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Організація ОхОрОни та захисту лісів в україні

книжник к.в.
національний юридичний університет імені ярослава Мудрого

дана стаття присвячена проблемі боротьби з незаконною вирубкою лісу в україні. у статті наведено 
статистику, яка вказує на масштаби вирубки лісу за останні п’ять років. також була проаналізована ді-
яльність правоохоронних органів щодо викриття незаконної вирубки лісу в україні. у статті досліджені 
деякі положення законодавчих актів, які спрямовані на боротьбу з незаконною вирубкою лісу в україні. 
накреслені шляхи змін законодавчого врегулювання даної проблеми.
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Постановка проблеми. ліси є національним 
багатством країни і за своїм призначен-

ням та місцем розташування виконують еколо-
гічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, 
оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші 
функції та підлягають державній охороні [1].

відповідно до ст. 13 Конституції україни земля, 
її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні 
ресурси, які знаходяться в межах території украї-
ни, природні ресурси її континентального шельфу, 
виключної (морської) економічної зони є об’єктами 
права власності українського народу [2]. від імені 
українського народу права власника здійснюють 
органи державної влади та органи місцевого само-
врядування в межах, визначених Конституцією. та, 
як показує практика, ряд цих органів, забуваючи 
про інтереси народу, порушують чинне законодав-
ство, зокрема і в сфері вирубки лісів. 

Поняття лісу визначено в ст. 1 лісового кодек-
су україни, відповідно до якої ліс – тип природ-
них комплексів (екосистема), у якому поєднують-
ся переважно деревна та чагарникова рослинність 
з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, 
тваринним світом, мікроорганізмами та іншими 
природними компонентами, що взаємопов’язані 
у своєму розвитку, впливають один на одного і на 
навколишнє природне середовище [3]. 

надзвичайно актуальною є проблема незакон-
ної рубки, яка негативно впливає на екосистему 
лісу. у зв’язку з існуванням тіньового ринку де-
ревини відбувається погіршення стану природ-
ного середовища, розвитку лісового господарства 
та національної економіки в цілому. на сьогод-
нішній день ця проблема набула таких великих 
масштабів, що почала виходити з-під контролю 
екологів, а це може призвести до національної 
екологічної катастрофи.

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
дослідження та вивчення питань щодо правового 
регулювання охорони лісів в україні у свій час 
здійснювали в.і. Бабенко, П.і. томіленко, о.в. го-
ловкін, н.в. Бондарчук, Б.в. Кіндюк, л.в. Мен-
дик, н.р. Кобецька, о.в. Кобець, а.а. Матвієць, 
о.М. Шумило, Ю.с. Шемшученко та інші.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. дослідження даної проблема-
тики набуває ще більшої актуальності з плином 
часу, бо екологія, в тому числі, і лісове багатство 
країни має великий вплив на збереження та роз-
виток українського генофонду.

мета статті. головною метою цієї роботи є до-
слідження існуючих проблем в україні щодо не-

законної вирубки лісу в україні та спроба знайти 
ефективні напрямки подолання цієї проблеми.

виклад основного матеріалу. Погіршення ста-
ну лісів в україні сьогодні є однією з найбільших 
екологічних проблем україни. 

згідно із законом україни «Про основні за-
сади (стратегію) державної екологічної політики 
україни на період до 2020 року» за площею лісів 
та запасами деревини україна є державою з де-
фіцитом лісових ресурсів. ліси займають більш 
як 15,7 відсотка території україни (9,58 мільйона 
гектарів) і розташовані в основному на півночі 
(Полісся) та заході (Карпати). оптимальним, за 
європейськими рекомендаціями, є покажчик лі-
систості 20 відсотків [4]. екологи стверджують, 
що за останні роки лісистість в україні скороти-
лася щонайменше до 11%, тоді як офіційні дже-
рела повідомляють, що вона становить 15,7%.

слід окреслити причини, які завдають шкоди 
лісовому господарству україни: неефективне ви-
користання лісового фонду; відсутність держав-
ної політики у цій сфері; брак належного обліку 
лісових ресурсів; непрозоре проведення аукці-
онів із продажу деревини; здійснення неконтр-
ольованих вирубок .

за даними Мерт, обсяг незаконних рубок 
у 2016 році становив 27,7 тис. м3, а у 2017 році – 
26 тис. м3, що призвело до збитків на суму близь-
ко 137 млн. грн. та 157,7 млн. грн. відповідно.

Поряд з іншими напрямами роботи, які вико-
нує Єc, вирізнився напрям боротьби з незакон-
ним імпортом деревини. це пояснюється тим, що 
Єс є одним із найбільших імпортерів деревини 
в світі. саме це стало підґрунтям до прийняття 
нового закону – регламенту Єс, який встановлює 
критерії експорту деревини на ринок країн Єс, 
або eutr, – що почав діяти у 2013 році і заборо-
няє імпорт дерев, які незаконно отримані в кра-
їні походження. у цьому законі передбачається, 
зокрема, мінізування ризику отримання неза-
конної деревини. однак дослідження earthsight 
показує, що цей закон не працює, і що дереви-
на ймовірно незаконного походження продовжує 
наповнювати Єс [5].

у квітні 2015 року верховна рада україни 
підтримала зміни до законодавства, які посту-
пово запровадили заборону на експорт лісомате-
ріалів необроблених (лісу-кругляку) строком на 
10 років. з 1 січня 2015 року почав діяти Морато-
рій на «експорт лісоматеріалів у необробленому 
вигляді» на всі породи, окрім сосни, а вивозити 
кругляк сосни заборонили з 1 січня 2017 року. 
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ухвалення україною мораторію на експорт нео-
бробленої деревини – наслідок політики сусідніх 
держав, зокрема, до аналогічних обмежувальних 
заходів вдалися Білорусь і Молдова [6].

інститутом економічних досліджень та по-
літичних консультацій за фінансової підтримки 
Європейського союзу в рамках проекту «діалог 
зі сприяння торгівлі» були проаналізовані резуль-
тати запровадження в україні тимчасового мора-
торію на експорт лісоматеріалів у необробленому 
вигляді. так, в ході цього дослідження було визна-
чено, що заборона на експорт деревини необро-
бленої не зупинила її поставки за кордон. 

останнім часом прослідковуються незаконні 
схеми оформлення ділової деревини під вигля-
дом паливної. у зв’язку з цим збільшилась кіль-
кість випадків приховування лісу-кругляка в тих 
партіях, які відвантажуються легально. Можна 
твердити, що основним адресатом незаконного 
морського вивезення стала туреччина, сухопут-
ного – суміжні країни Єс. 

закарпаття можна назвати одним з епіцен-
трів цієї проблеми, оскільки межує з країнами 
Єс. значний обсяг незаконних рубок вже тради-
ційно спостерігається в Карпатах, тому що в цьо-
му регіоні росте найбільше рідкісних дерев, які 
відповідно коштують дорожче, зокрема букові 
праліси , що є одним із об’єктів світової спадщи-
ни ЮнесКо.

саме через це влада регіону змушена прово-
дити жорсткий контроль регіонального експорту 
та блокування перевезень лісу через держкордон 
україни, в тому числі мережею «укрзалізниці». 

свій вклад в розв’язання даної проблеми вне-
сла судова влада закарпаття, яка ініціювала 
конфіскацію вагонів лісу, підготовлених для ви-
везення в Єс і оформлених з порушеннями. не 
стояли осторонь громадські активісти, що бло-
кували незаконний вивіз деревини. саме акти-
вісти встановили, що деревина, ціна якої сягала 
100 євро, перевозилася як дрова ціною до 27 євро 
за метр кубічний. 

великих масштабів набула незаконна вируб-
ка на Поліссі, волині, чернігівській та Київській 
областях. так, 31.01.18 було направлено повідо-
млення для внесення відомостей в Єрдр про ви-
явлення ознак кримінального правопорушення за 
ст. 246 КК україни «незаконна порубка лісу», бо 
було затримано тягач «урал» з причепом, заван-
таженим близько 20 кубами деревини у контр-
ольованому прикордонному районі поблизу села 
гусарівка. дозвільних документів на її переве-
зення у водія не було. 

Подібні затримання були проведені 30.03.18 не-
подалік населеного пункту Першотравневе, що на 
житомирщині; 05.04.18 на околиці села Кам’яне 
рокитнівського району, що на рівненщині; 
21.04.2018 на сумщині. дозвільних документів на 
право вирубки лісу в жодному з наведених ви-
падків не було.

 25.05.18 на рівненщині правоохоронними ор-
ганами було викрито незареєстровану пилораму, 
на якій незаконно оброблювали деревину. Було 
вилучено 15 колод дуба та 10 кубометрів обро-
бленого пиломатеріалу.

журналісти українських зМі приділяють 
значну увагу питанню незаконної вирубки лісу. 
так, саме журналісти виявили вирубку ліса на 

території державного лісу в хотянівці під Киє-
вом біля одного з маєтків, які пов’язують з екс-
міністром екології часів президентства віктора 
януковича Миколою злочевським. 

Прокуратура спробувала через суд повернути 
державі ці лісові ділянки, а держінспектор дві-
чі намагався перевірити законність будівництва 
в лісі, але не довів справу до кінця. наразі ж по-
трапити на цю територію громадяни, як і в часи 
януковича, не можуть.

«лісники, наприклад, могли б розірвати угоду 
із користувачем лісу. але лісництво не поспішає. 
Кажуть, немає заяви від громадян. а факт, що 
державний інспектор не може туди потрапити, 
не беруть до уваги» [7], – йдеться у розслідуван-
ні журналістів спецпроекту «Пострепорт» про-
грами «схеми». 

 дуже страждають лісові насадження у зоні 
ато, а саме в донецькій та луганській областях, 
де зафіксували 50% випадків незаконного зни-
щення лісів. 

незаконну схему щодо вивезення лісу з укра-
їни свого часу створив колишній голова держлі-
сагентства віктор сівець. ця схема базувалася 
на злочинній вирубці, яка за документами при-
кривалася санітарною рубкою та оздоровленням. 
в earthsight порахували, що санітарне вирубу-
вання становить наразі 38-44% від загального ви-
робництва й експорту лісу.

дані держстату свідчать навіть про більші по-
казники. у 2017 році обсяги заготівлі лісу в укра-
їні зменшилися на 3,6% та склали 18,9 млн.m8.

зрубаний «задля оздоровлення» кругляк на 
кордоні маскують під дрова чи іншу дозволену 
для експорту продукцію. згідно зі звітом експер-
та проекту Єс «Правозастосування й управління 
в лісовому секторі (fleg)» Михайла Попкова, 
експорт дров у 2016 році виріс на 30% в порів-
нянні з 2015 роком. 

заслуговує на увагу закон україни «Про 
внесення змін до деяких законів україни щодо 
збереження українських лісів та запобігання не-
законному вивезенню необроблених лісоматері-
алів», який було прийнято 3 липня 2018 року. 
основна його мета забезпечення збереження 
лісового фонду країни. це досягається шляхом 
обмеження внутрішнього споживання необробле-
них лісоматеріалів і посилення адміністративної 
та кримінальної відповідальності за незаконне 
вирубування лісу та подальший його експорт 
поза митним контролем (контрабанду).

цей закон передбачив введення тимчасової 
заборони, строком на вісім років з дня набрання 
ним чинності, вивезення за межі митної терито-
рії україни в митному режимі експорту дереви-
ни паливної.

також передбачив, що обсяг внутрішнього 
споживання вітчизняних лісоматеріалів необро-
блених не повинен перевищувати 25 мільйонів 
кубічних метрів на рік. 

цей документ вніс зміни до Кодексу укра-
їни про адміністративні правопорушення, яким 
передбачено підвищення штрафів за незаконну 
вирубку лісу та молодняка в кілька разів (мак-
симально до 600 неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян для посадових осіб), а також 
до Кримінального кодексу україни (доповнено 
статтею 201-1).
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закон «Про внесення змін до деяких зако-

нів україни щодо збереження українських лісів 
та запобігання незаконному вивезенню необро-
блених лісоматеріалів» (реєстр. № 5495), після 
підписання Президентом україни, набуде чин-
ності з 1 січня 2019 року [8].

висновки і пропозиції. неурядова організація 
earthsight, яка займається вивченням проблем 
незаконної вирубки лісів у світі у своїй допові-
ді вказала, що станом на 2018 рік за обсягами 
постачання нелегальної деревини до країн Єс, 
україна обійшла країни латинської америки, 
африки та Південно-східної азії разом узяті [9]. 

слід зазначити, що з україни йде постав-
ка лісу-кругляку, хоча вона і дещо змінилася. 
з 2015 по 2017 рік обсяги поставок зменшилися 
в 4 рази – з 2 до 0,5 млн. тонн. запроваджений 
мораторій, а саме Мораторій на «експорт лісо-
матеріалів у необробленому вигляді», не досяг 
свої мети в захисті території українських лісів 
від незаконної вирубки. невелике зменшення 
загальних обсягів заготівлі на 3,6% у 2017 році 
пояснюється змінами до санітарних правил, які 
скоротили обсяг суцільних санітарних рубок.

отже, можна зробити висновок, що мораторій 
ніяким чином не вплинув на зменшення обсягів 
вирубки лісів та припинення експорту необро-
бленої деревини. 

відповідно до ст. 50 Конституції україни, кож-
ному гарантується право вільного доступу до ін-
формації про стан довкілля, а також право на її 
поширення, і така інформація не може бути ніким 
засекречена [2]. закон україни «Про охорону на-
вколишнього природного середовища» встанов-
лює, що на спеціально уповноважений централь-
ний орган виконавчої влади з питань екології 
та природних ресурсів, його органи на місцях 
та інші спеціально уповноважені державні орга-
ни покладається обов’язок інформування про стан 
навколишнього природного середовища [10].

точна інформація про стан лісових екосистем не-
обхідна для прийняття правильних управлінських 
рішень. вбачаємо одним із шляхів розв’язання 
проблеми незаконної вирубки лісу є проведення 
постійного моніторингу у галузі охорони лісів. 

останнім часом прослідковується посилення 
уваги з боку законодавця щодо збереження лі-
сового багатства в україні. так, було прийнято 
закон україни «Про внесення змін до деяких 
законів україни щодо збереження українських 
лісів та запобігання незаконному вивезенню нео-
броблених лісоматеріалів», яким були підвищені 
санкції за незаконну вирубку українських лісів. 
Можна зробити висновок, що ці спроби на шляху 
збереження лісової екосистеми україни слід по-
ширювати, бо ліс – це легені планети. 
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Организация ОхранЫ и защитЫ лесОв в украине

аннотация
данная статья посвящена проблеме борьбы с незаконной вырубкой леса в украине. в статье приведена 
статистика, указывающая на масштабы вырубки леса за последние пять лет. также была проанализи-
рована деятельность правоохранительных органов по раскрытию незаконной вырубки леса в украине. 
в статье исследованы некоторые положения законодательных актов, направленных на борьбу с неза-
конной вырубкой леса в украине. намечены пути изменений законодательного урегулирования данной 
проблемы.
ключевые слова: лес, незаконная вырубка леса, древесина, экспорт лесоматериалов, лес-кругляк.

кnyzhnyk k.V.
yaroslav Mudryi national law university

OrgAniZAtiOn Of prOtectiOn And prOtectiOn Of fOrests in ukrAine

summary
this article is devoted to the problem of combating illegal logging in ukraine. the article gives statistics 
indicating the extent of deforestation over the past five years. it also analyzed the activities of law en-
forcement agencies to combat illegal logging in ukraine. the article examines some provisions of legislative 
acts aimed at combating illegal logging in ukraine. the ways of legislative regulation of this problem are 
outlined.
keywords: forest, illegal felling of timber, timber, export of timber, logswood.


