку респон-
дентів, мають підприємства, які переробляють ліс, та експортери лі-
сопродукції, тоді як найменшу – місцевий бюджет. На думку опитаних 
мешканців Сколівського району, найбільшу економічну вигоду від 
місцевого лісу мають лісопереробні підприємства, тоді як у Богород-
чанському районі респонденти виокремили відразу три суб’єкти: ліс-
госп, лісопереробні підприємства та експортерів лісопродукції. Вод-
ночас у Тячівському районі учасники опитування вказали на макси-
мальну економічну вигоду двох суб’єктів – експортерів лісопродукції 
та лісопереробні підприємства. Вартий уваги той факт, що в остан-
ньому районі мінімальна кількість опитаних місцевих сільських жи-
телів вказала на вигоду лісгоспу.

Загалом існуючу систему ведення лісового господарства, лісозаго-
тівель і реалізації деревини в адміністративному районі свого про-
живання учасники опитування оцінюють доволі негативно. Зокрема, 
більше третини респондентів дотримується тієї точку зору, що систе-
ма має низку серйозних недоліків, які слід усунути. Приблизно така 
ж кількість учасників опитування вважає, що система в цілому пога-
но працює і вимагає серйозних змін. Серед трьох адміністративних 
районів, де проходило опитування, найбільш позитивно оцінюють 
існуючу систему господарювання у лісовому секторі мешканці Бого-
родчанського району, а найгірше – жителі Сколівського району. 

Власність на ліси, доцільність створення окремої служби 
контролю над лісівниками, доцільність посилення 
відповідальності

Для змін на краще у веденні лісового господарства, лісозаготівель 
і реалізації деревини більше половини респондентів пропонують по-
силити відповідальність за незаконні рубки. Натомість менше всьо-
го учасники опитування підтримують такий захід, як приватизація 
лісів і передача їх приватним особам. Привертає увагу перевага при-
хильників посилення повноважень лісової охорони шляхом внесен-
ня відповідних змін до законодавства над тими, хто підтримує ідею 
створення окремої служби контролю над лісниками, позбавивши їх 
повноважень охорони лісу. 
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Юридичні дослідження
Корупційні ризики у лісовому господарстві
Олександр Банчук, консультант Світового банку

Мета дослідження – отримати повний та всебічний аналіз лісового 
законодавства України на предмет корупційних ризиків. Результати 
дослідження та рекомендації, що будуть розроблені на його основі, 
сприятимуть підвищенню  прозорості, цілісності та підзвітності 
чинної законодавчої бази та системи правозастосування в лісовому 
секторі. Зокрема, завданнями дослідження були:

 ■ визначити корупційні ризики та положення лісового законодав-
ства, які передбачають можливість корупційних дій та рішень з 
боку органів влади, наділених повноваженнями ухвалювати рішен-
ня та здійснювати регуляторну діяльність; 

 ■ розробити класифікацію корупційних факторів, яка згодом може 
лягти в основу законодавчих актів та рішень, а також дій чи безді-
яльності правоохоронців;

 ■ дати оцінку існуючим та/або потенційним корупційним ризикам, 
які випливають із двозначно сті  положень законодавства;

 ■ надати рекомендації щодо мінімізації/усунення існуючих та по-
тенційних корупційних ризиків у лісовому законодавстві. 

Головним об’єктом вивчення стали лісове законодавство, а також 
побудова системи органів лісового господарства, їх повноваження і 
структура. 

Відразу варто зазначити, що виявлені в ході дослідження ризики 
характерні не лише для цієї галузі, а й для всієї системи української 
влади. Але ситуація саме у лісовому секторі ускладнюється тим, що в 
управлінні відповідних державних установ та відомств знаходиться 
значний економічний ресурс – ліс. Тому вже сама надмірна присут-
ність держави у сфері господарювання і розпоряджання лісовою про-
дукцією є значним корупційним ризиком.

Іншими корупційними ризиками автори вважають:
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1. Конфлікт інтересів, закладений у статусі Держкомлісгоспу 
(ДКЛГ). У повноваженнях ДКЛГ поєднуються взаємовиключні функції:

 ■ вироблення політики і фактичне здійснення адміністративних по-
вноважень. Це дозволяє органу влади приймати «під себе» підза-
конні нормативні акти, які покликані врегулювати порядок здій-
снення адміністративної влади;

 ■ надання дозволів і перевірка дотримання дозвільних умов. Це 
призводить до того, що ефективність інспекційної діяльності ор-
ганів лісового господарства залишається на вкрай низькому рів-
ні, оскільки виявлення та фіксація порушень одночасно означає і 
визнання невірності власного попереднього рішення про надання 
певного дозволу. Також орган влади вимушено ставиться в ситуа-
цію, коли «права рука змушена карати ліву руку»;

 ■ охорона лісів і ведення прибуткового лісового господарства;

 ■ здійснення державної влади і господарської діяльності. 

2. Брак прозорості в діяльності Держкомлісгоспу. У відкритих 
джерелах (особливо веб-сайтах обласних управлінь лісового та мис-
ливського господарства)  недостатньо відповідної інформації. Відсутні 
процедури залучення громадськості до прийняття важливих рішень 
щодо виділення і надання у користування земельних лісових ділянок 
(частина 3 статті 17, частини 3 і 5 статті 18 Лісового кодексу), затвер-
дження розрахункової лісосіки (частина 4 статті 43 Лісового кодексу), 
будівництва небезпечних об’єктів (стаття 60 Лісового кодексу) тощо.   

3. Нинішній статус співробітників органів лісового господар-
ства. Система органів лісового господарства побудована за жор-
стким ієрархічним принципом і подібна до систем силових структур. 
Працівники лісового господарства знаходяться у повній залежності 
від керівництва у питаннях прийняття на службу, кар’єрного росту, 
розміру заробітної плати, відпустки, звільнення. Тобто вони не мають 
характерного для сучасних демократичних суспільств статусу публіч-
них службовців. Ситуація погіршується непрозорим механізмом опла-
ти праці і низьким її розміром.
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Водночас заходи дисциплінарної відповідальності є неефективни-
ми, що підтверджується результатами перевірок. В окремих лісогос-
подарських підприємствах систематично (з року в рік) виявляються 
порушення і стягуються штрафи. Отже, мета перевірок не досягаєть-
ся, тобто профілактика порушень не забезпечується. 

4. Складність лісогосподарських  процедур. До надання адміні-
стративних послуг (наприклад, надання лісу в тимчасове користу-
вання, зміна цільового призначення земельних лісових ділянок, пере-
ведення земельних лісових ділянок до нелісових тощо) залучається 
надто велика кількість державних органів, які продукують масу про-
міжних рішень (висновків, погоджень тощо). Цим створюється необ-
хідність контакту отримувачів послуг із більшою кількістю органів 
влади. Крім цього, законодавство в цьому випадку створює своєрідну 
систему «кругової поруки». 

 Також існують суттєві відмінності в регламентації різними норма-
тивними актами процедурних дій. Закони не повною мірою й нечітко 
регулюють ці процедури. Максимальні строки надання послуг неви-
правдано великі, або ж регламентація їх тривалості взагалі відсутня. 
Плата за адміністративні послуги чітко не врегульована.

5. Низька якість лісового законодавства. Підзаконні акти не від-
повідають реаліям часу та положенням законів у цій галузі, чим пору-
шується принцип законності. Усі процедури в лісовому господарстві 
регулюються більш ніж одним нормативним актом. Це збільшує про-
стір для зловживань з боку чиновників.  

Чимало правил, маючи статус «тимчасових», діють протягом три-
валого часу (наприклад, тимчасовий порядок видачі сертифіката 
про походження лісоматеріалів уже діє 4 роки). Листи, рекоменда-
ції та роз’яснення Держкомлісгоспу мають не рекомендаційний, а 
обов’язковий характер. Підзаконні акти фактично підміняють собою 
закони, встановлюючи, зокрема, додаткові обов’язки для посадових 
осіб та лісокористувачів (наприклад, для видачі сертифіката про по-
ходження лісоматеріалів Наказ Держкомлісгоспу передбачає необхід-
ність подання додаткових двох документів). 
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6. Недостатність гарантій збереження лісу. Існуюче законо-
давство не дозволяє надійно запобігати та припиняти зловживання 
при виділенні ділянок під житлову забудову на землях лісового фон-
ду, заготівлю деревини в обхід загального порядку рубок головного 
користування тощо.

7. Повноваження органів лісового господарства щодо припи-
нення/заборони підприємницької діяльності. Ці повноваження не-
чітко врегульовані в частині підстав і строків застосування цих об-
межувальних заходів. Посадовим особам лісового господарства нада-
на можливість на власний розсуд приймати рішення про обмеження 
певної діяльності приватних осіб. Цей розсуд жодним чином законо-
давство не обмежує. 

8. Повноваження органів лісового господарства щодо безпере-
шкодного отримання інформації, доступу до приміщень порушу-
ють право на недоторканність приватного володіння і право особи 
не свідчити проти самої себе. Корупційні зловживання при реалізації 
цих повноважень полягають у можливості посадових осіб неправо-
мірно приховувати або надавати інформацію, отриману в існуючому 
(спрощеному) порядку, шантажувати осіб цими даними тощо. Адже 
інформація про виявлені під час таких «безперешкодних» перевірок 
факти вчинення адміністративного проступку чи злочину може при-
ховуватися від інших контролюючих чи правоохоронних органів вза-
мін за корупційну «плату». 

Нормативні акти встановлюють обов’язок передавати отриману 
інформацію до слідчих органів у випадку виявлення обставин, що 
можуть свідчити про вчинення кримінально-карних діянь. З іншого 
боку, такі повноваження можуть бути використані слідчим органом, 
який намагається в обхід ускладнених процедур (з обов’язковим 
отриманням санкції суду) розслідувати кримінальну справу. Тому 
згадана інформація може отримуватися й на «прохання» відповідно-
го органу досудового розслідування. Тобто, отримані під час адміні-
стративного провадження дані використовуються під час досудово-
го розслідування і судового розгляду кримінальних справ. Основна 
небезпека для осіб полягає в тому, що ці факти здобуваються без 
додержання основних кримінально-процесуальних гарантій захисту 
прав осіб.
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Корупційність цього ризику також полягає у фактично необмеже-
ній владі органів лісового господарства.

9. Стягнення штрафу на місці вчинення проступку. Створює 
можливості для недобросовісних посадових осіб отримувати гроші 
від порушників без оформлення квитанцій.

Законодавство створює ситуації, коли особа залишається сам на сам з 
чиновником, не знає чітко розмірів штрафу, процедури його стягнення 
чи оскарження і перебуває під психологічним тиском внаслідок мож-
ливості бути доставленою до органу міліції. Необхідно зазначити, що 
йдеться в основному про невеликі розміри штрафів. Але, зважаючи на 
описані умови застосування цих стягнень і відсутність в осіб достатньої 
інформації, розміри неофіційних платежів можуть мати значний розмір. 
Приватним особам часто стає вигідним вступати у неформальні відно-
сини з представниками органів лісового господарства, оскільки вони 
усвідомлюють факт вчинення проступку і не бажають поставати перед 
органами внутрішніх справ. Отже, існуючий сьогодні механізм робить 
можливим отримання незаконної винагороди посадовими особами. 

10. Спрямованість контролюючих органів на покарання поруш-
ників, а не на усунення порушень. Виникає через існування щоріч-
них «негласних» планів щодо кількості виявлених порушень і розміру 
стягнутих штрафів.

Статистичні відомості засвідчують, що розміри перерахованих до 
бюджету штрафів залишаються з року в рік стабільними і мають стій-
ку тенденцію до незначного збільшення. Виходячи з цього, можна зро-
бити висновок про постійну і однакову кількість виявлених порушень.

Така спрямованість закладається як щодо державної лісової охоро-
ни, яку цей ризик штовхає на занадто прискіпливі перевірки, зокре-
ма – інших лісокористувачів (ліси інших відомств тощо), так і щодо 
інших контролюючих та правоохоронних органів, від перевірок яких 
страждають і самі державні лісові підприємства.  

11. Співпадіння складів адміністративних проступків і злочи-
нів. Це дозволяє відповідному державному органу на власний розсуд 
визнавати одне і те ж діяння або адміністративним порушенням, або 
злочином. Така можливість зумовлена тим, що закон розрізняє багато 
адміністративних проступків і злочинів, як правило, лише за розмі-
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ром завданої шкоди. А орган влади може неправомірно визнати діян-
ня адміністративним правопорушенням із наступним накладенням 
штрафу або ж злочином – і передати зібрані матеріали до органу ді-
знання чи досудового слідства для порушення кримінальної справи.  

12. Неконституційність процедури притягнення до відпові-
дальності порушників лісового законодавства. Проявляється, зо-
крема, у запровадженні такс для обчислення завданої шкоди на рівні 
підзаконного акту, а не закону. З іншого боку, самі лісогосподарські 
підприємства притягаються до відповідальності за пошкодження 
лісу невстановленими особами – тобто за те, чого вони не робили.

Отже, для зменшення проявів корупції потрібні системний пере-
гляд і зміни лісового законодавства (зокрема, нова редакція або зміни 
до Лісового кодексу), запровадження інституційних змін (удоскона-
лення системи управління лісовим сектором) і підвищення статусу 
службовців органів лісового господарства.
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До питання адаптації українського 
лісового законодавства до законодавства ЄС
Віталій Сторожук, консультант Світового банку

Метою дослідження було з’ясувати, наскільки лісове законодавство 
України відповідає законодавчій базі ЄС з питань сталого управління 
лісами. Результати цієї роботи та рекомендації, розроблені на її  осно-
ві, покликані стати поштовхом до здійснення заходів зі створення ме-
ханізму адаптації українського законодавства до законодавчої бази ЄС 
з питань сталого управління лісами. Завданнями дослідження зокре-
ма були:

 ■ проаналізувати  чинне лісове законодавство України та відповідні 
підзаконні акти на відповідність стандартам та законодавчим по-
ложенням директив ЄС щодо управління лісами;

 ■ проаналізувати вплив кращих міжнародних практик, спрямова-
них на заохочення сталого управління лісами, на процес розвитку 
українського лісового законодавства;

 ■ розробити рекомендації щодо гармонізації лісового законодав-
ства України з відповідним законодавством ЄС.  

«Камо грядеши*», Європо?

Окреслення лісового «acquis» ЄС 

Царина лісового законодавства ЄС не має чітко визначених меж. 
Корпус прав та обов’язків держав-членів Європейського Союзу – 
так званий «acquis communautaire» Європейського Співтовариства, 
що має бути у повному обсязі прийнятий країнами-кандидатами до 
того, як вони приєднаються до Союзу, – не містить окремо виділено-
го лісового acquis. Документи щодо управління лісами є складовою 
нормативно-правових баз декількох спільних політик ЄС, зокрема, 
сільськогосподарської політики та політики розвитку сільських те-
риторій, екологічної політики, енергетичної політики, розвитку 
внутрішнього ринку тощо. Тобто нормативні акти, що можуть бути 
включені до умовного лісового acquis, de-facto є частиною «екологіч-
них» та інших acquis ЄС. 

* Церковнослов’янське: «Куди ідеш?»
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Свого часу правові засади досягнення відповідності національно-
го законодавства України до acquis communautaire Європейського 
Союзу встановила загальнодержавна програма адаптації законодав-
ства України до законодавства ЄС (2004 р.). Серед пріоритетних сфер 
виконання програми, відповідно до Угоди про партнерство і співро-
бітництво між Україною та ЄС (1994 р.), була визначена адаптація за-
конодавства у сфері захисту довкілля. Проте адекватного механізму 
адаптації лісового законодавства України до acquis communautaire Єв-
ропейського Союзу досі не існує. 

Виконане нещодавно консультантом Світового Банку Віталієм Сто-
рожуком у рамках Програми ENPI-FLEG* оглядове дослідження «По-
рівняльний аналіз лісового законодавства України та пов’язаних з 
ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європей-
ського Союзу з питань сталого управління лісами», можливо, стане 
поштовхом до здійснення заходів зі створення механізму адаптації 
законодавства, передбачених загальнодержавною програмою. 

Політична воля. Витрати адаптації

Загальний огляд процесів реалізації концепції сталого лісового 
менеджменту в Європейському Союзі, зроблений у першій частині 
дослідження, показує, що українське законодавство найближчим 
часом не в змозі задовольнити положення лісового acquis ЄС. 
Комплексна робота з адаптації лісового законодавства України до за-
конодавства Європейського Союзу може бути розпочата, відповідно 
до політичної волі керівництва органів управління лісовим господар-
ством, з підготовки нового лісового законодавства. 

Важливим фактором успішності такої діяльності може стати вне-
сення переліку заходів з прийняття лісового acquis до Загальнодер-
жавної програми адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу. При цьому слід зважати на досвід вступу до ЄС 
країн Східної Європи, який свідчить, що загальні обсяги витрат на ді-
яльність з адаптації законодавства є досить високими. За оцінками 

* Програма ENPI-FLEG – Improving Forest Law Enforcement and Governance in 
the European Neighborhood Policy East Countries and Russia – «Удосконалення 
систем правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного на-
прямку Європейської політики добросусідства та Росії»
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Європейської Комісії, країни-кандидати мають витрачати 2–3% ВВП 
щорічно протягом кількох років для повного запровадження acquis 
стосовно тільки екологічних вимог. Україна знаходиться поза меж-
ами фінансових інструментів та програм Європейського Співтовари-
ства, тому витрати на адаптацію законодавства повинна нести сама 
в повному обсязі. Проте ці витрати цілком можуть бути віднесені до 
фінансування сталого лісового менеджменту в сучасному європей-
ському розумінні. 

Стале управління лісами в Україні: нові надписи – старі товари?

Концепція сталого лісового менеджменту є засадничою ідею всього 
лісового законодавства ЄС – саме з посилання на неї розпочинаються 
всі директиви, регуляції та рішення, що є правовими інструментами з 
питань розвитку лісового господарства Євросоюзу. Задекларувавши 
в Лісовій Стратегії загальні цілі та пріоритети в 1998 році, Європей-
ське Співтовариство прийшло в 2006 році до чітко визначених про-
грамних цілей та завдань зі сталого менеджменту в Лісовому Плані 
Дій ЄС та низці національних програм розвитку сільських територій, 
що впроваджують економічні цілі згідно з новою Регуляцією щодо 
Політики Розвитку Сільських Територій 2005 року.

На відміну від країн Європейського Союзу концепція сталого лісо-
вого менеджменту (сталого управління лісами) не знайшла широко-
го відображення в лісовому законодавстві України. Україна і ЄС вжи-
вають різні словники щодо сталого лісового менеджменту, як бук-
вально – в сенсі глосарію термінів, так і загально – в сенсі понятійного 
апарату. Із введенням в українське лісове законодавство пов’язаних 
зі «сталістю» термінів справжня «гармонізація національного лісо-
вого законодавства з міжнародними принципами сталого управління 
лісами»* тільки розпочинається. 

Лісова політика ЄС 

Лісова Стратегія ЄС (1998 р.) визначає, що сфера лісової політики 
відноситься до компетенції країн-членів, а Європейський Союз може 
зробити внесок до запровадження сталого лісового менеджменту че-

* Державна програма «Ліси України», затверджена Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16.09.2009 р. №977
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рез спільні політики, засновані на принципі субсидіарності* та кон-
цепції розподіленої відповідальності. 

Відповідно до принципу субсидіарності, країни-члени є відпові-
дальними за планування та впровадження національних лісових про-
грам. Майже всі країни ЄС, включаючи нові країни-члени, підготува-
ли та прийняли національні лісові програми чи їх еквіваленти, а та-
кож розробили загальний механізм та підходи до процесу підготовки 
лісової політики. 

Під час підготовки державної програми «Ліси України» на 2010–2015 
роки  не дотримувався формальний підхід Міністерських Конференцій 
із Захисту Лісів в Європі до підготовки національних лісових програм. 
Некритичне ставлення до питання участі зацікавлених сторін та між-
секторального обговорення визначило умовність окремих показників 
програми. Наприклад, такий ключовий пріоритет, як «підвищення лі-
систості», що з 2000-го року переглядався вчетверте, передбачає заліс-
нення протягом 2010–2015 років 430 тис. га земель, а для досягнення 
«оптимальної» лісистості – 2175 тис. га. Проте територіальними ор-
ганами Держкомзему виявлено лише 308 тис. га деградованих та ма-
лопродуктивних земель сільськогосподарського призначення, та 140 
тис. га земель, що знаходяться під ярами, балками та іншими землями, 
що також можуть бути заліснені. Втім, справа навіть не у цифрах. Голо-
вне питання полягає в передачі цих земель під залісення, зважаючи на 
складний, тривалий та витратний механізм передачі земель.

Лісова політика та лісове законодавство України: дорога куди?

Загальність концепції сталого лісового менеджменту, умовність 
виділення лісового acquis, реалізація національної лісової політики з 
огляду на принцип субсидіарності та розподілену, тобто власну відпо-
відальність, – що загалом це вимагатиме від України у разі прийняття 
рішення про проведення реальної адаптації українського лісового за-
конодавства до законодавства ЄС? 

Практично це означає, що все лісове законодавство, за винятком 
частини, що безпосередньо підпадає під дію acquis communautaire ЄС, 

* Один з основоположних принципів ЄС, згідно з яким Співтовариство вдається 
до будь-яких заходів лише в тому разі, якщо вони ефективніші за відповідні за-
ходи на національному, регіональному або місцевому рівнях.



Юридичні 
дослідження

42

формується українською державою та впроваджується національни-
ми органами лісового господарства на свій розсуд, для забезпечення 
національних інтересів. Чи можливо, щоб зміни до законодавства 
були косметичними? Ні! Справа не в формальному перенесенні термі-
нів, внесенні змін і доповнень для забезпечення впровадження acquis, 
навіть не в суттєвій зміні підходів до операційного лісового менедж-
менту. Все це було пройдено країнами-кандидатами певний час тому. 
Різниця ж полягає в сучасному спрямуванні розвитку лісового зако-
нодавства та лісової політики в Україні та ЄС. 

Лісовий план ЄС в Україні

Рамки діяльності в лісовому секторі Європейського Співтовариства 
та країн-членів на 2007–2011 роки встановив Лісовий План Дій ЄС 
(2006 р.), що визначає вісімнадцять ключових дій за чотирма осно-
вними цілями: поліпшення довготермінової конкурентоздатності, за-
хист навколишнього природного середовища, внесок у якість життя, 
сприяння координації та комунікації. 

На першому місці в Лісовому Плані стоїть дослідження конкурен-
тоздатності лісового сектору ЄС. В Україні питання проведення цен-
тральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства 
спільно з центральним органом виконавчої влади з питань про-
мислової політики дослідження стану та перспектив економічного 
розвитку лісового сектора досі не ставилося. Таке дослідження має 
містити аналіз розвитку, оцінку стану та прогноз структурних змін 
ринку лісоматеріалів, зокрема викликаних економічної кризою. Це, 
нарешті, дозволить дати оцінку конкурентоздатності державного 
лісового сектора  України та визначити заходи із забезпечення його 
конкурентоздатності. За прикладом багатьох країн Європи подібні 
дослідження можуть сформувати основу економічних цілей докумен-
ту національної лісової політики України.

Ліс і екологічна політика

Ключові дії з метою поліпшення та захисту навколишнього при-
родного середовища охоплюють виконання зобов’язань та адаптацію 
до змін клімату, досягнення цілей зі збереження біорізноманіття та 
розвиток Європейської системи лісового моніторингу. 



Правозастосування в лісовому секторі України: 
стан, проблеми,  перспективи

43

Використання біомаси для енергетичних потреб розглядається як 
найбільш важливий внесок європейського лісового сектора в досяг-
нення цілей Кіотського протоколу протягом першого облікового пері-
оду 2008–2012 років. Уряд України надає використанню деревини, як 
альтернативного джерела енергії стратегічного значення. Це зрозумі-
ло, оскільки для порівняння, за даними FAOSTAT, у 2008 році Латвія ви-
робила 3725 млн. м3 паливної тріски, а Україна – лише 112 млн. м3. 

Лісове господарство України – це єдиний сектор національної еко-
номіки, в якому відбувається поглинання парникових газів. Абсо-
лютні щорічні обсяги поглинання парникових газів у лісовому гос-
подарстві співрозмірні з національними обсягами викидів внаслідок 
сільськогосподарської діяльності. В Україні не здійснюється жодного 
проекту спільного впровадження з лісорозведення, а підготовлений 
за сприяння Світового банку проект зі створення захисних лісових 
насаджень на забруднених радіонуклідами землях в умовах Полісся 
не був реалізований через відсутність на той момент законодавчо-
нормативної бази щодо реалізації проектів Світового банку та недо-
сконалість державного механізму встановлення ціни вуглецевих оди-
ниць. Крім того, укладання угод про передачу вуглецевих одиниць 
передбачають юридичну формалізацію в лісовому  законодавстві 
України поняття права власності на депонований вуглець. 

На сьогоднішній день європейські ініціативи все більше стосують-
ся не запобігання, а адаптації до змін клімату. З огляду на невідворот-
ність цих змін, час виробити перелік адаптаційних заходів, оскільки 
виклики адаптації та супутні витрати очікувано перевищуватимуть 
витрати на запобігання. Наскільки виправдано проводити розшире-
не лісорозведення в степовому регіоні з точки зору політики адапта-
ції до змін клімату?  

Одна з таких вищезгаданих європейських ініціатив – Natura-2000, є 
центральною складовою політики ЄС щодо охорони природи та збе-
реження біорізноманіття. Це мережа охоронних ділянок, закладена 
згідно Директиви «Habitats» 1992 року. Мета мережі полягає в забез-
печенні довгострокового збереження найбільш цінних та таких, що 
перебувають під  загрозою видів та ландшафтів у ЄС. Natura-2000 не 
є системою строгих природних заповідників, де заборонена будь-яка 
діяльність, на переважній більшості територій ведеться господар-



Юридичні 
дослідження

44

ство. Сьогодні мережа повністю сформована, її площа більша за тери-
торію Німеччини та займає 17,6% території ЄС (2009 р.). Європейська 
Комісія надає інформацію про повний список та карту ділянок Natura 
2000.   В Україні ж ділянок мережі Natura-2000 немає. Нині пілотні 
проекти щодо вивчення та закладки ділянок Natura-2000 здійсню-
ються лише в Карпатському регіоні. Зауважимо, що Директиви щодо 
Natura-2000 є складовими екологічного acquis, тому попереднє впро-
вадження їх у країнах-кандидатах розглядалося, як важливий захід з 
повного обліку їх природної спадщини, і ділянки мережі мали бути 
визначені до моменту їхнього вступу до ЄС.

Ліс для селян та сільських територій

Лісовий План ЄС визначає шість ключових дій щодо сприяння ко-
ординації та комунікації. Тому й у цьому дослідженні проаналізовано, 
як державні програми у різних галузях народного господарства вза-
ємодіють при впровадженні державних програм у лісовому секторі 
України. У різних державних програмах використовуються різні (не-
узгоджені між собою) перспективні показники лісового господарства, 
попри обов’язкову процедуру їх погодження різними міністерствами 
та відомствами. 

Регуляція з Розвитку Сільських Територій є головним інструмен-
том впровадження Лісової Стратегії ЄС. Лісовий План Дій ЄС визна-
чає специфічні заходи, що можуть бути підтримані цією Регуляцією. 
Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на 
період до 2015 року», проект Державної цільової програми сталого 
розвитку сільських територій на період до 2020 року не включають 
цілі та завдання ведення лісового господарства до пріоритетів комп-
лексного розвитку сільських територій. Однак було б логічно, якби 
національна лісова політика України була б, за прикладом країн ЄС, 
інтегрована в політику розвитку сільських територій; і не лише з точ-
ки зору завдань євроінтеграції. 

FLEG та сталий лісовий менеджмент

Ріст міжнародної конкуренції, викликаний процесом глобалізації, 
поставив нові виклики перед лісовою промисловістю ЄС, зокрема по-
силення конкуренції щодо поставок як круглих лісоматеріалів, так 
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і продукції переробки з країн, що мають вищі показники приросту 
лісів, нижчі виробничі витрати (деревина, енергія, робоча сила) і 
менш суворі екологічні та соціальні вимоги. Питання: навіщо краї-
нам ЄС вкладати суттєві кошти у забезпечення сталого лісового ме-
неджменту, якщо натомість можна придбати нелегальну деревину 
за цінами значно нижчими, ніж вартість деревини «внутрішнього 
виробництва»? Тому План Дій ЄС для FLEGT (2003 р.)  зобов’язав Єв-
ропейську Комісію провести аналіз законодавчих можливостей ре-
гулювання імпорту незаконно заготовленої деревини в ЄС. У грудні 
2005 року Рада ЄС прийняла Регуляцію про створення FLEGT (на від-
міну від просто «FLEG» тут до «Law Enforcement» – посилення пра-
возастосування та «Governance» – управління, додається ще «Trade» 
– торгівля) схеми ліцензування імпорту деревини в Європейському 
співтоваристві і надала право Європейській комісії розпочати пере-
говори з третіми країнами, що бажали укласти добровільні угоди про 
партнерство. Починаючи з 2008 року, триває обговорення Регуляції 
про встановлення обов’язків операторів із розміщення деревини та 
деревної продукції на ринку. Очікується, що найближчим часом буде 
досягнуто політичної угоди щодо Регуляції, і вона набере чинності 
наступного року. Практично це означає, що в разі продажу деревини 
на ринок ЄС українські компанії мають забезпечити підтвердження 
її «легальності». 

Український лісовий інтеграційний прорив, 
або що нам треба негайно зробити

Відсутність єдиної лісової політики, загальних економічних меха-
нізмів регулювання різних форм власності, слабка система отриман-
ня достовірних даних про ліси, значна диференціація економічної 
спроможності лісових секторів різних країн-членів – це умови форму-
вання лісової політики Європейського Союзу понад десятиліття тому. 
Сьогодні ЄС впевнено рухається до забезпечення конкурентоздатнос-
ті лісового сектора. Слід зважати, що дія більшості стратегічних доку-
ментів, які визначають розвиток ЄС в цілому, закінчується у 2010 році, 
а нормативні акти лісового acquis терміновані 2011–2013 роками. 
Отже, в найближчі роки ЄС проводитиме оновлення законодавства, 
зокрема лісового. Що треба  зробити для інтеграції шляхів розвитку 
лісового сектора України та ЄС? 
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Найперше, пропонується розпочати розробку документу «Лісова 
політика України», в рамках процесу з підготовки якого провести: 

 ■ дослідження конкурентоздатності лісового сектора економіки; 

 ■ вивчення можливості створення національної чи регіональних лі-
сових компаній; 

 ■ аналіз та підготовку прогнозу ринку лісоматеріалів в Україні; 

 ■ аналіз стану та перспектив розвитку ринку недеревної продукції; 

 ■ визначення першочергових заходів з адаптації лісів до змін клімату. 

По-друге, разом із внесенням необхідних змін до законів чи під-
готовкою нових нормативних актів треба провести національну ін-
вентаризацію: лісів із метою вдосконалення системи державного 
обліку лісів; цінних природних ділянок – за аналогією з програмою 
Natura-2000; полезахисних смуг – з метою включення до державної 
програми «Ліси України» заходів із розвитку державної системи лісо-
меліорації. 

По-третє, загальне спрямування розвитку лісової політики та лісо-
вого законодавства ЄС вимагає внесення необхідних змін до проекту 
державної Програми розвитку сільських територій, а саме – включен-
ня до неї заходів із забезпечення сталого лісового менеджменту. 

Свого часу при ухваленні Концепції реформування та розвитку лі-
сового господарства (2006 р.) передбачалося, що її реалізація сприя-
тиме «гармонізації норм ведення лісового господарства України з від-
повідними критеріями Європейського Союзу». Скоригована на осно-
ві Концепції Державна програма «Ліси України» на 2002–2015 роки 
таких гармонізованих норм та критеріїв не містить (2009 р.). «Камо 
грядеши», все ж таки, Україно?
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Аналіз публікацій

Проблеми українського лісу очима журналістів
Олег Листопад, консультант Світового банку

Метою дослідження було виявити закономірності у висвітленні жур-
налістами проблем правозастосування та управління у лісовому секторі. 

Було проаналізовано 126 заміток та статей українських Інтернет-
видань за перші дев’ять місяців 2009 року. Дослідники з’ясували, в 
яких регіонах найчастіше журналісти пишуть про проблеми право-
застосування та управління у лісовому секторі, які ЗМІ найактивніші 
у висвітленні теми, прес-служби яких державних та інших організацій 
надають найбільше інформаційних приводів. 

Також було проведено аналіз змісту та тематики оглянутих публіка-
цій. Він показав, що найчастіше потрапляють до поля зору журналістів 
такі теми: «Незаконні рубки», «Порушення природоохоронного законо-
давства на лісопідприємствах», «Махінації із землями лісового фонду», 
«Контрабанда лісу», «Участь працівників лісового господарства у неза-
конних оборудках», «Незахищеність лісівників»,  «Ліс і місцеві жителі». 

1. Незаконні рубки
 Левова частка публікацій – це коротка інформація про порушення: за-

тримали лісоруба-браконьєра або кількох, затримали автомобіль із кра-
деною деревиною тощо. Також часто зустрічаються замітки-звіти контр-
олюючих органів: за рік (на початку наступного року), за один-два місяці 
(зазвичай – перші місяці року), за квартал, за півроку, за три квартали.

Зазвичай усі ці замітки не дають можливості зрозуміти, наскільки 
масштабними є незаконні рубки (немає порівняння із масштабами 
рубок по країні в цілому тощо; даються просто абсолютні цифри – без 
аналізу).  В одних замітках повідомляється кількість зрубаних дерев, 
у інших – збитки у гривнях. А якщо наводиться й те, й інше, то все 
одно незрозуміло, збільшується чи зменшується кількість порушень 
та розмір завданої ними шкоди з року в рік. Зазвичай неясно, чому 
відбуваються порушення: через те, що порушнику немає чим запла-
тити за дрова чи через безробіття (красти ліс – єдиний спосіб заро-
бити). Або ж такий «бізнес» – річ прибуткова і саме цим приваблює. 
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Також із публікацій незрозуміло, що заважає ефективно боротися із 
порушеннями: недосконалість закону чи відсутність реального по-
карання, «недопрацювання» суду чи прокуратури, розміри штрафів?

Тим не менше, певні висновки із опублікованих матеріалів зробити 
можна: з неорганізованими браконьєрами вдається боротися навіть в іс-
нуючому законодавчому полі. Тут насамперед потрібна хороша співпра-
ця лісової охорони та міліції. І такі позитивні приклади є. Також очевид-
но, що державна машина доволі справно працює у випадках затримання 
неорганізованих браконьєрів-лісорубів: у замітках є приклади успішно-
го встановлення особи порушників та їх затримання, справи передають-
ся до суду, нараховуються збитки тощо. Щоправда, практично відсутня 
інформація про винесення вироків суду і відшкодування збитків, про те, 
як це вплинуло на односельців, чи відбило бажання красти ліс далі тощо.

Дещо складнішою видається ситуація у тих випадках, коли діють 
організовані групи нелегальних лісорубів. Тоді нерідко уже замало 
співпраці з дільничними міліціонерами, тут уже потрібен «Беркут» 
абощо. Частина таких порушників теж успішно затримується, але в 
одній з аналітичних публікацій журналіст переконливо доводить, що 
коли ці групи працюють на постачання цілої системи лісопилок, то 
вони, як правило, обходять усі закони. Такі ж висновки робляться ще у 
кількох публікаціях, особливо якщо деревина встигає перетворитися 
на «живі» гроші, а вартість вкраденого нараховує мільйонами. На такі 
ситуації скаржаться у низці публікацій і самі лісівники.

Коли ж йдеться про масштабні рубки, то зазвичай система покаран-
ня «пробуксовує». Про такі випадки вже не повідомляють інформа-
ційні агенції, а пишуть журналісти у великих критичних матеріалах. 

У цьому ж розділі варто сказати про інформації щодо випадків зна-
ходження необлікованої («лівої») деревини на приватних підприєм-
ствах, зазвичай – лісопилках або столярних цехах. Але якщо в одних 
випадках йдеться про успішність перевірок таких підприємств, то в 
інших – про складність здійснення таких перевірок і законодавчі пе-
репони їх проведення і контролю за такими підприємствами взагалі.

2. Порушення природоохоронного законодавства на лісопідприємствах
Інформація такого роду зазвичай з’являється після планових пере-

вірок Держекоінспекції. Йдеться про недотримання правил рубок: не 
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вивозяться порубочні рештки, неправильно трелюється деревина, 
пошкоджується підріст тощо. Також нерідко знаходять такі порушен-
ня, як рубки за межами лісосіки тощо, через що частину добутої дере-
вини класифікують як незаконно зрубану. Суми претензій за збитки 
довкіллю можуть бути доволі значними – десятки, а то й сотні тисяч 
гривень. Претензії підприємствам виставляються, але лише в одній 
публікації зазначено, що вони були сплачені.

3. Махінації із землями лісового фонду
Такі порушення також виявляються під час планових та позапланових 

перевірок – як екоінспекцією, так і іншими контролюючими органами. 
Рахунок іде на гектари, а інколи – й на десятки гектарів. Наприклад, 
якось зі звітності «зникли» 70 гектарів лісу. Цікаво, що у цьому випадку 
не тільки порушили кримінальну справу, а й зняли з роботи директора 
підприємства. Це єдина згадка про таке покарання серед усіх публікацій. 
Найчастіше махінації із землями лісового фонду трапляються у примісь-
ких лісах. Зазвичай правоохоронні органи в цих випадках мовчать, і жур-
налісти відзначають, що причина – зацікавленість багатих та впливових 
людей, які й «прихватизують» землі. Тут ознаки корупції проявляються 
дуже яскраво. 

4. Контрабанда
Публікацій про контрабанду дуже мало, буквально три-чотири. Але 

обсяги лісопродукції, про які у них йдеться, просто вражають. Ціка-
во, що виявили контрабанду не митники, а у двох випадках – відділи 
по боротьбі з економічною злочинністю МВС,  у третьому – податко-
ва інспекція, ще в одному – СБУ. У цих матеріалах також розкриваєть-
ся схема проведення контрабандних операцій. Ось типовий приклад: 
«Співробітниця місцевого товариства з обмеженою відповідальністю 
незаконним шляхом отримала товарно-транспортні накладні для під-
твердження законності придбання лісоматеріалів і на підставі цих 
документів отримала в Херсонському обласному управлінні лісового 
та мисливського господарства сертифікат для митного оформлення 
експорту лісу. Сертифікат зловмисниця надала до митної установи». 
Цікаво, що ні в одному з цих випадків працівники лісопідприємств, які 
видавали сертифікати, нічого не запідозрили. Хоча обсяги кожного 
разу були дуже великими.
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5. Участь працівників лісового господарства у незаконних 
оборудках
Якщо в матеріалі йдеться про значні обсяги вкраденого лісу, часто 

зазначається, що крадіжки не могли відбуватися без участі працівників 
лісопідприємств. Є приклади, коли саме ці працівники були ініціатора-
ми й організаторами незаконних рубок, підробляли документи тощо.

Також є три-чотири замітки, в яких інформується про порушення 
кримінальних справ проти працівників лісового господарства, які 
не вжили належних заходів для охорони лісу. На жаль, не зрозуміло 
з цих статей, що саме мали зробити, але не зробили лісівники. Тому 
цим випадкам дуже важко дати оцінку – чи це було свідоме сприян-
ня рубкам, чи просто непрофесіоналізм, чи лісівники стали цапами-
відбувайлами і понесли покарання просто тому, що система нездатна 
завадити незаконним рубкам, а крайніх треба було знайти тощо.

6. Незахищеність лісівників 
У кількох статтях ідеться про недостатню захищеність лісоохорон-

ців, а один з матеріалів повністю присвячений саме  цій темі і наво-
дить приклади побиття працівників лісової охорони браконьєрами.

Водночас у двох публікаціях йдеться про незахищеність тих пра-
цівників лісопідприємств, які намагаються вберегти ліс від «лісової 
мафії», тобто від крадіжок лісу, які здійснюються «під дахом». Таких 
лісівників тим чи іншим способом звільняють із посад, що вони за-
ймають тощо.

7. Ліс і місцеві жителі
Можна навести буквально лічені приклади того, як місцеві жителі 

стають на захист своїх (найближчих до населеного пункту або ж і за 
власністю належних до нього) лісів, розуміючи, що масові рубки по-
гіршать умови їх проживання та/або що ліси – їхня власність і вони 
мають від цього мати якийсь зиск (це – ще рідше).  На цю тему найці-
кавіша стаття у «Високому Замку»,  де розповідається про успішний 
досвід роботи районної ради, яка на вимогу місцевих жителів уза-
галі заборонила рубки лісу в районі. Після цього лісозаготівельники 
пішли на контакт із людьми і стали надавати їм інформацію про те, 
що, де і коли рубатимуть та згодилися враховувати побажання лю-
дей щодо місць та обсягів рубок. (Особисте знайомство із ситуаці-
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єю під час відрядження виявило, що журналіст дещо ідеалізував цю 
історію. – О.Л.). Інший позитивний приклад – боротьба мешканців 
Харківщини проти незаконних піщаних кар’єрів у сусідньому лісі. 
Кар’єри загрожували падінням рівня ґрунтових вод тощо. Людям до-
помогла неурядова організація, яка навчила їх способам боротьби 
за свої права. 

Загалом складається враження, що тільки активна позиція місце-
вих жителів може суттєво впливати на ситуацію. З іншого боку, без 
підтримки «з центру» їм важко відстоювати свої права.

Окремо варто сказати про аналітичні статті (про деякі вже згадува-
лося вище), зокрема ті, що писалися після звернення місцевих жите-
лів та НУО. Загалом близько 20 оглянутих матеріалів можна віднести 
до серйозних аналітичних статей або журналістських розслідувань. 
Зазвичай, це газетні або журнальні публікації, вивішені на сайтах цих 
видань. Як правило, це авторські матеріали, ці статті нерідко мають 
широку географію, інколи навіть готуються кількома авторами з різ-
них регіонів. Нерідко в них наводяться коментарі фахівців. Саме ці 
матеріали найбільш цікаві як джерело рекомендацій щодо виходу із 
ситуації, що склалася у лісовій сфері, а також містять цікаві узагаль-
нення та висновки (хоча нерідко й доволі дискусійні).

Чого немає у добірці

На жаль, за винятком статті Наталі Шевченко на сайті НУО «Зелене 
майбутнє», відсутні публікації з аналізом політики лісокористуван-
ня та лісоуправління як такої, ефективності лісового законодавства 
тощо. Немає статей про ситуацію, що склалася з незаконними вируб-
ками лісу, контрабандою, «дерибаном» лісових земель тощо по країні 
в цілому (тим більше – з тенденціями, порівнянням із тим же СРСР 
або сучасними країнами-сусідами). Немає матеріалів про результа-
тивність та ефективність роботи нашої судової системи тощо.

Географія публікацій

Найбільша кількість розглянутих матеріалів ЗМІ стосується Львів-
ської області (25), але якщо врахувати, що низка повідомлень прак-
тично без змін дублювалася різними ЗМІ, то ця область давала інфор-
маційні приводи для 20 публікацій.
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Далі за кількістю публікацій та інформаційних приводів області 
розмістилися так: 

Закарпатська ............................................................ 18/16
Івано-Франківська .................................................. 18/11
Волинська ........................................................................... 8/8
Житомирська .................................................................. 8/6
Рівненська ........................................................................ 7/7
Харківська ........................................................................ 7/6
Чернівецька ...................................................................... 6/5
Вінницька .......................................................................... 4/4
Сумська ............................................................................... 4/4
Херсонська ........................................................................ 4/4
Тернопільська .................................................................... 3/3
Київська ............................................................................. 3/3
Чернігівська ...................................................................... 3/3
Хмельницька, Луганська, Черкаська, Кіровоградська, Донецька, АР 

Крим – по одній публікації.

Логічно, що у лідерах – найбільш лісисті карпатські області, але виникає 
питання: чому наполовину менше публікацій про ситуацію у теж карпат-
ській Чернівецькій області та поліських Житомирській, Волинській, Рів-
ненській, Київській? І взагалі мало – у поліських Сумській та Чернігівській?

Активність ЗМІ 

Найчастіше на теми незаконних рубок та непорядку у лісах висту-
пали такі ЗМІ: Закарпаття онлайн – 11 разів, 

ZAXID.NET ............................................................................ 11
Західна інформаційна корпорація (ЗІК) ............... 9
Житомир-інфо ..................................................................... 5
ТРК «Вежа» ............................................................................ 5
«Об’єктивно» ........................................................................ 4
Сайт Мінприроди .............................................................. 4
ua-reporter .............................................................................. 4
сайт МВС .................................................................................. 3
«Високий замок» ................................................................. 3
Mobus.com ............................................................................... 3
GalInfo ........................................................................................ 3
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На решті сайтів відмічено переважно по одній публікації. Усього до 
списку прореферованих публікацій потрапили матеріали із 57 сайтів 
(повний список додається).

Тобто найбільш активними були регіональні інформаційні агенції. 
У той же час треба відзначити, що хоча газети до лісової тематики 
звертаються відносно рідко, вони зазвичай дають змістовні аналітич-
ні публікації.

Найчастіше приводом для виступу ЗМІ на теми «лісової» законослух-
няності та якісного господарювання у лісах слугують прес-релізи різних 
контролюючих відомств. Ось таблиця кількості посилань на прес-служби 
та заяви, виступи тощо представників різних відомств (розбивка по об-
ласних підрозділах та окремо центральних органах не робилася):

МВС .......................................................................................... 25
Державна екоінспекція та Мінприроди .............. 22
Прокуратура ....................................................................... 17
Держкомлісгосп .................................................................. 9
КРУ ............................................................................................. 5
Податкові інспекція та міліція ................................... 4
СБУ ............................................................................................. 2
Рахункова палата ............................................................... 1
Митниця .................................................................................. 1
 ■ У п’яти випадках інформаційні приводи давали Обласні держадмі-
ністрації, які організовували тематичні наради. Такі наради про-
водилися у Львівській (за матеріалами цієї нараді з’явилися три 
публікації), Харківській та Донецькій областях. Більшість цих ста-
тей – доволі цікаві аналітичні матеріали з пропозиціями щодо по-
кращення ситуації.

 ■ У ще п’яти випадках приводом для публікації стали звернення міс-
цевих жителів, зокрема листи. Інколи вони ставали приводом для 
серйозної аналітичної статті або й журналістського розслідування.

 ■ Чотири рази публікації провокували або й самі готували НУО, це 
також матеріали, які дають чимало інформації для роздумів.

 ■ І, нарешті, приводом для написання близько десяти матеріалів 
стали події, які потрапили в поле зору безпосередньо журналістів 
або ж їхніх знайомих. 
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Анотація до книги

«Адміністративна відповідальність 
за лісопорушення: практика застосування 
державною лісовою охороною України»
Олег Сторчоус, консультант Світового банку

Книга підготовлена до видання в рамках проекту FLEG командою 
Світового банку в співпраці з Держкомлісгоспом України. Автор – кон-
сультант Світового банку Олег Сторчоус.

Необхідність такого видання обумовлена тим, що чинне адміні-
стративне й лісове законодавство України наділило повноваження-
ми розглядати справи про адміністративні правопорушення значну 
кількість посадовців органів лісового господарства та державних 
лісогосподарських підприємств. При цьому Лісовий кодекс України 
законодавчо закріпив за державною лісовою охороною статус право-
охоронного органу, як особливого утворення у складі центрального 
органу виконавчої влади у сфері лісового господарства, одночасно 
надавши йому значні адміністративні повноваження. Разом із цим 
доводиться констатувати, що стан застосування законодавства про 
адміністративну відповідальність у сфері охорони й захисту лісів не 
відповідає належному рівню. Це зумовлено низкою суб’єктивних і 
об’єктивних факторів, зокрема, слабкою методичною та консульта-
ційною підтримкою адмінпрактики, що здійснюється державною лі-
совою охороною, майже повною відсутністю спеціалізованих видань і 
монографій у цій сфері, а також відносно невисоким рівнем правових 
знань більшості уповноважених осіб у лісовому секторі. 

З огляду на зазначені обставини, з метою підвищення рівня право-
вої культури та юридичних знань посадових осіб держлісохорони, а 
також посилення боротьби з правопорушеннями в лісовому секторі 
видання міститиме методичні рекомендації щодо застосування адмі-
ністративного законодавства та пов’язаних  із ним правовідносин. Зо-
крема, в книзі планується розмістити:

 ■ Методичні рекомендації з питань оформлення державною лісовою 
охороною матеріалів про адміністративні правопорушення та при-
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писів про усунення порушень вимог лісового законодавства. У цих 
рекомендаціях докладно висвітлюється порядок провадження у 
справах про адміністративні правопорушення, роз’яснюється поря-
док збору та оформлення доказів вини лісопорушників, накладення 
адміністративних стягнень, винесення приписів, викладається до-
цільний порядок обліку матеріалів адміністративних справ.

 ■ Практичний коментар до чотирнадцяти статей Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, розгляд яких згідно зі ст. 241 
КУпАП покладається на органи лісового господарства України. У ко-
ментарі подається практичне тлумачення юридично значимих по-
нять у сфері лісового господарства, аналіз складів адміністративних 
правопорушень у лісовому секторі, а також визначаються основні 
варіанти дій держлісохорони під час притягнення лісопорушників 
до адміністративної відповідальності. Окрім цього, в коментарі ви-
світлено проблемні питання практики застосування адміністратив-
ного законодавства та наведено можливі варіанти їх вирішення.

 ■ Пам’ятку працівнику державної лісової охорони: як себе поводити 
з лісопорушниками під час документального оформлення право-
порушень (правові, тактичні та психологічні аспекти й поради). У 
цьому розділі увага акцентується на ефективній реалізації існую-
чих повноважень державної лісової охорони, аналізуються типо-
ві ситуації, що виникають під час виявлення та документального 
оформлення незаконних рубок, даються поради щодо практичної 
реалізації повноважень держлісохорони, всебічно розглядаються 
юридичні та психологічні аспекти типових дій у ході документу-
вання правопорушень. З огляду на специфіку роботи лісової охо-
рони автор детально висвітлює питання необхідної оборони та 
застосування лісовою охороною заходів фізичного впливу, спецза-
собів та зброї, аналізує правові аспекти дій лісової охорони в екс-
тремальних ситуаціях. 

 ■ Узагальнення порушень, недоліків і помилок, які допускаються по-
садовими особами органів лісової охорони під час розгляду адміні-
стративних справ. У розділі надається аналіз типових порушень, 
які допускаються уповноваженими особами під час складання 
протоколів про адміністративні порушення та винесенні постанов 
про накладення адміністративних стягнень. 
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 ■ Таблицю основних процесуальних термінів, передбачених ко-
дексом України про адміністративні правопорушення. Цей роз-
діл включений до книги з метою закріплення основних знань 
державної лісової охорони у сфері процесуального застосу-
вання адміністративного законодавства та має інформаційно-
роз’яснювальний характер. 

Окрім цього, до книги планується включити профільний наказ Дер-
жавного Комітету лісового господарства України, що регулює питан-
ня оформлення та розгляду матеріалів про адміністративні правопо-
рушення співробітниками державної лісової охорони (на цей час пла-
нується його затвердження), а також Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, за-
подіяної лісу» від 23.07.2008 №665.

Таким чином, очікується, що у виданні повно та всебічно розгляда-
тимуться питання практики застосування законодавства про адміні-
стративні правопорушення у сфері охорони, захисту та відтворення 
лісів. Разом із цим сукупність взаємодоповнюючих рекомендацій, які 
мають комплексний характер, значно полегшить сприйняття праців-
никами державної лісової охорони представлених правових знань.  

Мова видання – українська. Рекомендації насамперед розраховані 
на працівників держлісохорони та лісову охорону інших державних 
лісокористувачів, а також на інспекторський склад державних еко-
логічних інспекцій, працівників правоохоронних органів та широке 
коло осіб, які цікавляться проблемами практики застосування адмі-
ністративної відповідальності в лісовому секторі – журналістів, акти-
вістів неурядових організацій, представників органів місцевого само-
врядування тощо.
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