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Поняття про ліс 

•  Стаття 1 Лісового кодексу України 

•  Ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються 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. 

•  Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, 

санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції 

та є джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

•  Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких 

категорій за основним цільовим призначенням вони зростають, та 

незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд України і 

перебувають під охороною держави. 
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Основні види правопорушень: 

 
-  Адміністративні правопорушення (визначені у відповідних 

статтях Кодексу України про адміністративін правопорушення) 

 

-  Злочини (визначені у Кримінальному кодексі України) 
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Відповідальність за правопорушення 



Матеріальна відповідальність 

Основні принципи матеріальної відповідальності зафіксовані у 

статтях 107 і 108 Лісового кодексу України: 

 

-  Підприємства, установи, організації і громадяни зобов’язані 

відшкодовувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення 

лісового законодавства, у розмірах і порядку, визначених 

законодавством України. 

 

-  Незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають 

вилученню у установленому порядку. В разі неможливості 

вилучення незаконно добутої деревини та інших лісових ресурсів, 

стягується їхня вартість. 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Адміністративні правопорушення 

Єдине джерело – Кодекс України про адміністративні 

правопорушення. 

 

Вік, з якого настає адміністративна відповідальність – 16 років 
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Адміністративне стягнення 

•  Адміністративне стягнення є мірою відповідальності і 

застосовується з метою виховання особи, яка вчинила 

адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів 

України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню 

нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими 

особами. 

•  Основним видом адміністративних стягнень за «лісові» 

правопорушення є штраф. 

•  Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, полягає 

в примусовій безоплатній передачі цього предмета у власність 

держави за рішенням суду. Конфісковано може бути лише предмет, 

який є у приватній власності порушника. 

•  Слід розрізняти конфіскацію і вилучення речей і документів, що є 

знаряддям або предметом правопорушення. Вилучені речі і 

документи зазначаються у протоколі і зберігаються до розгляду 

справи про адміністративне правопорушення. Після розгляду 

справи вони підлягають конфіскації, поверненню власнику або 

знищенню. 
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Стаття 49. Порушення права 

державної власності на ліси 

Самовільна переуступка права лісокористування, а також 

укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі порушують 

право державної власності на ліси, тягнуть за собою накладення 

штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 63. Незаконне використання 

земель державного лісового фонду 

 
Використання ділянок земель державного лісового фонду для 

розкорчовування, спорудження будівель, переробки деревини, 

влаштування складів і т. ін. без належного дозволу на використання 

цих ділянок - тягне за собою накладення штрафу на громадян від 

п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 64. Порушення встановленого порядку 

використання лісосічного фонду, заготівлі і 

вивезення деревини, заготівлі живиці  

 

Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, 

заготівлі і вивезення деревини та заготівлі живиці - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох 

до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
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Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та 

знищення лісових культур і молодняка  

 

Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників; знищення або 

пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових 

розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного 

походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення, 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від 

п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 

посадових осіб - від семи до дванадцяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 65-1. Знищення або пошкодження 

полезахисних лісових смуг  

та захисних лісових насаджень 

 

 Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних 

лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних 

об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних 

доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від семи до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 
 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Стаття 66. Знищення або пошкодження  

підросту в лісах 

 

Знищення або пошкодження підросту в лісах - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у 

відповідності з метою або вимогами, передбаченими 

в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку  

 
Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або 

вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або 

лісовому квитку, - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
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Стаття 68. Порушення правил  

відновлення і поліпшення лісів,  

використання ресурсів спілої деревини  

 
Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану 

і породного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по 

використанню ресурсів спілої деревини - 

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до 

восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних 

угідь на землях державного лісового фонду  

 

Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного 

лісового фонду - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і 

на посадових осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 
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Стаття 70. Самовільне сінокосіння  

і пасіння худоби, самовільне збирання  

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід  

 
•  Самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах і на землях 

державного лісового фонду, не вкритих лісом, самовільне збирання 

дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід і т. ін. на ділянках, де це 

заборонено або допускається тільки за лісовими квитками, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до 

трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

•  Збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. з порушенням 

установлених строків їх збирання - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 71. Введення в експлуатацію  

виробничих об'єктів без обладнання,  

що запобігає шкідливому впливу на ліси  

 
Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, 

цехів, агрегатів, транспортних шляхів, магістральних трубопроводів, 

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

запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів,  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до 

семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 
 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, 

хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, 

шкідливими викидами, відходами і покидьками  

 
Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою 

і нафтопродуктами, промисловими і комунально-побутовими 

викидами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи 

захворювання, - тягне за собою накладення штрафу на громадян 

від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від тридцяти до п'ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 73. Засмічення  

лісів відходами 

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на 

громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 74. Знищення або пошкодження 

лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів 

на землях державного лісового фонду  

 
Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних 

систем і шляхів на землях державного лісового фонду - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 75. Знищення або пошкодження 

відмежувальних знаків у лісах 

Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
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Стаття 76. Знищення  

корисної для лісу фауни 

Знищення корисної для лісу фауни - тягне за собою накладення 

штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

. 
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Стаття 77. Порушення вимог  

пожежної безпеки в лісах 

•  Порушення вимог пожежної безпеки в лісах - тягне за собою 

накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

•  Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного 

поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в 

лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її 

на значній площі, - тягнуть за собою накладення штрафу на 

громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян і на посадових осіб - від семи до дванадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

. 
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Стаття 77-1. Самовільне випалювання 

рослинності або її залишків 

•  Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-

болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків 

та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах 

відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених 

насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів 

державного контролю у галузі охорони навколишнього природного 

середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття 

особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або 

її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння - тягнуть 

за собою накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 

•  Ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти 

до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових 

осіб - від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

. 
 Тренінг проекту “Лісова варта” 



Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи 

приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного 

середовища, використання природних ресурсів, радіаційної 

безпеки або охорону природних ресурсів 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних 

вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у 

галузі охорони навколишнього природного середовища, 

використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону 

природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або 

надання неправдивої інформації, вчинення інших перешкод для 

виконання покладених на них обов'язків - тягнуть за собою 

накладення штрафу на громадян від дев'яти до п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - 

від п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян.. 
 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Кримінальна відповідальність 

Єдине джерело – Кримінальний кодекс України. 

 

Вік настання кримінальної відповідальності – 16 років. 

 

Досудове слідство здійснюється органами Національної поліції 

України. 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Злочини 

Стаття 246. Незаконна порубка лісу 

 

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших 

лісових насадженнях, що заподіяло істотну шкоду, а також вчинення 

таких дій у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-

заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах - 

карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, 

або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 

волі на той самий строк. 

Тренінг проекту “Лісова варта” 



Shorter title 
Secondary information can go here 

XX-XX Month, Year  

• Additional information can run 

• Underneath if neccessary 

Як розрізнити адміністративне 

правопорушення і злочин? 

Тренінг проекту “Лісова Варта” 

Злочин (кримінальна відповідальність): 

 

•  Завдано істотної шкоди; 

 

•  Рубки у межах ПЗФ. 

 

 



Дякую за увагу! 

Проект реалізується  

за фінансової підтримки 

Посольства Фінляндії в Україні 


