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Вступ

ВСТУП
Представлене видання є інформаційно-роз’яснювальним довідником
з питань застосування працівниками державної лісової охорони адміністративної відповідальності за вчинені лісопорушення. У ньому всебічно розглядаються практичні питання застосування законодавства
про адміністративну відповідальність, надані вичерпні пояснення щодо
особливостей застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, при цьому особливу увагу приділено складним та
практично важливим проблемам адміністративної відповідальності в
лісовому секторі.
Надання працівникам державної лісової охорони адміністративних
повноважень щодо притягнення винних осіб до відповідальності вимагає від них високого рівня правової культури та правосвідомості,
глибоких знань чинного процесуального законодавства та розуміння
його правильного застосування. По суті, накладаючи на винну особу
адміністративне стягнення і виступаючи таким чином у якості особи,
яка уповноважена державою на виконання адміністративних функцій,
лісівник «чинить правосуддя», що зобов’язує його володіти необхідним арсеналом правових засобів. Однак у багатьох випадках лісівники
мають неналежний рівень юридичних знань у сфері боротьби з лісопорушеннями, припускаючись на практиці суттєвих помилок, що іноді
призводить до ухилення порушників від передбаченої законом відповідальності.
Цей довідник покликаний підвищити рівень правових знань працівників державної лісової охорони, сприяти формуванню в них належної
правової культури й надати повне уявлення про особливості адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони, захисту та
відтворення лісів. Також досконале знання посадовими особами держлісохорони чинних положень законодавства про адміністративну відповідальність матиме профілактичне значення для ведення лісового
господарства.
Взаємодоповнюючі розділи книги викладаються у формі роз’яснень
та рекомендацій, що сприятиме зручному сприйняттю працівниками
державної лісової охорони представлених правових знань. Структура та
зміст розділів наступні:
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Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

■ Методичні рекомендації з питань оформлення державною лісо-

вою охороною матеріалів про адміністративні правопорушення
та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства. У розділі висвітлюється порядок провадження у справах про
адміністративні правопорушення, роз’яснюється порядок збору
та оформлення доказів вини лісопорушників, накладення адміністративних стягнень, викладається доцільний порядок обліку матеріалів адміністративних справ. Більшість пунктів рекомендацій
містить посилання на конкретні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, пов’язані з ним закони та підзаконні нормативні акти. Ці посилання покликані допомогти лісовій
охороні відмежовувати вимоги закону від їх тлумачень, сприяти
належній оцінці правових ситуацій та, беручи до уваги конкретні
обставини кожної справи, ухвалювати правильні та обґрунтовані
законом рішення.
■ Узагальнення типових порушень, недоліків та помилок, які до-

пускаються посадовцями лісової охорони при провадженні у
справах про адміністративні правопорушення. У цьому розділі
викладено аналіз типових порушень, які мають місце при складанні протоколів про адміністративні правопорушення та винесення постанов про накладення адміністративних стягнень.
■ Таблиця процесуальних строків, що застосовуються посадовими

особами органів лісового господарства при провадженні у справах
про адміністративні правопорушення. У розділі в доступній формі
викладені законодавчі положення про основні процесуальні строки, яких необхідно дотримуватись уповноваженим посадовим особам, застосовуючи адміністративну відповідальність.
■ Практичний коментар до 14 статей Кодексу України про адміні-

стративні правопорушення, розгляд яких згідно зі ст. 241 КУпАП
покладається на органи лісового господарства України. У коментарі подаються тлумачення юридично значимих понять у сфері лісового господарства, аналіз викладених складів адміністративних
правопорушень, практичні аспекти застосування правових норм.
Також у коментарі наводяться проблемні питання практики застосування адміністративної відповідальності та можливі варіанти їх
вирішення.
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■ Пам’ятка працівнику державної лісової охорони щодо докумен-

тального оформлення дій лісопорушників: правові, тактичні, психологічні аспекти і поради. У цьому розділі акцентується увага на
ефективній реалізації повноважень державної лісової охорони,
наводяться типові ситуації, що виникають під час виявлення та
документування незаконних рубок, та надаються поради щодо їх
правового вирішення. Також викладаються психологічні аспекти
типових дій при документуванні лісопорушень та виникненні екстремальних ситуацій, зокрема висвітлені окремі питання необхідної самооборони, застосування заходів фізичного впливу тощо.
Окрім цього, книга містить витяги з Кодексу України про адміністративні правопорушення, які стосуються загальних положень та процесуального порядку застосування адміністративної відповідальності до
правопорушників (станом на жовтень 2010 року), а також повністю наводяться «Такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України №665 від 23.07.2008 року.
З урахуванням основних завдань робочого плану програми ENPI-FLEG
в Україні видання може бути використане з метою поширення правових
знань у діяльності освітніх закладів з підготовки фахівців у галузі лісового господарства. Також у виданні відображено ряд суттєвих недоліків
та проблем у галузі лісокористування, тому окремі положення можуть
бути взяті до уваги нормотворцями з метою вдосконалення правового
підґрунтя для запобігання порушенням лісового законодавства.
Планується, що видання періодично оновлюватиметься та вдосконалюватиметься з урахуванням постійних змін законодавства та накопичення досвіду правозастосування.
Довідник насамперед розрахований на працівників держлісохорони,
посадовців лісової охорони інших лісокористувачів та інспекторський
склад державних екологічних інспекцій. Також видання може бути корисним для суддів, працівників правоохоронних органів, юристів, які
працюють в державних лісогосподарських підприємствах, викладачів
навчальних закладів та всіх, хто цікавиться проблемами практики застосування адміністративної відповідальності в лісовому секторі – журналістів, активістів неурядових організацій, представників органів місцевого самоврядування тощо.
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Ці методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, Лісового кодексу
України, інших галузевих нормативно-правових актів, що регулюють питання провадження у справах про адміністративні правопорушення. Рекомендації роз’яснюють порядок збору та оформлення
доказів вини лісопорушників, накладення адміністративних стягнень, внесення приписів та контролю за їх виконанням, а також
містять дані про порядок оформлення та обліку матеріалів адміністративних справ, які розглядаються посадовими особами державної лісової охорони.

І. Адміністративне розслідування
лісопорушень
1.1 Фактичними приводами для початку адміністративного розслідування слід вважати одержання уповноваженими посадовими особами державної лісової охорони (далі умовно – лісовими інспекторами)
будь-якої інформації про діяння, що мають ознаки адміністративних
порушень у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів
(далі умовно – лісопорушень). Такою інформацією може бути:
а) безпосереднє виявлення лісопорушення під час виконання службових обов’язків лісовими інспекторами (наприклад, під час обстеження майстром лісу власного обходу, проведення лісогосподарських заходів, внутрішніх ревізій та перевірок);
б) заяви громадян, повідомлення представників громадськості, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації (у пресі,
по радіо, телебаченню) та інші повідомлення;
в) повідомлення про вчинення лісопорушень, отримані від інших правоохоронних та контрольно-наглядових органів.
Чинним законодавством не передбачена така стадія адміністративного провадження як «адміністративне розслідування», однак використання цього терміну у рекомендаціях обумовлено необхідністю
правильного розуміння лісовою охороною суті адміністративної процедури. Після перевірки отриманої інформації фактичною підставою
для початку адміністративного розслідування буде наявність події
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лісопорушення, яке повинно мати передбачені законом ознаки, та
його склад.
1.2 Першочерговим завданням лісового інспектора у разі виявлення
лісопорушення або отримання інформації про вчинене лісопорушення є
встановлення особи порушника, доведення його вини, а також, залежно
від ситуації, – встановлення часу, місця, способу та інших необхідних обставин вчинення такого порушення.
1.3 Слід підкреслити, що одним з основних принципів адміністративної
процедури є презумпція невинуватості – «особа вважається невинною до
тих пір, поки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку».
З цього принципу випливає, що тягар доведення вини конкретного порушника покладається на лісового інспектора, який у найкоротший термін має у встановленому законом порядку зібрати докази, які свідчать
про наявність або відсутність вини конкретної особи, повно та всебічно
з’ясувати обставини кожної справи, навіть якщо особа відмовляється
давати пояснення, дати оцінку діям таких осіб та вирішити питання про
притягнення їх до адміністративної відповідальності.
1.4 Єдиним законодавчим актом, який встановлює адміністративну
відповідальність за правопорушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, є Кодекс України про адміністративні правопорушення від 04.12.1984 року – далі КУпАП (зі змінами та доповненнями) (ст. 2, глава 7 КУпАП).
1.5 Основним принципом адміністративного провадження є верховенство права, суть якого полягає в тому що людина, її права та свободи визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і
спрямованість діяльності держави (ст. 7 КУпАП). Адміністративне провадження також ґрунтується на конституційному положенні, згідно з
яким органи державної влади та їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції України). Виходячи з цього, всі заходи адміністративного впливу, які застосовуються
лісовою охороною, можуть здійснюватись лише на підставі та в порядку, передбаченому КУпАП.
1.6 На рівні державного лісогосподарського підприємства право
складати протоколи та розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначені законом (ст. 255 КупАП), мають лісові інспектори, а саме:
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■ директор підприємства;
■ головний лісничий;
■ старший інженер з охорони та захисту лісу;
■ інженер з охорони та захисту лісу;
■ лісничий;
■ помічник лісничого;
■ майстри лісу.

Законом (ст. 241 КУпАП) їм надані повноваження розглядати справи,
передбачені наступними статтями КУпАП:
- ст. 49 «Порушення права державної власності на ліси»;
- ст. 63 «Незаконне використання земель державного лісового фонду»;
- ст. 64 «Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці»;
- ст. 65 «Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових
культур і молодняка»;
- ст. 65-1 «Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та
захисних насаджень»;
- ст. 66 «Знищення або пошкодження підросту в лісах»;
- ст. 67 «Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою
або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або
лісовому квитку»;
- ст. 68 «Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини»;
- ст. 69 «Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду»;
- ст. 70 «Самовільне сінокосіння і випасання худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід»;
- ст. 73 «Засмічення лісів відходами»;
- ст. 75 «Знищення або пошкодження відмежувальних знаків у лісах»;
- ст. 77 «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах»;
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- ст. 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».
Цікаво зазначити, що в ст. 241 КУпАП, яка визначає коло осіб державної
лісової охорони, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, не згадується про таку посадову особу державної лісової охорони, як «старший майстер лісу». Отже, цій категорії посадових
осіб заборонено розглядати справи про адміністративні правопорушення. Безумовно, це є прогалиною законодавства, яка має бути законодавчо
врегульована. Така ситуація виникла у зв’язку з відповідними змінами у
кадровій структурі Держкомлісгоспу України, які відбулись у 2005 році,
внаслідок чого посади майстрів лісу були переведені на вищий щабель –
«старших майстрів лісу». Водночас, колишні лісники, а нині – майстри
лісу, автоматично отримали право накладати адміністративні стягнення.
1.7 Джерелами доказів у вказаних справах про порушення у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів (далі умовно – лісопорушення) є (ст. 251 КУпАП):
а) Свідчення різних осіб: порушника, свідків, в окремих випадках – наявних потерпілих. Зокрема, посадові особи державної лісової охорони мають право викликати та опитати будь-яку особу, стосовно
якої є дані, що їй відомі обставини, які підлягають з’ясуванню у конкретній справі. За таких обставин ці особи набувають статусу свідків у справі (ст. 272 КУпАП). Їхні свідчення мають бути оформлені у
вигляді письмового пояснення (складається на ім’я директора лісгоспу, з роз’ясненням особі змісту ст. 63 Конституції України – рекомендована форма у додатку №1), і тільки за таких умов свідчення
набувають значення доказів. Слід нагадати, що відповідно до ст. 63
Конституції України особа не несе відповідальності за відмову дати
показання та пояснення щодо себе, членів сім’ї та близьких родичів, коло яких визначається законом. Пояснення порушника може
бути викладено у протоколі.
б) Речові докази. Ними є будь-які предмети, на яких є сліди правопорушення, або які своєю формою та вмістом свідчать про подію
порушення, або наявність яких свідчить про правопорушення (наприклад, сліди протектора на місці рубки, сліди пошкодження ав-
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томобілем навколишніх дерев, залишки фарби на стовбурі тощо).
До речових доказів також відносять знаряддя вчинення порушення (наприклад, сокири, бензопили, автомобілі) та об’єкти лісопорушення – незаконно добута лісопродукція. Оформлення таких доказів у процесуальну форму має бути проведено шляхом огляду та
вилучення, про що складаються відповідні протоколи або робиться
відмітка у протоколі про адміністративне правопорушення.
в) Документи, пов’язані з фактом лісопорушення. Такі документи
визнаються доказами у разі, якщо викладені в них та посвідчені
відомості мають значення для провадження в адміністративній
справі. Ними можуть бути, наприклад, різні накладні, акти, які
стосуються переміщення незаконно добутої лісопродукції, довідки, лісорубні квитки, перелікові відомості, сертифікати про походження тощо. Документи долучаються до справи в оригіналі
(або завірені належним чином копії), а у випадку якщо вони мають силу речових доказів – підлягають вилученню, зі складанням
протоколу та вилученням у конкретних осіб. Після завершення
адміністративного провадження лісовий інспектор має ухвалити
рішення про їх подальше зберігання чи повернення.
г) Безпосередні спостереження лісових інспекторів. Наприклад, лісовий інспектор особисто побачив, як особа зрубала сокирою ялинку.
Після цього він фіксує всі результати своїх спостережень при складанні протоколу, який використовує як основне джерело доказів у
розслідуванні, яке сам і проводить. Обов’язок лісового інспектора
у таких ситуаціях – негайно розпочати дії, спрямовані на припинення лісопорушення, затримання винних осіб, відшукання та закріплення доказів. У таких випадках рекомендується долучати до
протоколу окрему доповідну записку.
ґ) Висновки експерта. Експертиза призначається у випадку необхідності використання спеціальних знань у галузі науки, техніки або
промислі та проводиться експертними установами або окремими
фахівцями у встановленому законом порядку. Наприклад, висновки експерта можуть стосуватись віку пнів, деревини, можливості
співставлення комлевих зрізів тощо. Висновок надається експертом у письмовій формі від свого імені. Підкреслюємо, що висновок
експерта не має заздалегідь встановленої сили і не є обов’язковим
для лісового інспектора, який розглядає адміністративну справу.
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1.8 Слід зазначити, що чинне адміністративне законодавство надало
статус доказів показникам технічних приладів з функціями фото- та відеозйомки, що стосуються лише забезпечення дорожнього руху (ст. 251
КУпАП). Однак це обмеження не заважає лісовим інспекторам, керуючись вимогами лісового законодавства, широко застосовувати фото- та
відеозйомку при документуванні лісопорушень, трактуючи це як допоміжний засіб для запобігання порушенням (п. 7 ст. 91 ЛКУ). У таких випадках необхідно обов’язково вказувати про застосування технічних засобів фіксації у відповідних протоколах огляду або вилучення, додаючи
відповідні фотозображення або відеозаписи на електронних носіях.
1.9 Докази в межах адміністративного провадження можуть бути витребувані на письмовий запит директора лісогосподарського підприємства
у встановленому законом порядку від підприємств, установ, організацій
за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою (ст. 33 Закону України «Про інформацію»). Хоча КУпАП безпосередньо не містить
положень про порядок надання таких запитів та відповідей на них, доцільно рекомендувати, щоб у такому запиті обов’язково вказувалась підстава та строк надання інформації. Крім цього, у запиті може міститись
попередження про можливість накладення адміністративного стягнення
(ст. 188–5 КУпАП) за невиконання законних вимог посадових осіб органів державної лісової охорони. Наголошуємо, що надавати докази також
має право особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
(ст. 268 КУпАП).
1.10 Лісовий інспектор оцінює зібрані докази, складаючи власну думку, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному вивченні обставин справи у сукупності, керуючись при цьому законом і правосвідомістю (ст. 252 КУпАП). Під оцінкою доказів слід розуміти висновок
лісового інспектора про достовірність або недостовірність одержаних
фактичних даних про обставини справи. На підставі оцінки доказів приймається відповідне рішення про притягнення особи до адміністративної відповідальності.
1.11 Притягнення особи до адміністративної відповідальності проводиться лише на підставі доведених фактів, які ґрунтуються на зібраних
і належним чином оформлених об’єктивних доказах, і не може ґрунтуватись на припущеннях, домислах та чутках.
1.12 Слід підкреслити, що лише набуття чинності постановою про
накладення адміністративного стягнення є свідченням установлення
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вини особи у вчиненні правопорушення. До цього часу особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, вважається невинуватою.

ІІ. Складання протоколів у справах
про адміністративні правопорушення
у сфері охорони, захисту і відтворення лісів
2.1 У випадку виявлення лісопорушення, вчиненого громадянином
або посадовою особою, лісовий інспектор складає на бланку встановленої форми (Додаток 1 «Інструкції з оформлення органами Державного
комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні
правопорушення», затвердженої наказом ДКЛГУ №262 від 31.08.2010,
далі – Наказ №262) Протокол про адміністративне правопорушення
(далі – протокол), який є процесуальним документом (ст. 254 КУпАП,
п.3 ст. 91 ЛКУ).
2.2 Протокол є підставою для подальшого провадження у справі та
найважливішим джерелом доказів у справі. Отже, від того, наскільки грамотно він складений, є переконливим та всебічним, залежить
об’єктивність розгляду справи і обґрунтованість застосування стягнення.
2.3 Протокол не складається у випадку вчинення лісопорушень, передбачених ст. ст. 70, 73, 77 КУпАП, якщо розмір накладеного штрафу не
перевищуватиме трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(станом на 2010 рік – 51 грн), і якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності за вчинене лісопорушення (далі по тексту – Особа, лісопорушник, порушник), не оспорює вчинене порушення
(ст. 258 КУпАП).
2.4 Протокол складається в двох екземплярах, один з яких після повного заповнення реквізитів під розписку передається порушнику, а
оригінал залишається в інспектора (ст. 254 КУпАП). Допускається складання другого екземпляру як із використанням копіювального паперу,
так і копіювальної техніки.
2.5 Якщо виявлено лісопорушення, однак особу, що його вчинила,
не встановлено, лісовим інспектором складається акт огляду місця
порушення лісового законодавства згідно з формою, передбаченою
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додатком 2 Наказу №262 (п. 2.5 Наказу №262). Зміст акту передовсім стосується фактів незаконних (самовільних) рубок, хоча, виходячи
з положень Наказу №262, ці акти можна складати у випадках порушення правил пожежної безпеки (пожеж), засмічення лісів (виявлення сміття в лісі). Цією нормою Держкомлісгосп зобов’язав підпорядкованих лісових інспекторів у всіх випадках, коли встановити особу
порушника неможливо, направляти матеріали до органів внутрішніх
справ (ОВС). Водночас ст. ст. 2, 10 Закону України «Про міліцію» прямо
не зобов’язує працівників міліції виявляти та встановлювати осіб, які
вчинили адміністративні правопорушення, що не відносяться до компетенції ОВС. Отже, питання взаємодії органів внутрішніх справ та лісового господарства при викритті адміністративних правопорушень
залишаються недостатньо врегульованими. З огляду на це рекомендується направляти до ОВС лише акти стосовно фактів незаконних
рубок, де лісопорушника не було встановлено.
Наголошуємо, що перш ніж передати матеріали до ОВС, державна лісова охорона має вжити всіх передбачених законом заходів у межах наданих їй повноважень щодо встановлення особи лісопорушника.
2.6 Разом з актом до територіального ОВС рекомендується направляти пояснення працівників лісової охорони стосовно обставин виявлення незаконної рубки, вжитих заходів щодо встановлення особи
порушника, а також інші завірені належним чином копії документів.
Зібрані матеріали з супровідним листом рекомендованої форми (Додаток 2) з обов’язковим посиланням на вимоги Наказу №262 направляються поштою або передаються в канцелярію ОВС. Під час здійснення заходів з метою встановлення особи лісопорушника працівниками
міліції лісові інспектори надають необхідну практичну та консультаційну допомогу.
У разі встановлення працівниками міліції особи лісопорушника протягом двомісячного терміну складається Протокол, який розглядається
у передбаченому законом порядку.
2.7 Протокол, як правило, складається на місці виявлення лісопорушення або затримання порушника. За згодою порушника та залежно від
обставин документування лісопорушення допускається складання протоколу в приміщенні лісового кордону, лісництва, сільської ради, лісгоспу або за місцем проживання порушника.
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2.8 Реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком, українською мовою, кульковою ручкою. Забороняється заповнення реквізитів
протоколу олівцем. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.
2.9 Якщо лісопорушення вчинено кількома особами, протокол складається на кожну особу окремо (ст. 256 КУпАП).
2.10 При виявленні факту лісопорушення і затриманні порушника
лісовий інспектор повинен привітатись, назвати свою посаду та прізвище, пред’явити службове посвідчення та після цього викласти суть допущеного порушення. Перш ніж наблизитись до порушника, необхідно
виключити можливість його втечі з місця порушення.
2.11 При виконанні службових обов’язків лісовий інспектор повинен
поводитися ввічливо і тактовно, звертатися до порушників на «Ви», зауваження та вимоги викладати коректно та переконливо, не допускати
слів і дій, що принижують людську гідність. При зверненні до порушників забороняються:
■ нахабний, зарозумілий тон, грубість;
■ іронічний або неввічливий виклад суті порушення;
■ образливі вислови та репліки;
■ безтактні докори та необґрунтовані звинувачення;
■ погрозливі слова, жести та знаки.

2.12 Якщо лісопорушників затримано під час вчинення порушення, з
метою детальної фіксації необхідно одразу застосовувати засоби фотота відеозйомки, звертаючи особливу увагу на поточні дії порушників,
державні номери присутніх на місці порушення транспортних засобів,
що стоять на місці або рухаються, наявність знарядь вчинення лісопорушення та надані порушниками документи (товарно-транспортні накладні, лісорубні квитки, дозволи тощо).
2.13 При складанні протоколу лісовий інспектор зобов’язаний встановити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, тобто з’ясувати його дійсне прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце
народження, місце проживання або реєстрації. З цією метою громадянину пропонують пред’явити наявні документи або посвідчити свою
особу через інших осіб (ст. 256 КУпАП). Якщо особу впізнав один із лі18
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сових інспекторів, прописом вказується таке: «Особа встановлена лісовим інспектором – П.І.Б.» або «знаю особисто». Лісовий інспектор ще до
складання протоколу повинен з’ясувати в порушника та інших осіб дані,
необхідні для його складання, вивчити ситуацію на місці події, визначитись із доказами порушення і розміром завданої шкоди та збитків, а
також ухвалити попередні рішення щодо власних подальших дій.
2.14 Якщо неможливо встановити особу порушника на місці, з метою
з’ясування цих даних та складання протоколу інспектори можуть примусово доставити порушника до органів місцевого самоврядування або територіального відділу внутрішніх справ (міліції) (ст. 259 КУпАП), дотримуючись положень цих рекомендацій. Забороняється вказувати дані про
особу порушника лише з його слів без будь-якого підтвердження.
2.15 Протокол як офіційний документ повинен відповідати визначеним законом вимогам. Зокрема, в ньому обов’язково зазначаються (ст.
256 КУпАП) такі відомості:
а) Дата і місце його складання. Дата складання може відрізнятись
від дати виявлення порушення. У графі «місце складання» зазначаються конкретні адміністративні межі сільської (селищної,
міської) ради, де виявлено місце порушення (для конкретизації
дозволяється вказувати назву урочища), або населений пункт, де
складався протокол.
б) Посада, прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи державної лісової охорони, яка склала протокол. Ці дані вказуються
повністю, без скорочень, у називному відмінку. Також перелічуються
лісові інспектори, які брали участь у виявленні порушення та прізвища, імена, по батькові свідків, які брали участь у складанні протоколу.
в) Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, у разі її встановлення (з посиланням на наявний у
порушника документ, який посвідчує його особу: паспорт, посвідчення водія, мисливця, пенсійне посвідчення, студентський, військовий квитки тощо). Ці дані можуть знадобитись для ідентифікації порушника через обласні адресно-довідкові бюро, а саме:
■ Повністю – прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць і рік наро-

дження, місце народження (ці дані обов’язково слід точно встановити). Місце народження вказується у такому порядку: область,
районний центр (місто), село.
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■ Сімейний стан, кількість утриманців (як правило, дітей), місце

роботи (навчання), заробітна плата (ці дані вказуються зі слів
порушника, перевіряти їх не обов’язково).
■ Фактичне місце проживання особи та місце реєстрації. Вказу-

ються у такому порядку: область, районний центр (місто), село, вулиця, будинок, квартира, бажано – телефон.
■ Ідентифікаційний код особи, яка притягається до адміністра-

тивної відповідальності. Вказується, якщо існує можливість передачі справи на примусове стягнення штрафу до відділу державної
виконавчої служби (ДВС) (п. 3 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»). У таких випадках необхідно витребувати у
особи довідку про присвоєння такого коду або в подальшому надати запит до місцевого органу державної податкової інспекції.
г) Місце, час вчинення і суть адміністративного порушення. Цьому
пункту слід приділити особливу увагу. Зокрема, у фабулі порушення необхідно викласти його обставини у стислій, зрозумілій формі за схемою: хто? (прізвище, ініціали особи); де? (квартал, виділ,
лісництво, в адмінмежах якої сільської ради); коли? (дата, якщо відомо – приблизний час скоєння порушення); що і як зробив? (допустив незаконні дії певним шляхом – використовуючи певні знаряддя – згідно з формулюванням відповідної статті КУпАП). При
викладенні слід користуватись юридичною термінологією адміністративного та лісового законодавства. Описуючи обставини незаконної рубки дерев, вказується їх загальна кількість і порода.
ґ) Нормативний акт, який передбачає відповідальність за це порушення. Вказується конкретна стаття закону, а також конкретні
пункти нормативних актів лісового законодавства, заборонні
вимоги яких порушено. Зокрема, такою статтею, що стосується
кожного лісопорушення, є «універсальна» стаття 105 Лісового кодексу України (далі – ЛКУ) – «Відповідальність за порушення лісового законодавства». Крім того, доцільно посилатись (залежно від
ситуації та обставин порушення) на наступні суміжні статті (пункти) законів та підзаконних нормативних актів:
- ст. 49 КУпАП – ст. ст. 7, 8, 17 ЛКУ, ст. 57 Земельного кодексу України;
- ст. 63 КУпАП – ст. 5 ЛКУ, ст. ст. 57, 125, 126 Земельного кодексу
України;
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- ст. 64 КУпАП – ст. ст. 43, 69 ЛКУ, Постанова КМУ від 23.05.2007 року
№761 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів», Постанова КМУ від 27.07.1995 року №559 – «Правила рубок головного
користування», Наказ Держкомлісгоспу України від 23.12.2009 року
№364 – «Правила рубок головного користування»;
- ст. 65 КУпАП – ст. 69 ЛКУ, Постанова КМУ від 23.05.2007 року №761
«Порядок спеціального використання лісових ресурсів»;
- ст. 65-1 КУпАП – ст. 69 ЛКУ;
- ст. 66 КУпАП – ст. 66 ЛКУ, Постанова КМУ від 23.05.2007 року №761
«Порядок спеціального використання лісових ресурсів», Постанова
КМУ від 27.07.1995 року №555 – «Санітарні правила в лісах України»;
- ст. 67 КУпАП – ст. ст. 69, 70 ЛКУ, Постанова КМУ від 23.05.2007 року
№ 761 «Порядок спеціального використання лісових ресурсів», Постанова КМУ від 27.07.1995 року №559 «Правила рубок головного
користування» або Наказ Держкомлісгоспу України від 23.12.2009
року №364 – «Правила рубок головного користування»;
- ст. 68 КУпАП – ст. ст. 80, 82 ЛКУ, Постанова КМУ від 01.03.2007 року
№303 «Правила відтворення лісів», Постанова КМУ від 12.05.2007
року №724 «Правила поліпшення якісного стану лісів»;
- ст. 69 КУпАП – ст. ст. 41, 56 Закону України «Про охорону земель»;
- ст. 70 КУпАП – ст. ст. 66, 73 ЛКУ, ст. 18 Закону України «Про рослинний світ», Постанова КМУ від 23.04.1996 року №449 «Порядок заготівлі лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань
в лісах України»;
- ст. 73 КУпАП – ст. ст. 15, 17 Закону України «Про відходи»;
- ст. 75 КУпАП – ст. 66 ЛКУ, ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні
і лісогосподарські. Загальні вимоги»;
- ст. 77 КУпАП – ст. 88 ЛКУ, ст. ст. 5, 6 Закону України «Про пожежну безпеку», Наказ Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 року №278
«Правила пожежної безпеки в лісах України», Наказ Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 року №279 «Інструкція з організації
ведення обліку лісових пожеж та їх наслідків у системі Держкомлісгоспу України»;
- ст. 188–5 КУпАП – ст. ст. 91, 94 ЛКУ.

21

Методичні рекомендації щодо оформлення державною лісовою охороною матеріалів
про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства

д) Прізвища і адреси свідків, потерпілих, якщо вони є. До свідків
у справі про адміністративні правопорушення закон відносить осіб,
про яких є дані, що їм відомі які-небудь обставини, що підлягають
установленню в цій справі. Інформація, надана ними, вказується зі
слів і обов’язковій документальній перевірці не підлягає.
е) Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Порушнику пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого порушення, яке вноситься до протоколу і
засвідчується його підписом. При написанні короткого пояснення по суті рекомендуються такі варіанти (залежно від позиції порушника): «З порушенням згодний, вину визнаю повністю, прошу
розглянути справу без моєї участі», або «З порушенням часткового не згодний, оскільки…», «З порушенням не згодний, оскільки я
його не вчинював, і прошу розглядати справу в моїй присутності».
Пояснення за бажанням порушника також може бути складене на
окремому аркуші у рекомендованій формі (Додаток 1). І в подальшому воно має бути долучене до матеріалів адмінсправи. Якщо порушник написав таке пояснення особисто, він власноручно вказує:
«Пояснення написано власноручно, під чим і підписуюсь». Для більш
детального опису обставин лісовим інспекторам рекомендується писати пояснення зі слів порушника, про що останній має написати під
текстом: «Пояснення написано з моїх слів вірно, мною прочитано».
Практика свідчить, що первинні пояснення, надані порушниками
при затриманні, є найбільш правдивими, тому слід вживати заходів
щодо негайного отримання детальних письмових пояснень на місці.
є) Інші відомості, необхідні для вирішення справи. Дані про такі
відомості наведені нижче.
2.16 У відповідному реквізиті протоколу обов’язково робиться посилання на частину статті КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за конкретне лісопорушення. Якщо порушником вчинено
декілька порушень одночасно, у протоколі необхідно вказувати всі відповідні статті КУпАП (ст. 256 КУпАП).
2.17 Якщо порушення пов’язане зі шкодою, заподіяною лісовому господарству, або у зв’язку з порушенням завдано матеріальних збитків іншим
природним ресурсам, це обов’язково зазначається у протоколі. Бажано
одразу вказувати конкретний розмір заподіяної шкоди чи збитків. Вимірювання діаметрів пнів здійснюється сертифікованими вимірювальними
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засобами (рулетка, мірна вилка тощо), про що обов’язково вказується в
протоколі (із зазначенням марки, номеру та типу вимірювального приладу). У разі неможливості виконати розрахунок на час складання протоколу, у протоколі пропонується вказувати лише факт заподіяння шкоди
загальною фразою – «заподіяно шкоду» (ст. 256 КУпАП).
2.18 Окремий розрахунок рекомендованої форми (Додаток 3) заподіяної лісу шкоди, з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 №665, а якщо порушення допущено у лісах, які відносяться до природно-заповідного фонду, – Постанову Кабінету Міністрів
України від 21.04.1998 року №521. Розрахунок обов’язково додається до
протоколу (п. 10 ст. 97 ЛКУ).
2.19 Порушнику обов’язково роз’яснюються його права, передбачені
ст. 268 КУпАП та ст. 63 Конституції України, про що останній має право
поставити свій підпис у протоколі.
Слід звернути увагу на те, що згідно з чинним адміністративним законодавством особа має досить широкі права, а саме:
а) Знайомитися з матеріалами справи. Таке ознайомлення допускається на будь-якій стадії адміністративного процесу, а лісовий інспектор на вимогу особи зобов’язаний ознайомити її під розпис з
такими матеріалами.
б) Давати пояснення. Слід підкреслити, що це право порушника, а не
обов’язок. Згідно з Конституцією України (ст. 63), особа має право
не свідчити стосовно себе, членів сім’і чи близьких родичів, коло
яких визначено законом. У будь-якому випадку обґрунтування, які
наводяться особою в її поясненні, повинні бути перевірені та, залежно від наявних підстав, взяті до уваги лісовим інспектором під
час вирішення справи.
в) Надавати докази. Це означає, що сама особа може надати лісовому
інспектору будь-які документи, довідки, речові докази, які мають
значення для об’єктивного вирішення справи. При отриманні та
документуванні доказів необхідно дотримуватись процесуальних
вимог.
г) Заявляти клопотання. З метою доведення своєї невинуватості
або обставин, що пом’якшують її вину, особа має право заявляти клопотання про виклик свідків або витребування документів.
Хоча закон безпосередньо не вказує, у якій формі (усній чи пись23
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мовій) мають викладатись такі клопотання, та в якій формі вони
мають бути вирішені (задоволені чи відхилені), слід рекомендувати на письмові клопотання негайно надавати письмову відповідь, копію якої надавати під розпис порушнику, а усні – розглядати в ході справи.
ґ) Під час розгляду справи користуватися юридичною допомогою
адвоката, іншого фахівця в галузі права, який, згідно із законом,
має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Повноваження вказаних осіб перевіряються шляхом вивчення документів, які вони повинні надати.
д) Виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо вона не володіє мовою, якою ведеться провадження. Вирішення питань, пов’язаних із призначенням перекладача, є
обов’язком лісового інспектора.
е) Оскаржити Постанову у справі. Детально порядок оскарження
описано в розділі VIII.
Відсутність підпису особи як підтвердження, що їй були роз’яснені її права, у відповідній графі протоколу є грубим порушенням Конституції України та чинного законодавства про захист прав людини і громадянина.
2.20 До посадових осіб відносяться особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади на підприємствах, установах та організаціях різних
форм власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських обов’язків, представники влади. Такими
особами є, наприклад, керівники підприємств, директори, начальники, їх
заступники, керівники структурних підрозділів, керівники ділянок робіт
(начальники цехів, бригадири, виконроби, завідуючі відділами тощо).
Тому у випадках вчинення лісопорушень підлеглими особами (яким не
було відомо, що їх дії є порушенням) за вказівкою їх керівників, протокол
слід складати на конкретну посадову особу, яка дала таку вказівку.
2.21 При виявленні лісопорушень, вчинених фізичною особою-підприємцем (без створення юридичної особи), слід виходити з того, що
штрафні санкції до неї застосовуються як до громадянина, а не як до посадової особи (підстава – лист Держземінспекції України №6-8 -768/410
від 01.09.2004 року).
2.22 Особа при складанні щодо неї протоколу має право подати зауваження щодо його змісту, відмовитись від підписання протоколу, ви24
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клавши мотиви своєї відмови. Проте такі дії в жодному разі не припиняють провадження по справі. У таких випадках рекомендується вживати
всіх передбачених законом заходів щодо належного документування
обставин лісопорушення та зібрати фактичні докази ознайомлення порушника з протоколом. У протоколі робиться відмітка про факт відмови
особи від підпису (ст. 256 КУпАП). У наведених ситуаціях рекомендується (але не обов’язково) залучити до складання протоколу свідків, які не
є зацікавленими особами у справі.
2.23 Якщо особа відмовилась підписати протокол та одночасно отримати його копію, їй негайно в обов’язковому порядку направляється поштою рекомендований лист із повідомленням про вручення. Зокрема,
направляється «Повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення лісового законодавства», бланк якого передбачений додатком №4 Наказу №262, та копія складеного протоколу. Повідомлення також повинно направлятись в інших випадках, коли особу,
яка притягається до адміністративної відповідальності, з певних причин не було поінформовано про час та місце розгляду справи.
2.24 У протоколі зазначається дата, час, місце (бажано – номер кабінету або службового приміщення конкретного лісового інспектора) та
повна адреса лісництва або контори лісгоспу, де відбудеться розгляд
справи, про що під розпис повідомляється особі (ст. ст. 276, 268 КУпАП).
2.25 Протокол підписується лісовим інспектором, який його склав, а також іншими працівниками державної лісової охорони, які були присутні
при його складанні. За наявності свідків правопорушення протокол може
бути підписаний і цими особами. Обов’язково вказується повне прізвище,
ім’я, по батькові та місце проживання свідків (ст. 256 КУпАП).
2.26 До протоколу долучаються матеріали та інші докази на паперових носіях, які підтверджують факт вчинення лісопорушення (розрахунок шкоди або збитків, рапорти або доповідні записки працівників, що
виявили та документували порушення, відомості матеріально-грошової
оцінки, заяви, пояснення порушників та свідків, протоколи виявлення
і вилучення, плани-схеми обставин порушення, фотографії та фотозображення на паперових носіях, електронні носії відеозапису обставин
лісопорушення, приписи, акти перевірок, повідомлення, листування з
порушником). Кожний документ повинен мати передбачені реквізити
(дату, адресу, підписи, штампи тощо), містити достовірну інформацію та
відповідати вимогам чинного законодавства (ст. 251 КУпАП).
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2.27 При затриманні на місці осіб, які вчинили самовільні рубки у
значних обсягах і внаслідок дій яких за попередніми даними заподіяно значної шкоди лісовому господарству або допущено інше значне
порушення з ознаками злочину, необхідно негайно зателефонувати
на номер «102» та викликати на місце вчинення порушення чергову
слідчо-оперативну групу територіального органу внутрішніх справ
(міліції). З метою якнайшвидшого прибуття групи на місце доцільно забезпечити її супровід іншими працівниками лісогосподарського
підприємства.

ІІІ. Спрощений порядок провадження у
справах про адміністративні правопорушення,
передбачені ст. ст. 70, 73, 77 КУпАП
(ст. 258 КУпАП)
(зміст розділу викладений за аналогією до змісту діючої «Інструкції
щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів
(готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища», що затверджена
наказом Міністерства ОНПС України від 09.10.1997 року №162)
3.1 Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 70 «Самовільне сінокосіння і випасання
худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід»,
ст. 73 «Засмічення лісів відходами», ст. 77 «Порушення вимог пожежної безпеки в лісах» за наявності двох обов’язкових умов: якщо розмір
штрафу, який буде накладено, не перевищить три неоподатковані мінімуми (станом на 2010 рік – 51 грн.) та якщо особа не заперечує допущеного нею порушення і адміністративного стягнення, що буде накладене.
3.2 У цьому випадку після з’ясування позиції порушника працівник
державної лісової охорони повинен на місці вчинення правопорушення
винести постанову про накладення адміністративного стягнення (далі –
постанова), форма якої наводиться у Додатку 5 Наказу №262, згідно з
рекомендаціями, наданими в розділі VI.
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3.3 У зв’язку зі спрощеним порядком розгляду вказаної категорії адміністративних справ складання додаткових матеріалів та документів
по факту виявленого лісопорушення є недоцільним та необов’язковим.
3.4 Якщо особа під час складання постанови змінить власне рішення
та виявить незгоду з фактом допущеного порушення або адміністративного стягнення, лісовий інспектор зобов’язаний скласти протокол з
урахуванням положень розділу ІІ цих рекомендацій. При цьому бажано,
щоб особа вказала у своєму поясненні, чому саме вона не згодна.
3.5 У разі винесення відповідної постанови працівником державної
лісової охорони за дотримання вищевказаних умов, штраф по цій категорії справ стягується безпосередньо на місці вчинення лісопорушення,
про що особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,
видається квитанція рекомендованої форми (Додаток 4).
3.6 Квитанція є документом суворої фінансової звітності і заповнюється лісовим інспектором при стягненні штрафів готівкою на місці скоєння адміністративного порушення.
3.7 У квитанції вказується дата її заповнення, прізвище, ім’я та по
батькові особи, сума штрафу прописом, а також на підставі якої статті
КУпАП стягується штраф за лісопорушення.
3.8 Лісовий інспектор, який заповнює праву частину квитанції, повинен записати своє прізвище, ім’я та по батькові, номер службового посвідчення та поставити власний підпис. Одночасно заповнюється і талон квитанції (ліва частина).
3.9 Після сплати штрафу за лісопорушення (тобто передачі грошей
лісовому інспектору) і заповнення квитанції її талон (ліва частина) залишається у лісового інспектора. На цій частині має бути підпис особи,
який підтверджує одержання правої частини квитанції на певну суму, а
також згоду зі стягненням штрафу. Права частина квитанції відривається та передається безпосередньо громадянину.
3.10 Після повернення з обходу, але не пізніше наступного дня, лісовий інспектор здає отриману готівку в касу лісництва з оформленням
у встановленому порядку прибутково-видаткових касових ордерів.
Постанова передається для обліку відповідній посадовій особі лісогосподарського підприємства, яка відповідає за ведення адміністративної практики.
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ІV. Доставлення порушника (ст. 259 КУпАП)
4.1 Доставлення порушника належить до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Закон дозволяє працівникам державної лісової охорони доставляти порушника
в міліцію або в приміщення виконавчого комітету сільської ради у разі
вчинення ним лісопорушення з метою складання щодо нього Протоколу за умови, якщо його особу не може бути встановлено на місці.
4.2 Слід підкреслити, що цей захід застосовується за двох обов’язкових
умов: 1) особу порушника неможливо встановити на місці (наприклад,
відсутні посвідчувальні документи, відсутні особи (свідки), які можуть
підтвердити особу порушника, немає достовірних даних, що підтверджують слова порушника про власне прізвище, ім’я, по батькові тощо),
2) складання протоколу у випадку вчиненого порушником лісопорушення є обов’язковим, однак скласти його на місці неможливо з різних
причин (наприклад, перебування порушника у стані сильного алкогольного сп’яніння, перешкоджання ним складанню протоколу тощо).
4.3 Закон не визначає строки доставлення порушника до приміщення
виконкому сільської ради або міліції; вказується лише, що воно має бути
проведено якомога швидше.
4.4 Перед доставленням порушника рекомендується обов’язково в
коректній формі роз’яснити йому вимоги закону щодо наданого лісовій
охороні законом права доставляти порушників, попередити про кримінальну відповідальність за вчинення фізичного опору законним вимогам працівників лісової охорони, правові наслідки такого заходу тощо.
Роз’яснення громадянину повинні надаватись так, щоб це не ображало
його людську гідність.
4.5 У межах адміністративного доставлення допускається застосування до порушника адекватного психічного та фізичного примусу. Психічний примус може бути виражений у попередженні про застосування
фізичного примусу та має відповідати характеру та тяжкості скоєного
лісопорушення. Найбільш поширеною є вимога слідувати (проїхати) у
супроводі лісового інспектора до органу внутрішніх справ або виконкому сільської ради. Ця вимога може підкріплюватись попередженням застосувати фізичний вплив, тобто транспортувати особу, у випадку вчинення ним пасивного опору. Під пасивним опором слід розуміти відмову
громадянина виконувати законні вимоги лісових інспекторів.
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4.6 Доставлення порушника – це його примусовий супровід до визначених законом місць. Якщо особа вказує, що вона проживає на території
певної сільської ради, рекомендується доставляти (перевозити) його у
приміщення виконкому названої ним сільської ради. У таких випадках
закон зазначає, що перебування доставленої особи у приміщенні сільської ради чи міліції не може тривати більш, ніж одну годину. Протягом
цього часу необхідно встановити особу порушника через посадових
осіб виконкому (секретаря, сільського голову) або шляхом перевірки
(ідентифікації) наявних у виконкомі документів, що посвідчують його
особу, або ж за допомогою знайомих, родичів, односельців, яких називає порушник.
4.7 Якщо порушник взагалі відмовляється назвати свої дані та дані
осіб, які можуть підтвердити його особу, або якщо його затримано в
позаробочий час (вихідні, святкові дні, вночі тощо), рекомендується
доставляти його до чергової частини територіального відділу внутрішніх справ (міліції), яка працює в цілодобовому режимі. При доставленні необхідно звернутись до відповідальної особи чергової
частини відділу, у довільній формі скласти та подати заяву про факт
доставлення порушника та обставини затримання, в якій клопотати
про негайне встановлення особи порушника. Якщо порушник чинить
опір, провокації або погрожує лісовим інспекторам, це треба детально відобразити в поданій заяві, копію якої слід залишити в матеріалах справи.
4.8 Працівники міліції, використовуючи надані законом повноваження (ст. 11 Закону України «Про міліцію»), зобов’язані в такому випадку
вжити заходів щодо встановлення особи порушника (аж до застосування адміністративного затримання). На підставі отриманих від працівників міліції даних лісовий інспектор повинен обов’язково скласти протокол щодо порушника з дотриманням вищевказаних вимог.
4.9 Закон не зобов’язує процесуально оформлювати цей захід примусу (тобто складати окремий протокол доставлення). Водночас рекомендується обов’язково фіксувати в протоколі факт доставлення порушника до міліції або виконкому сільської ради. Також лісовий інспектор
повинен доповісти про затримання керівництву лісогосподарського
підприємства з обов’язковим складанням доповідної записки (рапорту)
з описом обставин затримання. У подальшому ця записка (рапорт) додається до матеріалів адміністративної справи.
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4.10 Забороняється примусове тримання або обмеження волі особи
(зокрема затримання) у будь-якій іншій формі, ніж у викладеному порядку, а також її особистий огляд, спричинення тілесних ушкоджень або
умисне пошкодження її майна.
4.11 Слід наголосити, що в разі доставлення особи, яка не скоювала
лісопорушення, та у випадках, коли в лісового інспектора була можливість встановити дані про особу та скласти відповідний протокол на місці, а також коли в результаті доставлення протокол не був складений,
доставлення може бути визнане незаконним.

V. Огляд речей та вилучення речей
і документів. Зупинення та вилучення
транспортних засобів
5.1 Огляд речей і документів, а також їх вилучення належить до заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення. КУпАП та Лісовий кодекс України наділяє держлісохорону
повноваженнями у випадках порушення лісового законодавства у встановленому порядку вилучати у громадян і юридичних осіб документи,
добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування та транспортні засоби, що
були знаряддям правопорушення, а також вирішувати питання про їхню
подальшу належність і використання (ст. 265 КУпАП, п. 6 ст. 91 ЛКУ). Забороняється огляд, вилучення речей, документів, транспортних засобів за
відсутності факту лісопорушення. Факт порушення має бути підтверджений процесуальним оформленням – складанням протоколу про вчинення
адміністративного правопорушення (див. Додаток 1 Наказу №262).
5.2 Огляд речей та документів встановлює обов’язок громадян
пред’явити певну річ або документи на вимогу лісових інспекторів, які
проводять його візуальне дослідження з метою забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ про лісопорушення. (ст. 264 КУпАП,
п. 4 ст. 91 ЛКУ). У випадку, коли особа добровільно не виконує таку вимогу посадових осіб, можливе здійснення примусового огляду. Огляд
речей здійснюється, як правило, у присутності особи, власністю якої
вони є. Однак у невідкладних випадках, за відсутності власника, можливий огляд речей за відсутності власника за участю двох понятих (ст.
264 КУпАП). Забороняється огляд і вилучення речей та предметів на
території житла, земельної ділянки, домоволодіння, що належать фі30

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

зичній особі на праві приватної власності, без її згоди. Про факт отримання згоди обов’язково вказується у протоколах огляду, виявлення
та вилучення, що має бути підтверджено підписом власника (ст. 30
Конституції України).
5.3 Наказ №262 зобов’язує лісових інспекторів у всіх випадках вилучення речей та предметів складати «Опис знарядь незаконного добування
(заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів», форма якого наведена у додатку 3 згаданого Наказу. Звертаємо
увагу на те, що складання опису під час вилучення речей є обов’язковим,
тому він є додатком до протоколу. Водночас, у разі фіксації суттєвих обставин справи, вилучення ряду документів, знарядь та засобів вчинення
лісопорушення, рекомендується складати окремий протокол огляду рекомендованої форми (Додаток 5) або протокол виявлення та вилучення
(Додаток 6). Підкреслюємо, що складання окремих протоколів вилучення
предметів чи документів не буде суперечити вимогам закону. При цьому в
протоколах вилучення необхідно детально описувати ознаки предметів,
що вилучаються, їх стан, номери, характеристики, кількість тощо. Крім
цього, обов’язково вказується, де саме будуть знаходитись вилучені речі.
Протокол складається у двох екземплярах, підписується особою, яка його
склала, а також учасниками вилучення та порушником. Один екземпляр
надається особі, у якої проведено вилучення.
5.4 Зокрема, при вилученні значної кількості найменувань лісопродукції (наприклад, 10–20 сортиментів деревини) пропонуємо складати окремий протокол виявлення та вилучення рекомендованої форми
(див. Додаток 6), у якому вказується, ким, де, у кого та коли проведено
вилучення, а також кількість вилученої лісопродукції (із зазначенням
породи, сортності, якості та кубомаси).
5.5 З метою встановлення причинного зв’язку між незаконною рубкою
та вилученою в порушників деревиною рекомендується проводити огляд
місця незаконної рубки з одночасним отриманням комлевих зрізів пнів
дерев, про що складати протокол огляду та вилучення (Додаток 7). Пні
та зрізи відповідним чином нумеруються, про що вказується безпосередньо в протоколі. У разі виявлення нижніх частин сортиментів незаконно
добутої деревини проводиться їх співставлення з вилученими раніше зрізами з пнів. З метою доведення факту співпадання зрізів необхідно прикласти зрізи з конкретних пнів до відповідних нижніх комлевих зрізів
сортиментів та скласти в присутності понятих протокол огляду.
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5.6 Чинне лісове законодавство дозволяє лісовим інспекторам зупиняти транспортні засоби та проводити їх огляд, а також огляд речей,
знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів (п. 4 ст. 91 ЛКУ).
Однак слід зауважити, що це питання залишається недостатньо врегульованим, оскільки на законодавчому рівні не закріплені обов’язки водія (ст. 14 Закону України «Про дорожній рух», п. 2.4 Правил дорожнього
руху) під час руху здійснювати зупинку транспортного засобу на вимогу
лісового інспектора. Також не регламентовано, як саме і за яких умов повинна здійснюватись така зупинка.
5.7 Виходячи зі змісту положень адміністративного та лісового законодавства, можна дійти висновку, що зупинення транспортного засобу
лісовими інспекторами має здійснюватись на території лісових масивів
відповідним жестом руки під час виконання ними службових обов’язків.
При цьому лісовий інспектор має бути у форменому одязі. У таких випадках у розпорядженні лісового інспектора має бути конкретна інформація, що вказує на причетність автомобіля до певного лісопорушення,
а зупинка автомобіля дозволяється безпосередньо у межах земель лісогосподарського призначення (на лісових дорогах, біля лісосмуг тощо).
Як крайній захід дозволяється з дотриманням правил особистої безпеки
зупинення транспортних засобів шляхом перегородження лісової дороги власним або службовим автомобілем. Враховуючи викладені обставини, у держлісохорони відсутні повноваження самостійно здійснювати
зупинку транспортних засобів під час їх руху на автошляхах місцевого
та державного значення.
5.8 За наявності достатніх даних про те, що певний транспортний засіб
виїхав з лісового масиву та рухається у певному напрямку по автошляху,
рекомендується негайно звернутись до чергового міськрайвідділу, зателефонувавши на номер «102». В усному повідомленні необхідно назвати
свою посаду, прізвище, контактний телефон, вказати про факт вчиненого
лісопорушення або злочину, обґрунтувати необхідність термінової зупинки цього транспортного засобу на певній ділянці шляху та у зв’язку з цим
наполягати на здійсненні його зупинки найближчими екіпажами ДАІ.
5.9 Зупинивши транспортний засіб, лісовий інспектор повинен назватись, пред’явити службове посвідчення та запропонувати водію
надати документи, що посвідчують його особу, і документи на вантаж.
Якщо пред’явлені документи на вантаж мають ознаки підроблення, містять недостовірну інформацію або не відповідають наявному вантажу
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(лісопродукції) або якщо існують обґрунтовані підозри щодо їх достовірності, їх належить вилучити шляхом складання протоколу виявлення та вилучення (а якщо їх пред’явив сам порушник – зазначити це у
протоколі). Водій автомобіля та присутні особи мають негайно надати
письмові детальні пояснення по суті заданих питань.
5.10 Вилучення транспортного засобу рекомендується у крайніх випадках, його доцільно застосовувати, як правило, коли в діях порушників
наявні ознаки злочину. В інших випадках достатньо буде провести огляд
транспортного засобу із застосуванням фото- або відеозйомки та подальше вилучення завантаженої на автомобіль деревини.
5.11. Якщо встановлено, що затриманий автомобіль є знаряддям
лісопорушення або злочину (наприклад – незаконної рубки лісу) та
прийнято рішення про його вилучення, обов’язково складається протокол огляду та вилучення транспортного засобу за рекомендованою
формою (Додаток 8). Перед вилученням автомобіль необхідно супроводити на територію найближчого лісництва, яка охороняється, або на
найближче лісогосподарське підприємство. Після складання вказаного протоколу транспортний засіб залишається на території, що охороняється, замикається, а ключі повертаються його власникові (при цьому в протоколі вилучення робиться відповідна відмітка). У випадку
вилучення транспортного засобу рекомендується зробити фотознімки
дверей та бензобаку, а також опечатати двері, про що потрібно зробити відповідну відмітку у протоколі.
5.12 При поверненні транспортного засобу у його власника (порушника або в інших осіб) береться розписка з обов’язковим зазначенням
даних про відсутність претензій.
5.13 Слід наголосити, що закон не вимагає при вилученні речей,
транспортних засобів (яке здійснюється у присутності власника або користувача) залучати двох понятих. Утім, рекомендується обов’язково
залучати понятих у таких випадках:
■ виникнення конфліктних ситуацій;
■ демонстрація порушником наміру оскаржити дії держлісохорони;
■ звернення порушника по адвокатську допомогу;
■ неадекватна зацікавленість справою з боку посадових осіб право-

охоронних органів тощо.
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Аналогічну рекомендацію можна надати стосовно фотографування та
відеозйомки вилучених речей та транспортних засобів.
5.14 Завдання понятого – засвідчити своїм підписом дії працівників
держлісохорони та записи в документах. Понятими мають бути особи,
не зацікавлені в розгляді справи і не пов’язані з іншими учасниками
провадження родинними зв’язками, підлеглістю чи підконтрольністю.
Тому не рекомендується залучати як понятих працівників держлісохорони або технічних працівників лісництв. Під час складання протоколу понятим роз’яснюється, що вони мають право робити заяви і зауваження щодо проведення процесуальних дій, які вчинюються лісовим
інспектором.
5.15 Необхідно звернути увагу на те, що згідно з Лісовим кодексом
України незаконно добута деревина та інші лісові ресурси підлягають
вилученню у встановленому порядку (ст. 108 ЛКУ). Чинне законодавство не містить конкретного визначення «незаконно добута деревина», але, виходячи з положень ЛКУ, можна дійти висновку, що до такої
деревини належить деревина, отримана внаслідок незаконної рубки.
Така деревина, а також інші лісові ресурси, вилучені в порушника, підлягають передачі лісогосподарському підприємству, права якого таким
чином виявились порушеними. При цьому не має значення, встиг порушник скористатись незаконно добутою деревиною чи ні. Цю вимогу
закону слід обов’язково враховувати при вирішенні справи по суті.

VІ. Розгляд справ про лісопорушення
6.1 Залежно від існуючого на підприємстві порядку розгляду адміністративних справ протокол разом із долученими матеріалами в найкоротший термін передається на розгляд уповноваженій посадовій особі
лісгоспу або лісництва, на території якого вчинено порушення. В іншому випадку адмінсправа може бути розглянута безпосередньо лісовим
інспектором, який склав протокол (ст. ст. 257, 241 КУпАП).
6.2 Справа розглядається лісовим інспектором за місцем вчинення
лісопорушення у 15-денний термін з дня складання уповноваженою
посадовою особою державної лісової охорони протоколу (ст. ст. 276,
277 КУпАП).
6.3 Слід врахувати, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, ніж через два місяці від дня вчинення лісопорушення,
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а при триваючому порушенні – через два місяці від дня його виявлення
(ст. 38 КУпАП). З огляду на специфіку вчинення та виявлення самовільних рубок початок вказаного строку слід рахувати від дня виявлення
самовільної рубки. У разі винесення правоохоронними органами постанови про відмову в порушенні кримінальної справи по факту незаконної рубки (порушенні правил пожежної безпеки), але за наявності ознак
адміністративного правопорушення, стягнення може бути накладено
не пізніше, ніж через місяць від дня винесення такої постанови.
6.4 При підготовці до розгляду справи уповноважена особа державної
лісової охорони зобов’язана з’ясувати такі питання (ст. 278 КУпАП):
1) чи належить розгляд даної справи до компетенції державної лісової охорони;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;
3) чи повідомлено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і
місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню наявні клопотання порушника, його законних представників, адвоката або іншого фахівця у галузі права.
6.5 Якщо встановлено, що складений протокол з додатковими матеріалами не належить до компетенції державної лісової охорони, справа
не підлягає розгляду, а матеріали такої справи терміново передаються
на розгляд по суті до відповідних уповноважених органів. Це можуть
бути органи екологічної інспекції, державної пожежної охорони, рибоохорони тощо (ст. 257 КУпАП). Допускається повернення протоколу на
дооформлення лісовому інспектору, який його склав.
6.6 Матеріали про лісопорушення, вчинені військовослужбовцями і
призваними на збори військовозобов’язаними, передаються на розгляд
командуванню військової частини для притягнення до відповідальності відповідно до вимог дисциплінарних статутів (ст. 15 КУпАП).
6.7 Матеріали про лісопорушення, вчинені працівниками міліції, прикордонної служби, митниці, СБУ та інших органів міністерств і відомств,
де діють дисциплінарні статути, якщо порушення вчинено ними під
час виконання службових обов’язків, передаються на розгляд керівникам відповідних територіальних підрозділів міністерств та відомств
(ст. 15 КУпАП).
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6.8 Відповідальності підлягають лише особи, які досягли 16-річного віку. Справи про лісопорушення (складені протоколи та інші документальні докази), вчинені особами віком від 16 до 18 років надсилаються на розгляд до загальних судів за місцем вчинення порушення
(ст. ст. 12, 19, 221 КУпАП, ст. 6 Закону України «Про органи і служби
у справах дітей та спеціальні установи для дітей»). Водночас звертаємо увагу на те, що Наказ №262 зобов’язує посадових осіб лісового
господарства самостійно розглядати справи стосовно вказаної категорії осіб (п. а. 3.8, 8.4, Додаток 8 Наказу №262), що суперечить згаданим вимогам закону. Отже, лісовим інспекторам не рекомендується
виносити постанови про застосування заходів впливу, передбачених
ст. 24-1 КУпАП.
6.9 Якщо, розглядаючи справу, лісовий інспектор дійде висновку, що
в діях порушника наявні ознаки злочину, заява про це надсилається за
належністю до органів прокуратури або до органів внутрішніх справ за
територіальною підслідністю, де вчинено злочин (ст. 253 КУпАП, ст. ст.
112, 425 КПК України).
6.10 Нині не існує спільного наказу-роз’яснення МВС, Генеральної
Прокуратури та Держкомлісгоспу про обов’язковий перелік документів,
які повинні надаватись держлісохороною у правоохоронні органи для
вирішення питання про порушення кримінальної справи. Однак, враховуючи усталену практику, рекомендується надсилати до органів прокуратури та МВС такі матеріали (в оригіналах):
а) Мотивовану заяву (у порядку ст. 97 КПК України) про дії, які, на
думку адміністрації лісогосподарського підприємства, мають ознаки злочину. В описовій частині заяви у стислій формі має бути викладена фабула порушення (ким, коли, де саме, якої завдано шкоди
та інші суттєві обставини), а також посилання на наявні докази, що
підтверджують вину порушника(ів). У разі вчинення незаконної рубки робиться обґрунтування того, що завдана шкода є істотною для
лісового господарства. Окремо зазначається про вилучені речі, лісопродукцію, транспортні засоби та місце їх перебування. У резолютивній частині заяви висловлюється прохання провести перевірку
в порядку ст. 97 КПК України та вирішити питання про порушення
кримінальної справи за відповідною статтею Кримінального кодексу
України. Крім того, у додатку до заяви перераховується кожний документ, який направляється.
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б) Протокол про адміністративне правопорушення, за наявності – пояснення порушника та свідків на окремих аркушах паперу.
в) Акти перевірок (обстежень), протоколи огляду, виявлення та вилучення, розписки, приписи, відповіді на приписи, розрахунки розміру
збитків, відомості матеріально-грошової оцінки, доповідні записки, рапорти лісових інспекторів, які проводили затримання та виявлення доказів порушення.
Оригінали документів мають бути належним чином оформлені, а
копії – завірені. В обов’язковому порядку в лісгоспі залишаються копії
надісланих матеріалів. Рекомендується особисто подавати заяву з доданими матеріалами у канцелярію прокуратури або міськрайвідділу, про
що отримати відмітку на копії заяви з підписом уповноваженої особи та
печаткою підрозділу.
Направлення матеріалів, що містять ознаки злочину, зі звичайним супровідним листом та формулюваннями типу «для проведення розслідування» або «для перевірки» є некоректними.
6.11 Готуючись до розгляду справи, потрібно своєчасно поінформувати осіб, які беруть участь у її розгляді, зокрема, про час і місце розгляду
справи. Стосовно повідомлення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності – ця вимога є обов’язковою і має вказуватись у
протоколі при його складанні або шляхом надсилання поштою повідомлення про час і місце розгляду справи.
6.12 Справа розглядається у присутності особи, яка притягується до
адміністративної відповідальності. За відсутності такої особи справу
може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про її своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи (ст. 268 КУпАП). Це може бути
наявність у протоколі підпису порушника, як підтвердження того, що
він ознайомлений з датою та часом розгляду справи, письмова заява порушника про розгляд справи за його відсутності або відсутність клопотання з боку порушника про відкладення розгляду справи.
6.13 Лісовий інспектор, який розглядає справу шляхом проведення
відкритого засідання, повинен оголосити, яка справа підлягає розгляду та хто притягається до адміністративної відповідальності, а також
роз’яснити особам, які беруть участь в розгляді справи, їхні права та
обов’язки. Після цього оголошується протокол, заслуховуються вказані
особи, вивчаються докази і вирішуються наявні клопотання. У розгляді
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справи можуть брати участь свідки, захисники, експерти, перекладачі
(ст. ст. 248, 249, 279, 268 КУпАП).
6.14 У ході розгляду справи лісовий інспектор зобов’язаний з’ясувати
наступне (ст. 280 КУпАП):
■ чи було вчинено порушення вимог лісового законодавства;
■ чи винна ця особа у його вчиненні;
■ чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
■ чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;
■ чи заподіяна майнова шкода, а також з’ясувати інші обставини, які

мають значення для забезпечення належного розгляду справи.
6.15 Згідно зі ст. 34 КУпАП обставинами, які пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, є такі:
■ щире розкаяння винного;
■ відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добро-

вільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
■ вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хви-

лювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
■ вчинення правопорушення неповнолітнім;
■ вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має

дитину віком до одного року.
Крім того, лісовий інспектор, який розглядає справу, може визнати
пом’якшуючими й інші обставини.
6.16 Згідно зі ст. 35 КУпАП обставинами, які обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, є такі:
■ продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу упо-

вноважених на те осіб припинити її;
■ повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення,
за яке особу може бути піддано адміністративному стягненню;
■ втягнення неповнолітнього в правопорушення;
■ вчинення правопорушення групою осіб;
■ вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або інших

надзвичайних обставин;
■ вчинення правопорушення у стані сп’яніння.
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6.17 За результатами розгляду справи лісовий інспектор виносить
одну з таких постанов (ст. 284 КУпАП):
1. Постанову про накладення адміністративного стягнення, форма
якої визначена Додатком 5 Наказу №262;
2. Постанову про закриття справи, форма якої встановлена Додатком 6 Наказу №262.
6.18 Постанова про закриття справи виноситься за наявності таких
обставин (ст. 247 КУпАП):
1. Якщо за результатами оцінки доказів у ході порушеного адміністративного провадження встановлена відсутність події і складу
адміністративного порушення.
2. Недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
3. Неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність.
Неосудність – стан, при якому особа не може усвідомлювати свої
дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану (ст. 20 КУпАП).
4. Вчинення дій особою в стані крайньої необхідності. Під цим слід
розуміти такий стан для усунення небезпеки, який загрожує державному або громадському порядку, власності, правам і свободам
громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека
не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є
менш значною, ніж відвернена шкода (ст. 18 КУпАП).
5. Видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення. Амністія – це повне або часткове звільнення від
адміністративної відповідальності певної категорії осіб, винних у
вчиненні правопорушень. Згідно з чинною Конституцією України
(ст. 92) право видавати акти амністії, що мають форму закону, належить винятково Верховній Раді України.
6. Скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність. Згідно з чинним законодавством скасовувати акт, який встановлює адміністративну відповідальність, може орган, який його
видав, тобто Верховна Рада України. При виданні закону, що скасовує адміністративну відповідальність за правопорушення, провадження по справі виключається, а розпочате підлягає закриттю.
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7. Якщо на момент розгляду справи збіг двомісячний термін від дня
вчинення правопорушення (при триваючому правопорушенні – від
дня його виявлення).
8. Наявність за тим же самим фактом щодо особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, постанови органу або посадової особи про накладення адміністративного стягнення або не
скасованої постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення.
9. Порушення за цим фактом кримінальної справи.
6.19 Якщо лісовий інспектор, який розглядає справу, дійде висновку
про наявність складу адміністративного правопорушення в діях особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності, він виносить постанову про накладення адміністративного стягнення за порушення вимог лісового законодавства. Питання про достатність зібраних матеріалів
для притягнення особи до адміністративної відповідальності лісовий інспектор вирішує за своїм власним переконанням. Така постанова має містити наступні реквізити з внесеними в них даними (ст. 283 КУпАП):
■ дату і місце розгляду справи;
■ повну назву посади, яку обіймає лісовий інспектор, його прізвище,

ім’я, по батькові (без скорочень);
■ відомості про особу, щодо якої розглядається справа: прізвище, ім’я,

по батькові порушника (без скорочень), дату (число, місяць, рік) та
місце народження, місце фактичного проживання, посаду, розмір
заробітної плати, сімейний стан.
У розділі «ВСТАНОВИВ» вказується (мотивувальна частина):
■ опис обставин, що з’ясувалися в ході розгляду справи: де, коли, які

саме порушення вимог лісового законодавства були допущені особою (викладається коротка і зрозуміла фабула порушення, зазначена у протоколі; кожне порушення обґрунтовується відповідною
статтею закону, пунктом нормативного акта і його назвою);
■ розмір заподіяної лісовому господарству шкоди і збитків та норма-

тивний акт, на підставі якого проведено розрахунок (ст. 40 КУпАП).
У розділі «ПОСТАНОВИВ» вказується (резолютивна частина):
■ ухвалене у справі рішення: конкретна стаття та частина КУпАП, яка

передбачає відповідальність за допущене лісопорушення;
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■ розмір штрафу, який накладається на особу (цифрами та прописом).

Розмір штрафу визначає лісовий інспектор самостійно з урахуванням
пом’якшуючих та обтяжуючих обставин справи. Слід зазначити, що
закон надає право лісовим інспекторам накладати на порушників
лише штрафи, які мають відповідати межам санкцій відповідних статей. Забороняється накладати на громадян штрафи нижче мінімальної чи вище максимальної межі або оголошувати попередження;
■ вказівка про те, що у разі несплати особою штрафу у 15-денний

термін від дня отримання цієї постанови, вона передається до примусового виконання до органу державної виконавчої служби, де з
особи буде стягнуто подвійний розмір визначеного штрафу (ст. ст.
307, 308 КУпАП);
■ рішення про вилучені речі та документи (закон не надає повно-

важень держлісохороні застосовувати оплатне вилучення предметів та конфіскацію за вчинені лісопорушення). Вилучені у ході
справи в осіб знаряддя – сокири, бензопили, транспортні засоби
тощо – підлягають поверненню вказаним особами, про що від них
береться відповідна розписка (ст. 29 КУпАП). Незаконно добута
деревина передається в розпорядження лісогосподарського підприємства (ст. 108 ЛКУ);
■ роз’яснення особі необхідності добровільного відшкодування за-

вданої лісовому господарству шкоди та таксової вартості незаконно добутої деревини (якщо така деревина не вилучалась – ст.
108 ЛКУ). Також роз’яснюється передбачений законом порядок набрання чинності та примусового виконання цієї постанови, термін
сплати накладеного штрафу чи завданої лісу шкоди, та надаються
відповідні банківські реквізити;
■ роз’яснення порядку і строку оскарження рішення;
■ повна назва посади, яку обіймає лісовий інспектор;
■ відмітка про особисте отримання особою постанови або відправ-

лення поштою.
Усі реквізити бланку постанови мають бути заповнені належним чином відповідно до їх змісту. Постанова може бути надрукована єдиним
текстом з обов’язковим зазначенням перелічених реквізитів.
6.20 Інформацію про банківські реквізити рахунків спеціального
фонду місцевих бюджетів, на які порушники мають перераховувати
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кошти за заподіяну їхніми незаконними діями шкоду та, власне, штрафи, можна отримати в місцевих відділеннях державного казначейства
(щорічний Закон України «Про державний бюджет»). У зв’язку з періодичними змінами таких реквізитів рекомендується на початку кожного року звертатися з письмовим запитом до територіальних відділень
державного казначейства з проханням надати актуальну інформацію.
Працівникам держлісохорони забороняється у будь-якій формі приймати від порушників кошти готівкою у вигляді штрафів та відшкодувань
шкоди, заподіяної лісопорушеннями (крім випадків отримання штрафів
готівкою відповідно до квитанцій).
6.21 Постанова оголошується негайно після її винесення. Копія постанови протягом трьох днів має бути вручена або надіслана особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Якщо копія вручається
громадянину особисто, в постанові має бути вказана дата вручення копії, про що останній має поставити підпис. Копія постанови може бути
направлена за місцем проживання особи поштою, рекомендованим (з
повідомленням) або цінним листом, передана факсом або за допомогою
інших засобів зв’язку, про що робиться відповідна відмітка. Це має бути
засвідчено відповідними документами, які б підтверджували дату відправлення (ст. 285 КУпАП).
6.22 Постанова набирає чинності після закінчення терміну оскарження (опротестування) цієї постанови, крім постанов у справах за ст. ст. 70,
73, 77 КУпАП, згідно з якими штраф стягується на місці (ст. 291 КУпАП).
6.23 Винесена постанова є обов’язковою для виконання всіма державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами (ст. 298 КУпАП).

VII. Порядок видачі приписів про усунення
порушень вимог лісового законодавства
(зміст розділу викладений на основі та за аналогією до змісту діючого «Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації
приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства», затвердженого наказом Державного комітету із земельних ресурсів
України від 09.03.2004 року №67)
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7.1 У випадку виявлення наслідків порушень лісового законодавства, які допущені в результаті скоєння таких порушень та об’єктивно
можуть бути усунені порушником, лісовий інспектор видає Припис
про усунення порушень вимог лісового законодавства за рекомендованою формою (Додаток 9), який складається у двох екземплярах (п. 15
ст. 91 ЛКУ).
7.2 Припис – це обов’язкова для виконання письмова вимога лісового інспектора, яка видається фізичним та юридичним особам з метою
припинення виявленого порушення та усунення його наслідків. Враховуючи те, що на даний час встановлені відносно значні розміри штрафів
(для фізичних осіб – від 85 до 170 грн, для посадових осіб – від 170 до
510 грн) за невиконання вимог приписів державної лісової охорони, рекомендується широко застосовувати цей адміністративний захід у боротьбі з лісопорушеннями.
7.3 Залежно від обставин порушення припис видається одразу після
складання протоколу або після винесення постанови. Припис видається
окремо до кожного протоколу. Винесення припису без складання протоколу можливе в тому разі, якщо допущене лісопорушення не тягне за
собою передбаченої законом адміністративної відповідальності. Забороняється видавати приписи з питань, що не належать до компетенції
державної лісової охорони.
7.4 Припис повинен містити:
■ повне найменування юридичної особи/приватного підприємця

■
■
■
■

■
■

або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, яка вчинила та (або)
відповідає за усунення виявленого лісопорушення;
порядковий номер, дату і місце складання;
опис лісопорушення з посиланням на конкретні нормативні акти,
вимоги яких порушено;
термін усунення лісопорушення;
попередження про відповідальність за невиконання законних вимог припису та порядок надання інформації про усунення лісопорушення;
підпис особи, яка його склала;
дату отримання припису відповідальною особою або дату відправлення його копії поштою (листом з повідомленням про вручення).
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7.5 У разі вчинення лісопорушення порушником – посадовою особою підприємства, установи, організації допускається видача припису
на юридичну (фактичну) адресу суб’єкта господарювання або фактичну
адресу керівника. Якщо лісопорушення вчинено фізичною особою, копія припису видається та вручається йому особисто або направляється
поштою на адресу фактичного проживання.
7.6 Термін виконання припису, який рекомендується встановлювати, – один місяць (30 днів) від дати видачі припису. У разі значної
кількості виявлених лісопорушень, що підлягають усуненню, може
бути встановлено більш тривалий строк виконання припису (понад
30 днів), або продовжено раніше встановлений термін. Не рекомендується вживати формулювання «постійно», «щоденно», «протягом
місяця». Якщо усунення лісопорушення не вимагає значних зусиль,
цей строк може бути зменшений. Лісовий інспектор зазначає в приписі, що термін виконання припису було продовжено, та повідомляє
про це порушника.
7.7 Контроль за виконанням припису здійснює лісовий інспектор, який
його видав. Якщо припис видав директор лісогосподарського підприємства, контроль може бути покладений на визначеного ним підлеглого лісового інспектора. Для забезпечення контролю за виконанням припису
лісовий інспектор не пізніше ніж через три робочі дні від встановленої у
приписі дати прибуває на місце виявлення лісопорушення та фіксує стан
виконання призначених заходів, про що складає акт обстеження рекомендованої форми (Додаток 10). Акт необхідно складати у присутності
порушника, рекомендується застосовувати фотозйомку.
7.8 При отриманні повідомлення від порушника (або його відповідальної особи) про виконання вимог припису до винесення постанови,
лісовий інспектор виїжджає на місце порушення і перевіряє достовірність повідомлення, про що також складає акт обстеження. Якщо вимоги
припису виконані повністю, ця обставина враховується як пом’якшуюча
при винесенні постанови.
7.9 Якщо лісопорушення не були усунені протягом встановленого у
приписі терміну, лісовий інспектор за наявності передбачених законом
підстав притягує порушника до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 188–5 КУпАП та видає повторно припис аналогічного змісту.
7.10 При повторному невиконанні вимог припису у встановлений
термін складається аналогічний акт, а зібрані матеріали негайно на44
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правляються в прокуратуру, якій підпорядкована територія, де вчинено
лісопорушення, з метою здійснення заходів прокурорського реагування.
7.11 У випадку повного усунення виявлених порушень, вказаних у
приписі, контроль за його виконанням вважається закінченим, а припис – виконаним.
7.12 Припис може бути оскаржено порушником посадовій особі державної лісової охорони вищого рівня, прокурору або до адміністративного суду. Подання скарги на дії лісового інспектора, який видав припис,
призупиняє його виконання до розгляду скарги в органі вищої інстанції.
Порядок розгляду скарги є аналогічним порядку оскарження постанов.

VIII. Порядок оскарження постанов
8.1 Однією з гарантій захисту прав людини є право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, оскаржувати винесену
щодо неї постанову у справі про адміністративне правопорушення як в
адміністративному порядку (до адміністративних органів вищого рівня
або прокуратури), так і в суді. Кожний вид оскарження має визначену
законом процедуру. Зокрема, постанова може бути оскаржена особою,
яка притягається до адміністративної відповідальності (або її представником за наявності документа, який посвідчує його повноваження), до
наступних органів (посадових осіб), до компетенції яких належить розгляд скарг (заяв) цієї категорії (ст. 287, 288 КУпАП):
а) адміністративне оскарження – посадовій особі вищого рівня (директору лісогосподарського підприємства, у підпорядкуванні якого знаходиться лісовий інспектор, що виніс постанову, або начальнику обласного управління лісового та мисливського господарства (ст. 288 КУпАП);
б) судове оскарження – до місцевого міськрайонного суду (територіальна підсудність цієї категорії справ – за місцем проживання порушника) (ст. ст. 288, 294 КУпАП);
в) у порядку прокурорського нагляду – прокурору (як правило – на
території району якого знаходиться лісогосподарське підприємство або
винесена постанова) (ст. 290 КУпАП, ст. 12 Закону України «Про прокуратуру»).
8.2 Скарга на постанову може бути подана особою до органу вищої
інстанції протягом 10 днів із дня її винесення за загальним правилом
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через лісового інспектора, який розглядав справу. Якщо зазначений
термін порушено з поважних причин, цей строк за заявою порушника може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним
розглядати справу. Якщо скарга подана у зазначений термін, виконання постанови про накладення штрафу зупиняється до її розгляду
(ст. 288 КУпАП).
8.3 Отримана скарга разом з оригіналом адміністративної справи
протягом трьох діб надсилається посадовій особі вищого рівня. Якщо
скаргу подано безпосередньо до органу вищої інстанції, справа з супровідним листом подається на письмовий або усний запит начальника обласного управління лісового та мисливського господарства або його заступника (ст. 288 КУпАП).
8.4 За результатами розгляду заявленого адміністративного позову
суд виносить постанову, яка може бути оскаржена підприємством (або
порушником) в порядку апеляційного провадження до відповідного
адміністративного суду. Апеляційна скарга на постанову суду першої
інстанції подається протягом десяти днів із дня її проголошення або
отримання копії постанови (ст. ст. 163, 186 Кодексу адміністративного
судочинства України).
8.5 Постанову може бути також опротестовано прокурором протягом
десяти днів із дня її винесення (ст. 290 КУпАП). Протест направляється
для виконання директорові лісогосподарського підприємства або начальнику обласного управління лісового та мисливського господарства,
у підпорядкуванні якого перебуває лісовий інспектор, що виніс постанову. Протест прокурора зупиняє дію постанови і підлягає обов'язковому
розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний
термін після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в такий
самий строк повідомляється прокурору.
8.6 Посадова особа вищого рівня або директор лісогосподарського
підприємства при розгляді скарги або протесту на постанову зобов’язані
перевірити законність і обґрунтованість її винесення і ухвалити одне з
таких рішень (ст. 293 КУпАП):
1. Залишити постанову без зміни, а скаргу або протест прокурора без
задоволення.
2. Скасувати постанову і надіслати справу на новий розгляд.
3. Скасувати постанову і закрити справу.
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4. Змінити розмір накладеного штрафу в межах, передбачених конкретною статтею КУпАП, у бік його зменшення.
Постанова може бути скасована або змінена директором лісгоспу,
а також, незалежно від наявності протесту прокурора, начальником
обласного управління лісового та мисливського господарства. У цьому
випадку прийняте рішення фіксується на бланку, передбаченому
Додатком 11 Наказу №262.
Якщо буде встановлено, що постанова винесена посадовою особою,
неправомочною розглядати цю справу, така постанова скасовується, а
справа направляється на розгляд компетентного органу.
8.7 Рішення за скаргою або протестом прокурора приймається відповідною посадовою особою лісгоспу або посадовою особою управління
вищого рівня та фіксується на бланку, передбаченому додатком 10 Наказу №262. Копія рішення за скаргою або протестом прокурора на постанову протягом трьох днів із дня винесення надсилається особі, щодо
якої її винесено, а також у встановлений законом термін – прокуророві
та скаржнику (ст. ст. 293, 295 КУпАП).
8.8 Рішення за скаргою на постанову може бути опротестовано прокурором. Протест у такому випадку розглядається начальником обласного управління лісового та мисливського господарства, про результати розгляду повідомляється прокурор та особа, щодо якої винесена
постанова (ст. ст. 290, 297 КУпАП, ст. 21 Закону України «Про прокуратуру»). У разі залишення скарги без задоволення відповідь порушнику
необхідно відправляти поштою, листом з повідомленням про вручення або мати інший письмовий доказ, що свідчить про конкретну дату
отримання ним такої відповіді.
8.9 Оскарження постанови до суду здійснюється особою (або її представником) шляхом подання до місцевого суду адміністративного
позову у формі письмової позовної заяви, розгляд якої проводиться
судом за правилами, встановленими Кодексом адміністративного судочинства України (ст. ст. 18, 105, 106 КАСУ). Такий позов подається у
10-денний термін із дня винесення постанови про накладення адміністративного стягнення.
8.10 У випадку відкриття провадження по справі за заявою особи
суд виносить відповідну ухвалу, яку повинен невідкладно надіслати
на адресу лісогосподарського підприємства, що виступає у такому ви47

Методичні рекомендації щодо оформлення державною лісовою охороною матеріалів
про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства

падку відповідачем, разом з лісовим інспектором, який виніс постанову
(ст. ст. 107, 110 КАСУ). У встановлений судом термін (зазначається в ухвалі) лісогосподарське підприємство має надати на адресу суду письмові
обґрунтовані заперечення проти позову з посиланням на наявні докази.
У випадку повного або часткового визнання позову особи підприємство
подає відповідну письмову заяву. Підприємство в особі директора повинно уповноважити до суду представника, видавши йому відповідну
довіреність (ст. ст. 112, 56, 58 КАСУ).
8.11 За результатами розгляду заявленого адміністративного позову
суд виносить постанову, яка може бути оскаржена підприємством (або
порушником) в порядку апеляційного провадження до відповідного адміністративного суду у 10-денний термін від дня її винесення шляхом
подання заяви про апеляційне оскарження з подальшим наданням у 20денний термін апеляційної скарги (ст. 163, 186 КАСУ).
8.12 Постанова судді у справах про оскарження постанов про накладення адміністративних стягнень набирає чинності після закінчення строку
подання апеляційної скарги (тобто у 10-денний термін) (ст. 254 КАСУ).
8.13 При скасуванні постанови, якщо штраф вже було стягнуто, повернення стягнених грошових сум здійснюється органами державного
казначейства на підставі рішення посадової особи, яка скасувала застосування штрафу (ст. 296 КУпАП).

ІХ. Виконання постанови про накладення
стягнення у справах про порушення вимог
лісового законодавства
9.1 Питання, пов’язані з виконанням постанови, вирішуються лісовим
інспектором, який її виніс; він же контролює правильне і своєчасне виконання накладеного стягнення. На лісогосподарському підприємстві ці
функції рекомендується доручати уповноваженій посадовій особі. Інші
відповідні державні органи (прокуратура, обласне управління лісового та
мисливського господарства) здійснюють контроль за виконанням постанови в межах покладених на них повноважень (ст. ст. 299, 304, 305 КУпАП).
9.2 За загальним правилом постанова підлягає виконанню з моменту
її винесення, тобто порушник має сплатити визначений у постанові лісовим інспектором штраф одразу після її винесення. У разі оскарження
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або опротестування винесеної постанови її дія зупиняється до вирішення скарги або протесту по суті. Надалі постанова підлягає виконанню,
якщо скарга чи протест залишились без задоволення (ст. 299 КУпАП).
Одночасно закон вказує, що порушник має сплатити штраф до банківської установи не пізніше п’ятнадцяти днів від дня вручення йому постанови, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не
пізніше ніж через п’ятнадцять днів від дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення (ст. 307 КУпАП).
9.3 Не підлягає виконанню постанова, якщо її не було звернуто до виконання (тобто не надіслано порушнику або скеровано до органу ДВС)
протягом трьох місяців від дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови перебіг вказаного строку давності зупиняється
до розгляду скарги або протесту (ст. 303 КУпАП).
9.4 Постанова вважається виконаною з моменту фактичної сплати штрафу. Доказом сплати штрафу є квитанція, оригінал якої (або
завірена належним чином копія) долучається до матеріалів справи
(ст. 310 КУпАП).
9.5 У разі несплати правопорушником штрафу у 15-денний термін
оригінал постанови (а не копія!) з печаткою підприємства надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби
за місцем проживання порушника (у більшості випадків), роботи або
за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом
(ст. 308 КУпАП). Постанова лісового інспектора на цій стадії набуває статусу виконавчого документа (ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження»). У такому випадку органами державної виконавчої служби з
порушника має бути стягнутий подвійний розмір штрафу, про що вказується у постанові (ст. 308 КУпАП).
9.6 Постанову до відділу ДВС рекомендується надсилати поштою з
повідомленням про вручення разом із супровідним листом за формою,
встановленою Додатком 9 Наказу №262 або передати в канцелярію
відповідного відділу ДВС, про що необхідно отримати відмітку на копії
супровідного листа. За потреби до відділу ДВС одночасно можуть бути
надіслані інші необхідні матеріали (ст. 19 Закону України «Про виконавче провадження»).
9.7 Матеріальна шкода, заподіяна лісопорушенням (включаючи таксову вартість незаконно добутої деревини), підлягає обов’язковому
відшкодуванню. Як зазначалося вище, в постанові порушнику пропону49
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ється добровільно відшкодувати завдану шкоду. Якщо порушник не відшкодував таку шкоду добровільно, її стягнення здійснюється в порядку
цивільного судочинства (ст. 40 КУпАП) одним із двох шляхів:
а) лісогосподарське підприємство безпосередньо звертається в якості позивача з цивільним позовом до фізичної особи-порушника до
місцевого суду за місцем проживання останнього (тобто на території району, де він фактично проживає чи зареєстрований – ст.
109 Цивільно-процесуального кодексу України). У такому випадку
підприємство самостійно бере участь у цивільному процесі з усіма
правами, наданими позивачу. При подачі позову лісогосподарське
підприємство звільняється від сплати державного мита (ст. 4 п. 27
Декрету КМУ «Про державне мито»);
б) лісогосподарське підприємство письмово звертається на адресу
прокуратури за місцем вчинення лісопорушення з клопотанням
надати допомогу у відшкодуванні завданої шкоди, додавши копії
належно завірених документів. У такому випадку прокурор має
право заявити вказаний позов до порушника в інтересах держави
в особі державного органу лісового господарства – лісогосподарського підприємства (ст. ст. 20, 34, 36–1 Закону України «Про прокуратуру»). У судовому процесі разом із прокурором бере участь за
довіреністю представник підприємства.
9.8 Постанова, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з
відміткою про виконання має бути повернута з відділу ДВС на адресу
лісогосподарського підприємства. У такому випадку провадження у
справі про адміністративне правопорушення вважається завершеним
(ст. 310 КУпАП).

Х. Діловодство у справах
про адміністративні правопорушення
10.1 Бланки протоколів, постанов, приписів мають бути виготовлені
друкарським способом, мати єдину наскрізну нумерацію в межах підприємства, видаватися і обліковуватися у відповідному порядку. Облік
виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів, постанов, приписів ведеться особою, на яку відповідним наказом покладені
обов’язки з ведення адміністративної практики на підприємстві.
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10.2 Усі матеріали, що стосуються одного лісопорушення, скоєного
конкретним громадянином або посадовою особою, формуються в одну
справу про адміністративне правопорушення. У справі оформлюється
титульний аркуш, на зворотному боці якого подається опис документів,
що знаходяться у справі. Форма титульного аркуша наведена у Додатку 7
Наказу №262. Справа формується з оригіналів документів, які стосуються
порушення, а саме: протоколу, припису, постанови, рапортів або доповідних записок працівників, що виявили та задокументували лісопорушення, розрахунків збитків, відомостей матеріально-грошової оцінки, заяви,
пояснення лісопорушника, свідків, актів виявлення або вилучення, актів
перевірок, повідомлень, листування з порушником органами внутрішніх
справ, ДВС, квитанцій, що підтверджують сплату штрафу, тощо.
10.3. Протоколи і постанови мають наскрізну нумерацію лісогосподарського підприємства, починаючи з першого номера, в межах календарного року. Можлива одночасна нумерація протоколів з урахуванням
переліку структурних підрозділів (лісництв).
10.4 Складений протокол та винесена постанова у найкоротший
термін реєструються у відповідному Журналі реєстрації протоколів
та постанов у справах про адміністративні правопорушення вимог лісового законодавства лісогосподарського підприємства, форма якого
визначена Додатком 12 Наказу №262. У лісництвах журнали виявлених лісопорушень ведуться за формою, встановленою Додатком 2
«Інструкції про порядок проведення ревізій лісових обходів (майстерських дільниць)», затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від
08.02.2010 року №23.
10.5 Вказаний Журнал має бути прошнурований, сторінки пронумеровані та скріплені печаткою підприємства з підписом керівника. Журнал
оформлюється та заповнюється особою, на яку відповідним наказом покладені обов’язки з ведення адміністративної практики на підприємстві.
10.6 Облік виданих приписів ведеться у Журналі реєстрації приписів
(Додаток 16), який має бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом директора та печаткою лісогосподарського підприємства.
10.7 Справа про адміністративне правопорушення повинна зберігатися на підприємстві протягом 3 років від часу виконання постанови.
(ч. 1 ст. 81 Наказу Головного архівного управління при КМУ №41 від
20.07.1998 р.)
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РЕКОМЕНДАЦІЇ МАЮТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР І НЕ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДО ВИКОНАННЯ ЯК ОФІЦІЙНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ.

Автор несе повну відповідальність за відповідність цих рекомендацій вимогам закону та основним положенням усталеної адміністративної практики правоохоронних та контролюючих органів.
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ʓˑˇ˃˕ˑˍ1
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»
ȱɜɚɧɨɜɭ ȱ.ȱ.
ɝɪ._____________________________

_______________________________
ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠ.______________________
ɦɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠ. _____________________
_______________________________
ɫɿɦɟɣɧɢɣ ɫɬɚɧ_____________________
ɦɿɫɰɟ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɚɞɚ __________________

_______________________________
ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ__________________
_______________________________
ɬɟɥ._____________________________

ɉɈəɋɇȿɇɇə

ɉɟɪɟɞ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɨɹɫɧɟɧɶ ɝɪ. ________________________ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɫɬ. 63
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɨɛɚ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɜɿɞɦɨɜɭ ɞɚɜɚɬɢ ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ
ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɟɛɟ, ɱɥɟɧɿɜ ɫɿɦ’ʀ ɬɚ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ.
ɉɿɞɩɢɫ___________________

ɉɨ ɫɭɬɿ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɹɫɧɸɸ ɧɚɫɬɭɩɧɟ_________________________
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ʓˑˇ˃˕ˑˍ2

Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȿɧɫɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ȿɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»
11111, ȿɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦ. ȿɧɫɶɤ, ɜɭɥ. Ʌɿɫɨɜɚ, 1 ɬɟɥ./ɮɚɤɫ 11-11-11

____________ʋ_______________

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ȿɧɫɶɤɨɝɨ Ɋȼ
Ƚɍ Ɇȼɋ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ȿɧɫɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ
ɩɿɞɩɨɥɤɨɜɧɢɤɭ ɦɿɥɿɰɿʀ
ɉɪɨɤɨɩɟɧɤɭ ȱ.ȼ.

25.10.2010 ɪɨɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ» ɭ ɤɜ. 5
ɜɢɞ. 3 ȿɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɠɚɯ Ʌɿɫɤɨɜɟɰɶɤɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ȿɧɫɶɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɭ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɧɚ ɪɭɛɤɚ 3 ɞɟɪɟɜ ɫɨɫɧɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɿ ɡɚɜɞɚɧɨ ɲɤɨɞɢ ɧɚ
ɫɭɦɭ 1250 ɝɪɧ. ɉɨ ɰɶɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɚɤɬ ɨɝɥɹɞɭ ɦɿɫɰɹ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɿɞ 25.10.2010 ɪɨɤɭ.
ɐɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɝɨ
ɫɬ. 65 ɄɍɩȺɉ.
ȼɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɜɱɢɧɢɥɢ ɰɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɠɢɬɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɥɿɫɨɜɨɸ
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɡɚɯɨɞɿɜ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩ. 14 ɫɬ. 91 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬ. ɫɬ. 2, 10 Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ
ɦɿɥɿɰɿɸ», ɩ. 2.5 «ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɥɿɫɨɜɨɝɨ
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ
ɇɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɤɨɦɥɿɫɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ262 ɜɿɞ 31.08.2010 ɪɨɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɽɦɨ ɡɿɛɪɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ
ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ.
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɥɿɫɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ» ɝɨɬɨɜɚ ɫɩɪɢɹɬɢ ɨɪɝɚɧɚɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ
ɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ. ɉɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɩɪɨɫɢɦɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɧɚ
ɧɚɲɭ ɚɞɪɟɫɭ. Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚ ɨɫɨɛɚ – ɿɧɠɟɧɟɪ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɭ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ»
ɋɬɟɩɚɧɤɨ ȱ.ȱ., ɪɨɛɨɱɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ: 5 50 50, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ: 050 500 00 00.
Ⱦɨɞɚɬɨɤ:
- ɨɪɢɝɿɧɚɥ ɚɤɬɭ ɨɝɥɹɞɭ ɦɿɫɰɹ ɜɱɢɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɜɿɞ
25.10.2010 ɪ. ɧɚ 1 ɚɪɤ.
- ɤɨɩɿɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɦɚɣɫɬɪɚ ɥɿɫɭ ɨɛɯɨɞɭ ʋ5 ɑɟɪɿɧɶɤɚ ȱ.ȱ. ɧɚ 1 ɚɪɤ.
- ɤɨɩɿɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɨɦɿɱɧɢɤɚ ɥɿɫɧɢɱɨɝɨ ȿɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ ɑɭɤɚ ȼ.ɉ. ɧɚ 1 ɚɪɤ.
- ɞɨɜɿɞɤɚ ɩɪɨ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɥɿɫɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɧɚ 1 ɚɪɤ.
- ɤɨɩɿɹ ɜɢɬɹɝɭ ɡ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɞɟ
ɜɱɢɧɟɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɧɚ 1 ɚɪɤ.

Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ»
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ȼ.ȼ. ɉɨɥɿɳɭɤ
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ʓˑˇ˃˕ˑˍ3

ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ

ɪɨɡɦɿɪɭ ɲɤɨɞɢ, ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ _______________________________
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɸ ɪɭɛɤɨɸ ɞɟɪɟɜ ɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ ʋ____ ɜɢɞɿɥ ____ ȿɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ
ɥɿɫɝɨɫɩ»
(ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ʋ_______ ɜɿɞ __________2010 ɪɨɤɭ)
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɞɟɪɟɜ
ɜ ɤɨɪɿ ɛɿɥɹ
ɲɢɣɤɢ ɤɨɪɟɧɹ
(ɫɦ)

ɉɨɪɨɞɚ ɞɟɪɟɜ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɡɪɭɛɚɧɢɯ ɞɟɪɟɜ

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ
(ɫɭɦɚ* ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ)

Ɋɨɡɦɿɪ
ɲɤɨɞɢ

ɍɫɶɨɝɨ:

Ɂ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: ɇɿ = ɧɉ * ȱ /100, ɫɭɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ =

_________________
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɲɤɨɞɢ, ɹɤɚ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɸ,
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ:__________________ɝɪɧ.
(ɰɢɮɪɚɦɢ ɬɚ ɩɪɨɩɢɫɨɦ)

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ ɄɆɍ ɜɿɞ 23.07.2008 ɪɨɤɭ ʋ665,
ɞɨɞɚɬɨɤ ʋ __.

Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɜɿɜ:
ȱɧɠɟɧɟɪ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɥɿɫɭ
Ⱦɉ «ȿɧɫɶɤɢɣ ɥɿɫɝɨɫɩ»

ȱ.ȱ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɨ

«____»__________201__ ɪɨɤɭ.
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ʓˑˇ˃˕ˑˍ4
Ʉɜɢɬɚɧɰɿɹ ȺȺ 01*ʋ000001*
ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɲɬɪɚɮɭ (ɝɨɬɿɜɤɨɸ) ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɤɨɽɧɧɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ,
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬ. ɫɬ. 70, 73, 77 ɄɍɩȺɉ
--------------------------------------------------------------------------------------|
Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɥɿɫɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
«ȿɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»
|
Ⱦɟɪɠɤɨɦɥɿɫɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
|
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ
Ɍɚɥɨɧ ɤɜɢɬɚɧɰɿʀ ȺȺ 01* ʋ000001*
|
«ȿɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»
ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɲɬɪɚɮɭ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ
|
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
|
Ʉɜɢɬɚɧɰɿɹ ȺȺ 01* ʋ000001*
____________________________________________
|
ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɲɬɪɚɮɭ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
____________________________________________
|
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ
|
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɚɞɦɿɧ. ɜɿɞɩɨɜɿɞ-ɬɿ) |
ɫɩɥɚɬɢɜ ɲɬɪɚɮ ______________________________
|
_______________________________
(ɫɭɦɚ ɫɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɲɬɪɚɮɭ
|
(ɫɭɦɚ ɫɬɹɝɧɭɬɨɝɨ ɲɬɪɚɮɭ
____________________________________________
|
_______________________________
ɩɪɨɩɢɫɨɦ)
|
ɩɪɨɩɢɫɨɦ)
ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɱ.___ ɫɬ.____
|
ɡɚ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ
Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨ|
ɱ.___ ɫɬ._____ Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɪɭɲɟɧɧɹ.
|
ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɒɬɪɚɮ ɫɬɹɝɧɭɜ _____________________________
|
ɲɟɧɧɹ.
___________________________________________
|
ɒɬɪɚɮ ɫɬɹɝɧɭɜ _________________
___________________________________________
|
_______________________________
(ɩɨɫɚɞɚ,ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ)
|
_______________________________
ɋɥɭɠɛɨɜɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ʋ ____________________
|
_______________________________
____________________________________________
|
(ɩɨɫɚɞɚ,ɉ.ȱ.Ȼ.)
(ɩɿɞɩɢɫ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɥɿɫɨɯɨɪɨɧɢ)
|
ɋɥɭɠɛɨɜɟ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ʋ ________
Ɂɿ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹɦ ɡɚ ɜɱɢɧɟɧɟ ɦɧɨɸ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɝɨ|
_______________________
ɞɟɧ, ɤɜɢɬɚɧɰɿɸ ɧɚ ɫɭɦɭ _____ ɝɪɧ. _____ ɤɨɩ.
|
(ɩɿɞɩɢɫ)
ɨɞɟɪɠɚɜ
|
Ⱦɚɬɚ ______________ ________________________
|
Ⱦɚɬɚ ______________
(ɩɿɞɩɢɫ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɚ)
|
---------------------------------------------------------------------------------------

ʞ˓ˋˏ˪˕ˍ˃:
ȋˎ˪˅˃˚˃˔˕ˋː˃˒˪˔ˎˢ˒ˑ˅ːˑˆˑˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢ ȋ˒˓˃˅˃˚˃˔˕ˋː˃˒˪˔ˎˢˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢ
˓ˈˍ˅˪ˊˋ˕˪˅ˊ˃ˎˋ˛˃˦˕˟˔ˢ˖˒ˑ˔˃ˇˑ˅ˑ˫
 ˅˪ˇ˓ˋ˅˃˦˕˟˔ˢ˪ː˃ˇ˃˦˕˟˔ˢˑ˔ˑ˄˪ǡ
ˑ˔ˑ˄ˋˇˈ˓ˉˎ˪˔ˑ˘ˑ˓ˑːˋǡˢˍ˃˅ˋ˒ˋ˔˃ˎ˃
ˢˍ˃˒˓ˋ˕ˢˆ˃˦˕˟˔ˢˇˑ
ˍ˅ˋ˕˃ː˙˪ˡȌ 





˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑ˫˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇ˃ˎ˟ːˑ˔˕˪Ȍ









ʞˑˢ˔ːˈːːˢ:
ʖ˓˃ˊˑˍ˙˪˦˫ˍ˅ˋ˕˃ː˙˪˫˔ˍˎ˃ˇˈːˋˌˊ˃˃ː˃ˎˑˆ˪˦ˡˇˑ˗ˑ˓ˏˋ,ː˃˅ˈˇˈːˑ˫˅«ʶː˔˕˓˖ˍ˙˪˫˜ˑǦ
ˇˑˊ˃˔˕ˑ˔˖˅˃ːːˢ˪ˊ˃˒ˑ˅ːˈːːˢˍ˅ˋ˕˃ː˙˪ˌ˒˓ˋ˔˕ˢˆːˈːː˪˛˕˓˃˗˪˅(ˆˑ˕˪˅ˍˑˡ)ː˃ˏ˪Ǧ
˔˙˪ ˔ˍˑ˦ːːˢ ˃ˇˏ˪ː˪˔˕˓˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˒˓˃˅ˑ˒ˑ˓˖˛ˈː˟ ˅ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ː˃˅ˍˑˎˋ˛ː˟ˑˆˑ
˒˓ˋ˓ˑˇːˑˆˑ˔ˈ˓ˈˇˑ˅ˋ˜˃»,ˊ˃˕˅ˈ˓ˇˉˈːˑ˫ː˃ˍ˃ˊˑˏʛ˪ː˪˔˕ˈ˓˔˕˅˃ˑ˘ˑ˓ˑːˋː˃˅ˍˑˎˋ˛Ǧ
ː˟ˑˆˑ˒˓ˋ˓ˑˇːˑˆˑ˔ˈ˓ˈˇˑ˅ˋ˜˃˕˃ˢˇˈ˓ːˑ˫˄ˈˊ˒ˈˍˋʢˍ˓˃˫ːˋ͖162˅˪ˇ09.10.1997˓ˑˍ˖.


56

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України


ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɝɥɹɞɭ

ɦ. ______________________





ʓˑˇ˃˕ˑˍ5


«_____»___________201___ ɪɨɤɭ

Ɇɧɨɸ, _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ________________________________________________________________________
(ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɢɯ – ɜɤɚɡɚɬɢ ɩɨɜɧɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ _____________________________________________________________________
(ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ – ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɩɪɢɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ)

ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɬ. ɫɬ. 260, 264 ɄɍɩȺɉ, ɱ. 1 ɩ. 4 ɫɬ. 91 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɰɟɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɱ._______ ɫɬ. ___________________________ ɄɍɩȺɉ ɜ
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɭ – ɜɢɞɿɥ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɥɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ, ɚɞɪɟɫɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɬɨɳɨ)

ɩɪɨɜɿɜ ɨɝɥɹɞ _____________________________________________________________________
(ɱɨɝɨ ɫɚɦɟ: ɩɧɿɜ, ɞɟɪɟɜ, ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɬɨɳɨ)

_________________________________________________________________________________
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɞɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɝɨɞɚ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ –
_________________________________________________________________________________
__________________
(ɩɿɞɩɢɫ ɜɥɚɫɧɢɤɚ)

ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ:_______________________________________________

(ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɧɿɜ, ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɨɛɫɬɚɜɢɧ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɥɿɫɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ__________________
________________________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɱɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɚɛɨ ɧɿ; ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ, ɬɢɩ, ɫɟɪɿɸ ɧɨɦɟɪ)

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ _______________________________________________________
(ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ ɬɚ ɬɢɩ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚ, ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɢ)

ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɭ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɢɥɭɱɚɥɨɫɶ.
Ɂɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ (ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɚɛɨ ɧɿ)_______________________________________________
ɉɪɢɫɭɬɧɿ (ɜɤɥɸɱɧɨ ɡ ɩɨɧɹɬɢɦɢ):

1._______________________ ________________________
(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

2._______________________ ________________________
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɬɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɚɞɦɿɧ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ): ______________ ________________________
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ:
_______________________________________________________
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ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
ɦ. ______________________

«_____» ________________201__ ɪɨɤɭ

Ɇɧɨɸ, _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ: ______________________________________________________________
ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɢɯ (ɫɜɿɞɤɿɜ):
1.________________________________________________________________________________
(ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɜɧɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ)

__________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ ɛɭɥɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɿ ʀɯ ɩɪɚɜɚ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɬɚ
ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ______________________________________________________________________

(ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ)
_____________________________________________________________________________________________________________

ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɬ. ɫɬ. 260, 265 ɄɍɩȺɉ, ɱ. 1 ɩ. 4, 6 ɫɬ. 91 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɰɟɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɱ. ___ ɫɬ. _______________ ɄɍɩȺɉ ɜ ____________________________
__________________________________________________________________________________
(ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ – ɜɢɞɿɥ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɥɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ, ɚɞɪɟɫɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɬɨɳɨ)

ɩɪɨɜɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ: ____________________________________________________
(ɱɨɝɨ ɫɚɦɟ: ɡɧɚɪɹɞɶ ɥɿɫɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɧɚɡɜɚ, ɫɟɪɿɹ, ɧɨɦɟɪ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɦɨɞɟɥɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɪɢɤɦɟɬɢ) ɚɛɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɞɨɛɭɬɨʀ
ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɪɨɞɚ ɞɟɪɟɜɢɧɢ, ɞɨɜɠɢɧɚ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɜɟɪɯɧɶɨɝɨ ɡɪɿɡɭ, ɫɨɪɬ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɨɛɫɹɝ))

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ⱦɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɞɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɝɨɞɚ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ – _____________________
__________________________________________________________________________________
_______________________
(ɩɿɞɩɢɫ ɜɥɚɫɧɢɤɚ)

ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ________
__________________________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɱɢ ɧɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ, ɬɢɩ, ɫɟɪɿɸ ɬɚ ɧɨɦɟɪ)

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ__________________________________________________________
(ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ ɬɚ ɬɢɩ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚ, ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɢ)

ȼɢɥɭɱɟɧɿ ɪɟɱɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜ____________________________

(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɪɟɱɿ)

__________________________________________________________________________________
Ɂɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ (ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɚɛɨ ɧɿ) ____________________
ɉɪɢɫɭɬɧɿ:
ɉɨɧɹɬɿ:

______________________
1._____________________
(ɩɿɞɩɢɫ)

2._____________________
_____________________
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɬɹɝɚɽɬɶɫɹ
ɞɨ ɚɞɦɿɧ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ
(ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ): ______________________
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ:

_______________________
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_____________________________
_____________________________
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_____________________________
_____________________________
_____________________________

_________________________
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ɦ. ______________________

ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ

«_____» ________________201__ ɪɨɤɭ

Ɇɧɨɸ, _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɢɯ: 1.___________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ ʀɯ ɩɨɜɧɟ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ)

2. _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ɹɤɢɦ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿʀ ɛɭɥɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɿ ʀɯ ɩɪɚɜɚ ɪɨɛɢɬɢ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ,
ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ_____________________________________________________________________

(ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ – ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ)
____________________________________________________________________________________________________________

ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɬ. ɫɬ. 260, 264, 265 ɄɍɩȺɉ, ɱ. 1 ɩ. 4, 6 ɫɬ. 91 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨ
ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɦ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɱ.___ ɫɬ. _____ ɄɍɩȺɉ ɜ ____________________________
_________________________________________________________________________________
(ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɭ – ɜɢɞɿɥ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɥɿɫɧɢɰɬɜɨ, ɭɪɨɱɢɳɟ, ɚɞɪɟɫɚ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɬɨɳɨ)

ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɨɝɥɹɞɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɞɨɦɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɡɝɨɞɚ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ
_________________________________________________________________________________
__________________
(ɩɿɞɩɢɫ ɜɥɚɫɧɢɤɚ)

ɩɪɨɜɿɜ ɨɝɥɹɞ _____________________________________________________________________
(ɱɨɝɨ ɫɚɦɟ: ɩɧɿɜ, ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ)

_________________________________________________________________________________
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ:_______________________________________________________

(ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɬɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɧɿɜ, ɤɨɦɥɟɜɢɯ ɡɪɿɡɿɜ, ɪɟɱɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ
ɡɧɚɪɹɞɞɹɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ (ɧɚɡɜɭ, ɫɟɪɿɸ, ɧɨɦɟɪ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɦɨɞɟɥɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɪɢɤɦɟɬɢ) ɚɛɨ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɚ
ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɤɚɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɥɿɫɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ)

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ɍ ɯɨɞɿ ɨɝɥɹɞɭ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(ɫɬɢɫɥɨ ɜɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ)

_________________________________________________________________________________
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɝɥɹɞɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ____________________________
_________________________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɱɢ ɧɿ, ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ, ɬɢɩ, ɫɟɪɿɸ, ɧɨɦɟɪ)

Ɏɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ________________________________________________________
(ɭ ɪɚɡɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ – ɜɤɚɡɚɬɢ ɦɚɪɤɭ ɬɚ ɬɢɩ ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɚ, ɜɿɞɟɨɤɚɦɟɪɢ)

ȼɢɥɭɱɟɧɿ ɪɟɱɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨ ɫɭɬɿ ɜ __________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɞɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɭɬɶɫɹ ɜɢɥɭɱɟɧɿ ɪɟɱɿ)

_________________________________________________________________________________
Ɂɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ (ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɚɛɨ ɧɿ) ______________________________________________
ɉɪɢɫɭɬɧɿ:
ɉɨɧɹɬɿ:

______________________
1._____________________

_______________________
_______________________

(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

2._____________________
______________________

_______________________
_______________________

Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɩɪɢɬɹɝɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɚɞɦɿɧ. ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ): ___________________
Ɉɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɥɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥ:

_____________________________________________________
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ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ
ɦ.___________________________
«____»____________201___ɪɨɤɭ
Ɇɧɨɸ, ____________________________________________________________________
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ )

ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿɹ _____________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ)

______________________________________________________________________________________
ɬɚ ɫɜɿɞɤɿɜ (ɩɨɧɹɬɢɯ) 1.___________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ)

______________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ)

______________________________________________________________________________________
ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɬ. ɫɬ. 260, 265 ɄɍɩȺɉ, ɩ. 6 ɫɬ. 91 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩ. 7 «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɥɿɫɨɜɭ ɨɯɨɪɨɧɭ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ ɜɿɞ 16.09.2009 ɪɨɤɭ ʋ976 ɛɭɥɨ
ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɨɝɥɹɞ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ
______________________________________________________________________________________
(ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ)

ɦɚɪɤɚ ___________________, ɞɜɢɝɭɧ ___________________________, ɪɿɤ ɜɢɩɭɫɤɭ ________________
ɧɨɦɟɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ____________, ɹɤɢɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ_______________________________________________
______________________________________________________________________________________
ɩɨɤɚɡɚɧɧɹ ɫɩɿɞɨɦɟɬɪɚ _______________, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɛɟɧɡɢɧɭ ___________________________________
ɉɟɪɟɥɿɤ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɚ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ, ɹɤɢɯ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
ɇɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ :___________________________________________________________________
ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɚɝɪɟɝɚɬɨɦ ɨɤɪɟɦɨ_________________________________________
______________________________________________________________________________________
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɥɿɫɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɱɟɣ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ, ɬɚ ʀɯ ɫɬɚɧ ___________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ȼɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɫɥɭɝɭɜɚɜ ɡɧɚɪɹɞɞɹɦ ɜɱɢɧɟɧɧɹ
ɥɿɫɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ:___________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɹɤɨɝɨ ɫɚɦɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɤɢɦ ɞɨɩɭɳɟɧɨ, ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ – ɤɢɦ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(ɱɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɩɟɱɚɬɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ)

Ɂɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ:_________________________________________________________
ɉɨɧɹɬɿ: 1._______________________________ 2._____________________________________________
(ɩɿɞɩɢɫ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

(ɩɿɞɩɢɫ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ)

Ⱥɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɡɚɱɢɧɟɧɨ ɜ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿɹ, ɤɥɸɱɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɨ ɜɨɞɿɸ, ɤɨɩɿɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɨɬɪɢɦɚɜ,
ɩɿɞɩɢɫ ɜɨɞɿɹ (ɚɛɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚ) _______________________________________________________________
ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɜ ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɫɤɥɚɜ:_______________________________________________________________________
(ɩɿɞɩɢɫ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)
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ɊɈɁɉɂɋɄȺ

(ɩɢɲɟ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱɧɨ ɨɫɨɛɚ, ɭ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɜɢɥɭɱɟɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ)

Ɇɧɨɸ, _______________________________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ, ɚɞɪɟɫɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɫɟɪɿɹ, ʋ ɩɚɫɩɨɪɬɚ)

ɨɬɪɢɦɚɧɨ________________________________________________________, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɹɤɨɝɨ ɬɚ
(ɜɢɞ, ɦɚɪɤɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ)

ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚɩɢɫɚɦ ɭ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿ ɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɜɿɞ
«____» ______________ 201__ ɪɨɤɭ. ɉɪɟɬɟɧɡɿɣ ɞɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɟ ɦɚɸ.
«_____» _______________201___ ɪ.
ɉɿɞɩɢɫ:________________
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Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
ȿɧɫɶɤɟ ɨɛɥɚɫɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɨ «ȿɧɫɶɤɟ ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ»
11111, ȿɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦ. ȿɧɫɶɤ, ɜɭɥ. Ʌɿɫɨɜɚ, 1, ɬɟɥ./ɮɚɤɫ 11-11-11

________________________________
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ,

________________________________
ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ )

________________________________
(ɩɨɲɬɨɜɚ ɚɞɪɟɫɚ)

ɉɊɂɉɂɋ ʋ _______
ɩɪɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɢɦɨɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɜɿɞ «____»____________ 201___ ɪɨɤɭ

ʋ _____________

Ɇɧɨɸ __________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɩɨɫɚɞɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɥɿɫɨɯɨɪɨɧɢ)

ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ, ɡɚɯɢɫɬɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ:
1. ___________________________________________________________________
(ɫɬɢɫɥɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɫɭɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ)

_____________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,
ɩɪɨ ɳɨ ɛɭɜ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɚɤɬ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ) ɜɿɞ «___»_______201__ ɪɨɤɭ.
ȼɤɚɡɚɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɞɨɩɭɳɟɧɿ ɡ ɜɢɧɢ_________________________________

(ɜɤɚɡɚɬɢ ɮɿɡɢɱɧɭ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ, ɹɤɚ ɞɨɩɭɫɬɢɥɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ)

_____________________________________________________________________
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɳɟ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ, ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɱ. 1 ɩ. 15 ɫɬ. 91, ɫɬ. 19, 86, 89,
90, 93, 94 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩ. 7 «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɥɿɫɨɜɭ
ɨɯɨɪɨɧɭ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ ɜɿɞ 16.09.2009 ɪɨɤɭ ʋ976, ɡ ɦɟɬɨɸ
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, --
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ɉɊɂɉɂɋɍɘ:
ʋ
ɩ/ɩ

ɉɿɞɫɬɚɜɚ:
(ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɫɬɚɬɬɹ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ)

Ɂɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ

Ɍɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɡɚɯɨɞɿɜ

1.
2.
3.

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɪɢɩɢɫɭ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ _____________________________
_____________________________________________________________________
(ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɚɛɨ ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɩɨɫɚɞɨɜɭ ɨɫɨɛɭ ɞɟɪɠɥɿɫɝɨɫɩɭ)

ɐɟɣ ɩɪɢɩɢɫ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ.
ɋɭɛ'ɽɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ (ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɨɫɨɛɿ), ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɩɪɢɩɢɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ 3 ɞɧɿɜ ɩɿɫɥɹ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɭ.
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɞɨ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ «ȿɧɫɶɤɟ
ɥɿɫɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ» ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: 11111, ȿɧɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɦ. ȿɧɫɶɤ, ɜɭɥ.
Ʌɿɫɨɜɚ,1, ɬ. 111-111____________________________________________________
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ )

ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ
ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ȼɢ ɛɭɞɟɬɟ ɩɪɢɬɹɝɧɭɬɿ ɞɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ
ɡɚɤɨɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚ ɫɬ. 188 – 5 ɄɍɩȺɉ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɬɪɚɮɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ɜɿɞ 85 ɞɨ 170 ɝɪɧ (ɮɿɡɢɱɧɿ
ɨɫɨɛɢ), ɬɚ ɜɿɞ 170 ɞɨ 510 ɝɪɧ (ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ).
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɥɿɫɧɨɝɨ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɳɟɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨ ɰɶɨɦɭ ɮɚɤɬɭ ɛɭɞɭɬɶ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɧɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ
ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.

ɉɪɢɩɢɫ ɜɢɞɚɜ: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɿɞɩɢɫ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ, ɹɤɚ ɜɢɞɚɥɚ ɩɪɢɩɢɫ)

ɉɪɢɩɢɫ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɜ:
___________________
(ɩɨɫɚɞɚ)

«__________»_________________ 201____ ɪɨɤɭ.
____________________
_______________________
(ɩɿɞɩɢɫ)

(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

ɉɪɢɩɢɫ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɦ ɥɢɫɬɨɦ ɿɡ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɜɪɭɱɟɧɧɹ
«______»_________ 201___ ɪɨɤɭ ____________________________________________________
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɢɩɢɫ)
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ȺɄɌ
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ)
«____»____________201__ ɪɨɤɭ

ɦ. _____________________

Ɇɧɨɸ (ɚɛɨ ɤɨɦɿɫɿɽɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ): _____________________________________

(ɩɪɿɡɜɢɳɚ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɬɚ ɩɨɫɚɞɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ___________
_____________________________________________________________________
ɍ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ_________________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɚɧɨ ɩɪɢɩɢɫ, ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɨɫɿɛ)

__________________________________________________________________________________________________________

ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɨɯɨɪɨɧɨɸ,
ɡɚɯɢɫɬɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɥɿɫɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɱ. 1 ɫɬ. 91, ɫɬ. ɫɬ. 19,
86, 89, 90 Ʌɿɫɨɜɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩ. 7 «ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɥɿɫɨɜɭ
ɨɯɨɪɨɧɭ», ɳɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɆɍ ɜɿɞ 19.09.2009 ɪɨɤɭ ʋ976, -ɉɪɨɜɿɜ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ ʋ_______ ɩɪɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ
ɜɢɦɨɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɜɢɞɚɧɨɝɨ «______»_____________ 201___ ɪɨɤɭ.
_____________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɨɦɭ: ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɚɛɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿɣ ɜɢɞɚɧɨ ɩɪɢɩɢɫ)

ɍ ɯɨɞɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɥɿɫɨɜɨʀ (ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ) ɞɿɥɹɧɤɢ _____________________
_____________________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɜɢɞɿɥ, ɧɚɡɜɭ ɥɿɫɧɢɰɬɜɚ, ɥɿɫɝɨɫɩɭ, ɡɚɡɧɚɱɢɜɲɢ, ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɜɢɹɜɥɟɧɟ

_____________________________________________________________________
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɭ ɪɚɡɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɥɿɫɨɫɦɭɝ – ɿɧɲɿ ɨɡɧɚɤɢ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ)

ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɬɚɤɟ: ____________________________________________________
(ɫɬɢɫɥɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɬɚɧ ɥɿɫɨɜɨʀ (ɡɟɦɟɥɶɧɨʀ) ɞɿɥɹɧɤɢ, ɞɟ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɫɬɚɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɩɪɢɩɢɫɿ;

_____________________________________________________________________
ɬɚɤɨɠ ɨɩɢɫɚɬɢ ɿɧɲɿ ɫɭɬɬɽɜɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɫɩɪɚɜɢ, ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɿɜ,

_____________________________________________________________________
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɪɚɜɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɢɩɢɫɭ, ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ: «ɡɿ ɫɥɿɜ…..ɉ.ȱ.Ȼ…».)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ɉɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɿ (ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ) ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɚɫɶ (ɚɛɨ ɧɿ) ɮɨɬɨ, ɜɿɞɟɨɡɣɨɦɤɚ.
ɑɢ ɧɚɞɯɨɞɢɥɢ ɡɚɹɜɢ ɬɚ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɨɫɿɛ.

ɉɨɫɚɞɢ,

ɩɿɞɩɢɫɢ,

ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɨɫɿɛ

Ɂ ɚɤɬɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ, ɤɨɩɿɸ ɚɤɬɭ ɨɬɪɢɦɚɜ: __________________ «___»_______ 201___ ɪɨɤɭ.
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Ɋ ȱ ɒ ȿ ɇ ɇ ə ʋ _______
ɩɪɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɤɚɪɝɢ (ɩɪɨɬɟɫɬɭ) ɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɭ ɡɚ ɫɩɪɚɜɨɸ
ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
«____» ____________ 201__ ɪ.

ɦ. _________________________

ə, ________________________________________________________________,
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ )

ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɫɩɪɚɜɭ ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ
ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ (-ɤɭ)__________________________________________
ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɦ: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
(ɫɤɚɪɝɢ/ɩɪɨɬɟɫɬɭ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ, ɳɨ ɧɚɞɿɣɲɨɜ  ɞɚɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ)

ȼɋɌȺɇɈȼɂȼ:
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɩɪɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɜɢɦɨɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ʋ ________ɜɿɞ «_____» __________ 201___ ɪɨɤɭ
_______________________________________________________ ɩɪɢɬɹɝɧɭɬɨ ɞɨ
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɥɿɫɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ)

ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɬ. __________________________ ɄɍɩȺɉ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ (-ɤɭ)_____________________________________________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɬɚ ɿɧɿɰɿɚɥɢ)

ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɲɬɪɚɮɭ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ ______ ɝɪɧ.
____________________________________________________________________
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɞɨɜɨɞɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ ɫɤɚɪɡɿ/ɩɪɨɬɟɫɬɿ________________________
(ɫɬɢɫɥɨ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɫɭɬɶ ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɧɚ

____________________________________________________________________
ɞɭɦɤɭ ɫɤɚɪɠɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɡɚɤɨɧɭ, ɦɨɬɢɜɢ ɫɤɚɪɝɢ /ɩɪɨɬɟɫɬɭ)

ɉɟɪɟɜɿɪɢɜɲɢ ɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɳɨ
____________________________________________________________________
(ɱɢ ɦɚɥɢ ɦɿɫɰɟ ɜɤɚɡɚɧɿ ɞɨɜɨɞɢ, ɬɚ ɱɢɦ ɰɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ – ɡ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ)

ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ__________________________________________________________
(ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɱɢ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɫɤɚɪɝɚ/ɩɪɨɬɟɫɬ)

ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɬɚ ɤɟɪɭɸɱɢɫɶ ɫɬ.ɫɬ. 7, 293 Ʉɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ,
ȼɂɊȱɒɂȼ:
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɭ ɩɪɨ ɧɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ʋ ____ ɜɿɞ «___» _______201_ ɪɨɤɭ,
ɜɢɧɟɫɟɧɭ ____________________________________________________________
(ɜɤɚɡɚɬɢ, ɤɢɦ ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ

____________________________________________________________________
ɬɚ ɭɯɜɚɥɟɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɫɬ. 293 ɄɍɩȺɉ))

____________________________________________________________________
2.

Ʉɨɩɿɸ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɞɧɿɜ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ__________________

(ɨɫɨɛɿ, ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ ʀʀ ɜɢɧɟɫɟɧɨ, ɚ ɡɚ ɩɪɨɬɟɫɬɨɦ – ɧɟɝɚɣɧɨ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɪɨɤɭɪɨɪɭ)

____________________________________________________________________
_______________
(ɩɨɫɚɞɚ)

____________________
(ɩɿɞɩɢɫ)

_________________
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ)
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ɀɍɊɇȺɅ
ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɩɪɢɩɢɫɿɜ ɩɪɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɜɢɦɨɝ
ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ
ɜɢɞɚɧɢɯ _____________________________________________________
(ɧɚɡɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɥɿɫɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ)

Ɋɨɡɩɨɱɚɬɨ «_____» ______________ 201__ ɪ.
Ɂɚɤɿɧɱɟɧɨ «_____» ______________ 201__ ɪ.
___________________________________________________________________

Ɂɪɚɡɨɤ ɠɭɪɧɚɥɭ
Ʌɿɜɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɠɭɪɧɚɥɭ
ɉɨɪɹɞɤɨɜɢɣ
ɧɨɦɟɪ

Ⱦɚɬɚ ɜɢɞɚɱɿ
ɩɪɢɩɢɫɭ

ɇɨɦɟɪ
ɩɪɢɩɢɫɭ

1

2

3

ɉɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ
ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ,
ɹɤɚ ɜɢɞɚɥɚ ɩɪɢɩɢɫ
4

Ʉɨɦɭ ɜɢɞɚɧɨ
ɩɪɢɩɢɫ
5

ɉɪɚɜɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚ ɠɭɪɧɚɥɭ
ɋɬɢɫɥɢɣ
ɡɦɿɫɬ
ɡɚɯɨɞɿɜ
6
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Ɍɟɪɦɿɧ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

ȼɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ

7

8

Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɠɢɬɿ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɩɨɜɬɨɪɧɿ
ɩɪɢɩɢɫɢ ɬɨɳɨ)
9

ɉɪɢɦɿɬɤɚ
10
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Типові помилки та недоліки,
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У цьому розділі подається детальний аналіз основних недоліків та
помилок, що допускаються посадовими особами органів лісового господарства в адміністративному провадженні, а також даються поради
щодо запобігання порушенням процедури накладення адміністративних стягнень.
Метою проведеного аналізу є вдосконалення існуючої адміністративної практики державної лісової охорони та покращення стану боротьби
з лісопорушеннями. Зокрема, в ході перевірок адміністративної діяльності держлісгоспів органами прокуратури виявляється значна кількість порушень вимог чинного КУпАП, що тягне за собою опротестування з подальшим скасуванням незаконних постанов та закриття проваджень у таких справах. Аналогічні порушення закону виявляються під
час судового оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, що ініціюються зацікавленими особами. Доводиться констатувати, що неврахування процесуальних положень адміністративного права, які, на перший погляд, здаються «дрібницями», може тягнути
за собою визнання неправомірними дій посадових осіб держлісохорони
під час судового розгляду справи. В подальшому це, зокрема, викликає
значні труднощі у стягненні з винних осіб завданої шкоди.
Якщо умовно співставити адміністративне провадження з кримінальним процесом, то протокол про адміністративне порушення є за змістом «актом звинувачення», який пред’являє держава (в особі наділених
відповідними повноваженнями посадових осіб), конкретному громадянину за вчинене ним порушення закону. Водночас постанову у справі
про адміністративне правопорушення можна порівняти з вироком, що
визначає конкретну міру покарання винній особі. Це потребує від посадових осіб держлісохорони належного рівня правової культури, чіткого
знання адміністративного та лісового законодавства, постійного вдосконалення власної правозастосовчої практики.
Посадові особи державної лісової охорони мають усвідомлювати, що
протокол за змістом є основним доказом у справі, тому від правильності
й чіткості його складання залежить кінцевий результат адміністративного провадження.
Отже, мета цього розділу – запобігти можливим порушенням процесуальних вимог чинного КУпАП в адміністративній практиці посадових
осіб органів лісового господарства (державної лісової охорони).
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Складання протоколів про адміністративні
правопорушення
1. Не вказується дата складання протоколу (ст. 256 КУпАП). Число,
місяць та рік складання протоколу вказуються у відповідному реквізиті
та мають відповідати реальній даті, коли відбувся факт документування порушення. Невідповідність дати фактичним обставинам справи вважатиметься порушенням закону. Як правило, дата складання протоколу
та дата вручення його копії особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності (надалі – Особа), повинні співпадати.
2. Не вказується місце складання протоколу (ст. 256 КУпАП). У протоколі в більшості випадків зазначається конкретний населений пункт,
де фактично оформлюється протокол, наприклад: «с. Крутьки Енського району». Однак значна кількість протоколів складається лісівниками безпосередньо в лісових масивах, тому правильним буде зазначення конкретного кварталу та виділу лісництва, де відбувається фіксація
порушення. При цьому доречно посилатись на адміністративні межі
сільської чи селищної ради, на території якої складається протокол. Наприклад: «Кв. 1 вид. 5 Енського лісництва, адмінмежі Крутьківської сільської ради Енського району Енської області».
3. Не повністю зазначається посада, прізвище, ім’я та по батькові
посадової особи органу лісового господарства, яка склала протокол
(ст. 256 КУпАП). Правильним і повним буде такий запис у відповідній
графі: «Лісничий Шевченківського лісництва ДП «Енський лісгосп» Костюк Іван Іванович».
4. Протоколи складаються посадовими особами органів лісового господарства, котрі не наділені відповідними повноваженнями (ст. 255 КУпАП). Аналогічне зауваження стосується й винесення
постанов. Вичерпний перелік посадових осіб, яких уповноважено законом розглядати справи про лісопорушення, наведено у ст. 241 КУпАП. Підкреслюємо, що він не збігається з переліком посадових осіб,
віднесених Постановою КМУ №976 до державної лісової охорони. Наприклад, кодекс не наділяє повноваженнями на складання протоколів та розгляд справ старшого майстра лісу, начальника лісопожежної станції, начальників та інженерів відділу лісового господарства
тощо. Отже, ці особи не мають повноважень складати протоколи та
розглядати справи.
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5. Не повністю вказуються прізвища та адреси свідків, якщо вони є
(ст. 256 КУпАП). За наявності свідків обставин лісопорушення доречно встановити таких осіб, з’ясувати відомі їм обставини, що звинувачують конкретну Особу або спростовують її вину. Пояснення свідків викладаються в
письмовій формі на відповідному бланку. Повні дані свідків (ім’я, по батькові та адреса їх фактичного місця проживання) заносяться в протокол, наприклад: «Свідченко Іван Петрович, мешкає в с. Іванівка Енського району,
вул. Леніна, 5-б». Нагадуємо, що пояснення свідків віднесені законом до доказів (ст. 251 КУпАП), і саме на основі доказів ґрунтується повне, всебічне й
об’єктивне з’ясування обставин кожної справи. Не рекомендується зазначати в протоколі як свідків працівників державної лісової охорони, оскільки
вони виступають на боці органу влади і суд може визнати їх зацікавленими
особами. Закон не містить вказівки про обов’язковість отримання пояснень свідків під час кожного порушення, однак їх наявність буде доречною.
За необхідності свідок може бути викликаний для з’ясування додаткових
обставин, про що складається додаткове пояснення.
6. Не повністю зазначаються дані про особу, яка притягається до
адміністративної відповідальності (ст. 256 КУпАП). Заповнення передбачених формою протоколу реквізитів, які встановлюють анкетні
дані Особи, є обов’язковим. Під час складання протоколу зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові Особи (повністю без скорочень!), число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання та реєстрації (тобто адреса, де особа фактично постійно проживає, та адреса реєстрації). На практиці саме ці реквізити підлягають точному з’ясуванню.
Крім цього, вказується місце роботи Особи, розмір її заробітної плати,
сімейний стан, кількість утриманців (тобто дітей) та номер ідентифікаційного коду. Встановлення ідентифікаційного коду Особи необхідно для скерування постанови для примусового виконання до органів
державної виконавчої служби. Підкреслюємо, що протокол складається
окремо на кожну Особу. Зазначати в одному протоколі декількох осіб,
які вчинили порушення, забороняється.
7. Не повністю викладаються місце, час і суть вчиненого адміністративного лісопорушення (ст. 256 КУпАП). Посадова особа органу
лісового господарства повинна обов’язково зазначати фабулу (короткий
зміст) вчиненого порушення, яка відповідає формулі: де, коли, в який
спосіб і що вчинила конкретна Особа. Суть порушення – це ті фактичні
дії особи, відповідальність за які передбачена конкретною статтею КУпАП. Під місцем вчинення порушення слід розуміти конкретний квартал
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та виділ лісництва, на території якого воно вчинено. До місця вчинення порушення слід відносити адміністративні межі сільської, селищної
ради, де мало місце порушення. Конкретний час вчинення порушення
вказується лише за наявності точних даних. В ідеальному варіанті доречно формулювати фабулу порушення в такій формі: «05 травня 2010 року
близько 08.00 год. в кв. 10 вид. 5 Шевченківського лісництва ДП «Енський
лісгосп», що належить до адміністративних меж Іванівської сільської
ради Енського району Енської області, з використанням сокири вчинив незаконну рубку 3 дерев сосни звичайної діаметрами на висоті пня 12, 16,
20 см». Слід докладно зупинись на питанні обрахунку обсягу незаконно
добутої деревини. Відповідно до ст. 108 ЛКУ незаконно добута деревина
та інші лісові ресурси підлягають вилученню у встановленому порядку.
За неможливості їх вилучення вартість незаконно добутої деревини та
інших лісових ресурсів має бути стягнута з лісопорушника. Закон не визначає, яка саме вартість має стягуватись: ринкова, оптова, собівартість
тощо. Правозастосовча практика в цих випадках свідчить про те, що стягується однократна таксова вартість деревини, що відпускається на пні,
розміри якої є незначними. Для розрахунку таксової вартості необхідно
визначити обсяг незаконно добутої деревини (кубатури). Це робиться за
допомогою лісотаксаційного довідника шляхом переводу діаметрів пнів
на діаметри дерев на висоті 1,3 м. Проведення такого обрахунку також
обумовлено вимогами відомчого обліку незаконних рубок. Слід зазначити, що обсяг добутої деревини від проведення незаконних рубок є обставиною, що додатково характеризує об’єктивну сторону лісопорушення,
хоча це безпосередньо не впливає на визначення завданої шкоди.
8. У мотивувальній частині протоколу не зазначається конкретна
стаття КУпАП, що передбачає відповідальність за конкретне лісопорушення. Йдеться про статті 49, 63 – 70, 73, 75, 77,188–5 КУпАП, розгляд
яких, згідно зі ст. 241 КУпАП, віднесено до компетенції органів лісового
господарства. Відсутність у протоколі статті, що передбачає відповідальність за адміністративне правопорушення, може тягнути за собою скасування постанови про накладення адміністративного стягнення.
9. Відсутнє посилання на конкретні положення законів, вимоги
яких порушено. «Універсальним» положенням, яке рекомендується
вказувати в усіх протоколах, є ст. 105 Лісового кодексу України – «Відповідальність за порушення лісового законодавства». Детальний перелік
статей нормативно-правових актів, на які необхідно посилатись при визначених лісопорушеннях, наведено у відповідному розділі «Методич71
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них рекомендацій з питань оформлення державною лісовою охороною
матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства».
10. У протоколі відсутні дані про шкоду, заподіяну внаслідок лісопорушення. Виявивши незаконну рубку, перед складанням протоколу
рекомендується завжди проводити обрахунок завданої лісу шкоди. Такий
розрахунок рекомендується зафіксувати в окремому документі, який є
невід’ємною частиною протоколу. За незначної кількості виявлених пнів
самовільно зрубаних дерев такий обрахунок не викликає суттєвих труднощів. Окремі проблеми можуть виникати при індексації такс завданої лісу
шкоди, яка передбачена Постановою КМУ від 23.07.2008 року №665. Нагадуємо, що, згідно з вказаним Порядком індексації, такси для обчислення
розміру шкоди мають бути проіндексовані та помножені на індекс інфляції за рік, що передував лісопорушенню. Офіційно встановлений індекс інфляції у 2008 році становив 122,3 %, у 2009 році – 112, 3 %. У всіх випадках
слід пам’ятати, що розмір шкоди визначається в протоколі з точністю до
копійки та, як правило, має співпадати з розміром шкоди, що буде визначений у винесеній постанові. Якщо незаконно добуту деревину вилучити у
винної особи не вдалось, з неї стягується таксова вартість такої деревини.
На практиці це означає, що, крім завданої шкоди, обрахованої відповідно
до такс, передбачених Постановою КМУ від 23.07.2008 року №665, з лісопорушників стягується вартість деревини, обрахована згідно з таксами,
передбаченими Постановою КМУ від 30.01.1997 року №44.
11. Відсутнє посилання на спосіб, у який була встановлена особа,
що притягується до адміністративної відповідальності. Якщо Особа
має при собі документи, вказуються реквізити цих документів, наприклад, паспорт АА 010103, виданий 05.05.1999 року Енським РВ УМВС в
Чернігівський області, або пенсійне посвідчення. Якщо особа встановлена за допомогою обласного адресно-довідкового бюро, про це також
вказується у реквізиті протоколу: «Особа перевірена через ОАДБ». Якщо
лісівник знає порушника особисто, то аналогічно зазначається: «Знаю
особисто»; якщо хтось зі сторонніх підтверджує його особу, допускається наступний запис: «Особа встановлена зі слів сільського голови с.
Іваньки Енського району Енської області Шевченка Р.В.». Нагадуємо, що
згідно з принципом індивідуалізації покарання до адміністративної відповідальності притягається лише та особа, яка вчинила порушення, а не
інша людина, її родичі тощо.
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12. Не вказується повний перелік вилучених в Особи речей, документів, лісопродукцїї. Якщо в затриманого є знаряддя порушення
(наприклад, сокири, бензопили тощо), ці речі мають бути оглянуті та
вилучені працівником лісової охорони, про що вказується в протоколі
про адміністративне правопорушення. Якщо Особа мала при собі безпосередній предмет лісопорушення, наприклад, ялинку чи декілька сортиментів, про вилучення цих дерев (сортиментів) обов’язково вказується
в протоколі або складається опис знарядь незаконного добування (заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів.
Якщо об’єктів, які планується вилучити, багато, доречно складати окремий протокол огляду та вилучення, в якому детально описати ознаки
кожної вилученої речі.
13. Не повністю наводяться дані, що додатково характеризують
Особу, або наявні пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини правопорушення. Зокрема, якщо працівникам лісової охорони відомо, що затримана особа вже притягалась до адміністративної відповідальності
за порушення лісового законодавства протягом останнього року, про
це обов’язково вказується в протоколі (при цьому бажано зазначати
точну дату винесення постанови про накладення адміністративного
стягнення та статтю КУпАП, за якою затримана особа притягалась до
відповідальності). Пом’якшуючі чи обтяжуючі обставини викладені у
ст. ст. 34, 35 КУпАП.
14. Відсутні пояснення Особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Право Особи надавати пояснення передбачене ст.
268 КУпАП, тому в кожному протоколі має відображатись позиція Особи
щодо вчиненого порушення або робитись відмітка про відмову надавати
пояснення. Відсутність пояснення Особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, чи відмітки про відмову надавати пояснення
є порушенням вимог закону. За таких умов завжди доречно, щоб Особа
власноручно написала пояснення в протоколі. Як правило, в практиці лісівників під час отримання пояснень виникають такі типові ситуації:
а) Особа повністю визнає свою вину у вчиненому порушенні, згодна
сплатити штраф та відшкодувати заподіяну шкоду і бажає, щоб постанова була винесена за її відсутності. У такому випадку рекомендується запропонувати Особі написати в протоколі таке: «З порушенням згодний,
вину визнаю повністю, прошу розглянути справу без моєї участі (підпис)». Одночасно їй в обов’язковому порядку роз’яснюється під розпис
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інформація про час і місце розгляду справи та безумовне право в будьякому випадку бути присутньою на розгляді справи.
б) Особа після ознайомлення з протоколом висловлює лише часткову
згоду з вчиненим нею порушенням, але стосовно деяких суттєвих обставин справи заперечує свою вину, наприклад, визнає факт вчинення
нею незаконної рубки двох дерев із трьох пред’явлених. У таких випадках рекомендується запропонувати їй написати таке пояснення: «З порушенням часткового не згодний, оскільки…, визнаю свою вину лише в
частині …. (підпис)». Якщо Особа збирається описувати велику кількість
обставин, їй надають окремий бланк пояснення, де вона має право викласти своє ставлення до вчиненого порушення. В окремих випадках
доцільно складати таке пояснення з її слів. Забороняється в будь-який
спосіб обмежувати Особу в наданні пояснень. Усі пояснення Особи долучаються до протоколу.
в) Особа категорично заперечує свою причетність до вчиненого порушення, не визнає суттєвих обставин справи. У цих ситуаціях фіксується
такий варіант: «З порушенням не згодний, оскільки я його не вчинював,
прошу розглядати справу в моїй присутності». Тут може бути доцільним отримання пояснень власноручно працівниками лісової охорони
від імені Особи. Зазначаємо, що провадження по справі у цих випадках
не припиняється. Більш того, слід ретельно зважити та перевірити викладені твердження, вжити заходів щодо збору всіх доказів, які підтверджують чи спростовують вину Особи. За таких обставин у майбутній
постанові про накладення адміністративного стягнення слід докладно,
посилаючись на всі докази, обґрунтовувати притягнення Особи до адміністративної відповідальності.
г) Порушник взагалі відмовляється надавати пояснення та ставити
свої підписи в протоколі. Відповідно до ст. 63 Конституції України Особа
має право не давати пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів. Про відмову надавати пояснення та ставити підписи в протоколі
обов’язково зазначається в протоколі. Факт відмови від надання пояснень доцільно фіксувати в присутності свідків.
15. Відсутність відмітки про ознайомлення Особи з датою та місцем розгляду справи. Під час складання протоколу уповноважена
особа держлісохорони має прийняти рішення про час і місце розгляду
справи та зазначити це у відповідному реквізиті. Для цього необхідно
визначитись, хто саме (помічник лісничого, лісничий чи інженер ОЗЛ
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тощо) здійснюватиме розгляд. Відмітку рекомендується робити в такому вигляді: «Розгляд справи відбудеться об 11.00 год. 15 липня 2010
року в кабінеті №2 адміністративного приміщення ДП «Енський лісгосп
за адресою: м. Енськ, вул. Лісова, 1». Якщо на місці неможливо визначити, ким і коли розглядатиметься справа, Особі направляється відповідне повідомлення за місцем її фактичного проживання після з’ясування
цього питання. Справа повинна бути призначена до розгляду в межах
15-денного терміну. Якщо обставини вчиненого порушення не становлять значної складності, а Особа визнає факт порушення та свою вину,
закон не забороняє розглянути справу того ж дня (тобто винести постанову про накладення адміністративного стягнення) після складання
відповідного протоколу.
16. Відсутність відмітки про ознайомлення особи з правами, передбаченими ст. 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП (ст. 256 КУпАП). Під час складання протоколу Особі в обов’язковому порядку усно
роз’яснюються надані законом права. Формальним підтвердженням
цього факту є підпис Особи у відповідній графі протоколу. Невиконання
цих вимог є порушенням закону та прав громадян. Отже, у випадку судового оскарження адміністративних стягнень встановлення факту недотримання посадовою особою цієї вимоги буде однозначною підставою
для скасування відповідної постанови.
Звертаємо Вашу увагу на те, що Додаток 1 (бланк Протоколу про адміністративне правопорушення) «Інструкції з оформлення органами
Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення», затвердженої Наказом Держкомлісгоспу №262 від 31.08.2010 року (далі – Наказ №262), не містить вказівки
щодо роз’яснення особі змісту ст. 63 Конституції України. Щоб усунути
цей недолік, настійно рекомендуємо, заповнюючи бланк протоколу, після тексту, де роз’яснюються права, власноручно робити запис: «Зміст
ст. 63 Конституції України роз’яснено».
17. Відсутність підписів свідків, Особи та уповноваженої особи,
яка склала протокол. Подібні технічні недоліки мають місце в практиці
державної лісової охорони, отже, слід ретельно перевіряти зміст протоколу та відповідність заповнених реквізитів. Навпроти підписів прописом зазначається прізвище та ініціали учасників.
18. Копії протоколів не вручаються особам, які притягаються до
адміністративної відповідальності (ст. 254 КУпАП). Згідно з вимога75
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ми закону, один із двох складених екземплярів протоколу під розписку
обов’язково вручається Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. На підтвердження цього Особа має поставити відповідну
дату і власний підпис, що свідчить про факт отримання такого екземпляру.
Звертаємо Вашу увагу на те, що Додаток 1 (бланк Протоколу про адміністративне правопорушення) Наказу №262 не містить реквізиту про
надання примірника протоколу Особі чи направлення такого примірника на її адресу поштою. З метою усунення цього недоліку настійно рекомендуємо під час заповнення бланку протоколу в кінці другої сторінки
власноручно робити такий запис: «Примірник протоколу одержав. [Прізвище, ініціали Особи]». Під цим записом Особа має поставити свій підпис.
В іншому випадку вказується, що примірник протоколу відправлений
Особі поштою.

Винесення постанов про накладення
адміністративних стягнень
1. Не дотримуються строки розгляду адміністративних справ. Відповідно до ст. 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення
розглядається в п’ятнадцятиденний термін із дня одержання посадовою особою органу лісового господарства, уповноваженого розглядати
справу, протоколу про адміністративне правопорушення. Враховуючи
специфіку лісового господарства (справи розглядаються посадовцями
одного держлісгоспу), загальним строком, у межах якого має бути ухвалено рішення у справі, є 15-денний термін. Наприклад, вважатиметься
порушенням, якщо протокол складено 02 травня, а постанова за цим
протоколом винесена 19 травня.
2. Порушується загальний двомісячний термін накладення адміністративного стягнення (давність притягнення до адміністративної відповідальності). Відповідно до ст. 38 КУпАП адміністративне
стягнення може бути накладено не пізніше, ніж через два місяці з дня
вчинення порушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці
з дня його виявлення. Враховуючи специфіку вчинення та виявлення
самовільних рубок, можна дійти висновку, що початок строку слід відраховувати від дня виявлення самовільної рубки. Тобто, якщо факт адміністративного правопорушення задокументовано 15 липня, а порушника
виявлено лише 20 жовтня, Особа вже не підлягає адміністративній від76
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повідальності. У разі пропущення наведеного терміну провадження по
справі підлягає закриттю на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП. Однак у випадках заподіяння порушенням матеріальної шкоди необхідно в установленому порядку скласти протокол про адміністративне правопорушення
та винести постанову про закриття справи на підставі п. 7 ст. 247 КУпАП. Надалі ці документи слугуватимуть доказами та обґрунтуванням
стягнення з лісопорушника відшкодування завданої шкоди. У разі винесення правоохоронними органами постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи по факту незаконної рубки за одночасної наявності в діях Особи ознак адміністративного правопорушення стягнення за
порушення може бути накладено не пізніше, ніж через місяць із дня винесення такої постанови.
3. В окремих випадках порушується підсудність справ. За загальним правилом, передбаченим ст. 276 КУпАП, справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення. Однак тут
необхідно враховувати специфіку лісового господарства. Приміром,
лісові масиви, що перебувають у постійному користуванні державних
лісогосподарських підприємств, можуть розташовуватись на території
декількох адміністративних районів. Отже, формально суперечить закону ситуація, коли незаконна рубка виявлена в адміністративних межах
одного району, а постанова винесена посадовою особою в держлісгоспі,
який територіально розташований в іншому районі. З урахуванням вказаних обставин розгляд справи (винесення постанови) щодо Особи має
відбуватись у приміщенні лісництва (держлісгоспу), розташованого на
території району, де вчинений відповідний проступок.
4. Винесення постанов про накладення адміністративного стягнення за наявності в діях Особи ознак складу злочину. Водночас
мають місце випадки, коли протоколи з матеріалами про адміністративні порушення в лісовій галузі безпідставно направляються до правоохоронних органів. Відповідно до ст. 254 КУпАП, якщо,
розглядаючи справу, посадова особа дійде висновку, що в порушенні є
ознаки злочину, вона передає матеріали прокурору, органу досудового
слідства або дізнання. Закон не дозволяє за одне й те ж діяння притягнути винну особу до адміністративної та кримінальної відповідальності, тобто вчинок не може бути одночасно адміністративним проступком
та кримінальним злочином. Подібні ситуації найчастіше трапляються,
коли здійснюється кваліфікація дій осіб, які вчинили незаконні рубки.
Існуюча правоохоронна практика свідчить, що досягти чіткого підходу
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до розмежування незаконної рубки як злочину чи адміністративного
проступку при чинному законодавстві неможливо. Основним критерієм має бути ступінь суспільної небезпеки діяння, який безпосередньо
пов’язаний з розміром шкоди, завданої лісопорушенням. Слід також
враховувати місце вчинення діяння, спосіб і засоби вчинення, мотиви й
мету вчинення, окремі якості суб’єкта порушення.
5. Розгляд адміністративних справ проводиться без виклику осіб,
які притягаються до адміністративної відповідальності, та своєчасного їх повідомлення (ст. 268 КУпАП). Закон особливо регламентує виклик Особи на розгляд справи. Посадова особа державної лісової охорони має право розглядати справу без участі Особи за умови, що остання
була повідомлена належним чином, однак не з’явилась без поважних
причин, чи від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду
справи. При цьому в лісової охорони мають бути відповідні докази ознайомлення Особи з таким запрошенням, наприклад, розпис у протоколі
про ознайомлення з датою розгляду, повідомлення про вручення поштового відправлення Особі. Розгляд справи за відсутності Особи порушує принцип всебічного й ретельного дослідження обставин порушення, не дозволяє повністю з’ясувати обставини вчинення порушення, що
може призвести до винесення необ’єктивної постанови. Така постанова
надалі може бути визнана судом або прокурором незаконною, оскільки
порушує права особи на захист та з’ясування обставин справи.
6. У постанові не вказуються дані щодо особи, місця, часу та суті
виявленого лісопорушення, обставини порушення викладаються
невиправдано стисло (ст. 283 КУпАП). Основною підставою для розгляду справи є протокол про адміністративне правопорушення. Крім нього,
такими підставами можуть бути постанова прокурора про порушення
провадження про адміністративне правопорушення, постанова слідчого або дізнавача про відмову в порушенні кримінальної справи. Якщо
під час розгляду справи додаткові обставини, що мають суттєве значення, не були встановлені, у фабулі постанови рекомендується відображати обставини, які були викладені в протоколі. При цьому виклад таких
обставин може бути розширений, оскільки вони відображають зміст
справи. У ході розгляду повинні встановлюватись усі обставини справи, що мають значення для її об’єктивного вирішення. Окрім цього, доцільно робити мотивовані висновки про доведеність чи недоведеність
вини Особи у вчиненні адміністративного правопорушення, про що слід
вказувати в постанові. Недоліки складання протоколів, описані у відпо78
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відному розділі цього узагальнення, притаманні й постановам у справах
про адміністративні правопорушення.
7. Мають місце випадки необґрунтованого притягнення Осіб до
адміністративної відповідальності внаслідок невірної кваліфікації
їхніх дій. У всіх випадках посадова особа органу лісового господарства
повинна надати належну правову оцінку діям Особи, яку визначено протоколом як таку, що притягається до адміністративної відповідальності.
Наприклад, дії щодо незаконної рубки дерев у полезахисних лісосмугах
(ст. 65-1 КУпАП) часто помилкового кваліфікуються за ст. 65 КУпАП, а
незаконна рубка невеликих дерев у лісах (ст. 65 КУпАП) помилково кваліфікується як знищення підросту за ст. 66 КУпАП.
8. За наявності підстав, що виключають провадження у справі,
не виноситься відповідна постанова про закриття справи. Стаття 247 КУпАП визначає перелік підстав, відповідно до яких провадження у справі не може бути розпочате, а розпочате провадження підлягає
закриттю. Виходячи з вимог ст. 284 КУпАП, у цих випадках має бути винесена обґрунтована постанова про закриття справи. Такими підставами є відсутність події і складу правопорушення, недосягнення Особою
16-річного віку, закінчення на момент розгляду справи двомісячного
терміну, передбаченого ст. 38 КУпАП, порушення по цьому факту кримінальної справи тощо.
9. На Осіб накладаються штрафи, розміри яких не відповідають
санкції відповідної статті КУпАП. Окрім цього, мають місце випадки,
коли застосовуються заходи, непередбачені санкціями таких статей.
Наприклад, ст. 65 КУпАП за вчинення незаконної рубки передбачає накладення штрафу на громадян від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (НМДГ), а на посадових осіб – від 7 до 12 НМДГ. Це означає, що дозволений «люфт» розміру штрафу, наприклад, у випадках з громадянами, не повинен бути менше 65 грн та більше 170 грн. В інших випадках це буде порушенням, що тягне за собою скасування постанови. Забороняється накладення на Осіб, які вчинили лісопорушення, інших санкцій, окрім штрафів. Застосування попереджень, конфіскацій та оплатного
вилучення майна тощо в ході розгляду справ про адміністративні порушення посадовим особам органів лісового господарства забороняється.
10. У разі заподіяння майнової шкоди лісу та лісовому господарству, спричиненої внаслідок адміністративного порушення, в резолютивній частині постанови відсутня вказівка про порядок відшко79
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дування Особою такої шкоди. Відповідно до ст. 283 КУпАП у постанові
необхідно вказувати розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і
термін її відшкодування. Виходячи з вимог ст. 108 ЛКУ, до складу завданої лісу шкоди необхідно додати таксову вартість незаконно добутої
деревини, яка не була вилучена посадовими особами державної лісової
охорони. Як і у випадку зі штрафом (ст. 307 КУпАП), сума заподіяної майнової шкоди підлягає перерахуванню Особою у 15-денний термін з дня
вручення їй постанови. Якщо порушник добровільно не відшкодував
завдану шкоду, питання про її відшкодування вирішується в порядку
цивільного судочинства (ст. 40 КУпАП). Згідно з п. 15 ст. 47 Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» грошові стягнення за шкоду,
заподіяну внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, зараховуються до спеціального фонду
бюджетів місцевого самоврядування. Це означає, що відшкодування за
спричинену лісу шкоду перераховується на відповідний рахунок сільської (селищної) ради, в адміністративних межах якої вчинено лісопорушення. Інформацію про відповідні реквізити рахунків можна дізнатись
у районних відділеннях державного казначейства та безпосередньо в
сільських радах. Звертаємо Вашу увагу на те, що у лютому-березні кожного року Держказначейство змінює номери рахунків для платежів до
Державного та місцевих бюджетів, тому радимо періодично уточнювати
відповідні реквізити. Перераховувати грошові кошти за відшкодування
майнової шкоди на рахунки держлісгоспу не дозволяється.
Додаток 5 (бланк Постанови про накладення адміністративного стягнення) Наказу №262 не містить реквізиту про порядок і термін відшкодування завданої шкоди. Отже, заповнюючи другу сторінку бланку,
пропонуємо власноручно робити такий запис: «Запропонувати громадянину [прізвище, ім’я та по батькові Особи] добровільно відшкодувати
заподіяну внаслідок вчинення правопорушення матеріальну шкоду в розмірі …..грн, перерахувавши кошти на рахунок №………….». У крайньому разі
лист із вимогою відшкодувати заподіяну внаслідок лісопорушення шкоду можна передати Особі або надіслати поштою.
11. У резолютивній частині постанови не вказується прийняте рішення про вилучення речей та документів (ст. 283 КУпАП). Якщо в
протоколі вказано, що в Особи вилучено певні предмети, наприклад, сокиру, бензопилу тощо, в постанові обов’язково зазначається, що ці речі
повертаються власнику (органи лісового господарства не мають права
оплатно чи безоплатно конфісковувати приватну власність громадян).
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Разом із цим, відповідно до ст. 108 ЛКУ, незаконно добута деревина та
інші лісові ресурси підлягають вилученню в Осіб у встановленому порядку. Із цієї законодавчої норми можна зробити висновок, що за умови доведення факту незаконності добутої деревини, яка була вилучена
згідно з протоколом, уповноважені представники державної лісової охорони, виносячи постанову, повинні зазначати, що така деревина вилучається і передається в розпорядження державного лісогосподарського
підприємства, права якого були порушені.
12. Не виконуються вимоги щодо обов’язкового вручення (направлення) копії постанови Особі, щодо якої її винесено. Згідно зі ст.
285 КУпАП постанова оголошується негайно після закінчення розгляду
справи. Копія цієї постанови вручається або висилається Особі в 3-денний термін. Таким чином ситуація, коли постанова, винесена 15 червня,
вручається Особі 20 червня, суперечитиме закону. Копія постанови вручається під розписку, про що робиться відмітка у відповідному реквізиті; також у постанові зазначається, що її екземпляр надсилається поштою. У справах, передбачених ст. ст. 70, 73, 77 КУпАП, копія постанови
вручається на місці вчинення правопорушення. Звертаємо увагу на те,
що з метою гарантування забезпечення захисту прав Особи, постанова
має містити вказівку про порядок і термін її оскарження.
13. Пропуск трьохмісячного строку давності виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Не підлягає виконанню постанова, якщо її не було звернуто до виконання, тобто направлено порушнику або до органу ДВС, протягом 3 місяців із дня винесення
(ст. 303 КУпАП). Вказаний термін обраховується з дня винесення постанови. Обов’язковою умовою виконання постанови є набрання нею законної сили, яке триває 10 днів від дня її винесення (за винятком постанов у справах, передбачених ст. 70, 73, 77 КУпАП, які виконуються одразу
з моменту винесення). Ця вимога означає, що постанова набула юридичного значення і є обов’язковою для виконання всіма юридичними й фізичними особами (громадянами та посадовими особами). Пропущення
терміну давності виконання постанови про накладення штрафу означає, що виконавчі дії щодо стягнення штрафу не можуть бути здійснені.
14. Контроль за виконанням постанови здійснюється неналежно, примусове виконання постанови про стягнення штрафу проводиться несвоєчасно. Згідно зі ст. 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови здійснює посадова особа, яка
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її винесла. Невиконання постанов призводить до того, що порушники
уникають відповідальності, а бюджети недоотримують значні кошти. У
разі несплати порушником штрафу в добровільному порядку в 15-денний термін постанова про стягнення штрафу має бути надіслана для
примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за
місцем проживання порушника, роботи або за місцем знаходження
його майна в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче
провадження» (ст. 308 КУпАП). Обов’язково вказується, що в такому випадку порушник зобов’язаний буде сплатити подвійний розмір штрафу,
визначений у постанові. Разом із цим така вимога буде обґрунтованою,
якщо це вказано безпосередньо в тексті постанови. Забороняється направлення постанов в інші органи, наприклад у податкову інспекцію,
відділення пенсійного фонду тощо.
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Процесуальні строки,
що застосовуються посадовими особами
органів лісового господарства
при провадженні у справах
про адміністративні правопорушення
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1.

№
п/п

2 місяці

Коментар

Притягнення до адміністративної відповідальності. Адмінпровадження після закінчення цього
строку не може бути розІз дня виявлення
почато, а розпочате протриваючого адвадження підлягає заміністративного
криттю на підставі п. 7 ст.
правопорушення
247 КУпАП.

Із дня вчинення
адміністративного правопорушення

Вказаний строк не може бути
ким-небудь продовжений. Дії
уповноваженої особи щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності після
закінчення вказаного терміну
повинні бути припинені.

1. Давність притягнення до адміністративної відповідальності

ПроцесуПроцесуальні дії посадоальний
З якого часу пової особи органу
строк,
чинається відлік лісового господарства
передбачестроку
(надалі – Уповноважена
ний
посадова особа)
КУпАП

ч. 1
ст. 38

Стаття
КУпАП

що застосовуються посадовими особами
органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ,

Процесуальні строки, що застосовуються посадовими особами органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

3.

2.

1 рік

Накладення адміністраІз моменту відмови в порушен- тивного стягнення.
ні кримінальної справи або закриття кримінальної справи,
але за наявності в
діях особи ознак
адміністративного правопорушення

Цей строк розпочинається з
дня винесення відповідної постанови про відмову в порушенні кримінальної справи або
закриття кримінальної справи.

Із дати закінчення
виконання адміністративного стягнення

Стягнення по закінченні вказаного терміну погашається автоматично,
для цього не потрібно винесення певного документа чи вчинення дій. Однак,
якщо порушник вчинить
новий проступок до закінчення терміну, то давність
переривається.

Під закінченням виконавчого
провадження в адміністративних справах слід розуміти фактичну сплату штрафу (що є адміністративним стягненням)
порушником або його примусове стягнення.

2. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана
адміністративному стягненню, зокрема штрафу

1 місяць

ст. 39

ч. 3
ст. 38
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Розумні
строки

У момент після винесення постанови прокурора про порушення провадження в
справі про адміністративне правопорушення

У момент вчине- Складання протоколу про
ного адміністра- адміністративне правопотивного правопо- рушення.
рушення

Примітка: протокол не складається в разі вчинення самовільного сінокосіння й випасання
ч.1
худоби, самовільного збиранст. 254
ня дикорослих плодів, горіхів,
грибів, ягід (ст. 70), засмічення лісів відходами (ст. 73), поруч.1
шення вимог пожежної безпест. 258
ки в лісах (ст. 77), якщо розмір
штрафу не перевищує 51 грн, а
особа не оспорює допущене порушення і штраф, що на неї наст. 250
кладається.

5.

Розумні
строки

У момент після
вчиненого адміністративного правопорушення

Доставлення особи з місця вчинення діяння до
приміщення органу внутрішніх справ чи виконкому сільської, селищної
ради.

Здійснюється за умови, що особу не може бути встановлено
на місці.

ч. 8
ст. 259

4. Доставлення порушника в міліцію чи приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради

4.

3. Строк складання протоколу про адміністративне правопорушення

Процесуальні строки, що застосовуються посадовими особами органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

8.

15 днів

7.

Надсилання протоколу з
доданими матеріалами на
розгляд уповноваженим
особам, визначеним ст.
241 КУпАП.

В органах лісового господарства (наприклад, у межах одного держлісгоспу) протокол має
направлятись особі, уповноваженій розглядати справу, як
правило, негайно.

Із дня одержання Розглядається справа про
уповноваженою адміністративне правопоособою, правомоч- рушення.
ною розглядати
справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших
матеріалів справи

Результатом розгляду справи є винесення постанови про
накладення адміністративного стягнення чи постанови про
закриття справи. Якщо одна й
та ж уповноважена особа склала протокол та розглядатиме справу, загальним терміном
вважається 15 днів.

6. Строк розгляду справи про адміністративні правопорушення

Із моменту після
складання протоколу та зібрання
інших матеріалів
адміністративного провадження
(справи)

Негайно

Після закінчення
розгляду справи

ст. 277

ст. 257

Постанова оголошуєтьОголошення постанови полягає
ч.1
ся особі, щодо якої її вине- в усному доведенні її змісту до
сено.
особи, стосовно якої її винесено. ст. 285

7. Строк оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення

Розумні
строки

6.

5. Строк надсилання протоколу посадовій особі, уповноваженій розглядати справу
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3 дні

Після закінчення Копія постанови вручаєть- Вручення копії постанови необч. 1, 3
розгляду справи ся або висилається особі, хідно проводити під розписку
особі, щодо якої її винесено.
ст. 285
(з дати винесення щодо якої її винесено.
постанови)

Із дня винесення постанови по
справі про адміністративне правопорушення

Із дня винесення постанови по
справі про адміністративне правопорушення

10. 10 днів

11. 10 днів

Протест прокурора зупиняє
дію опротестованої постанови
і підлягає обов’язковому розгляду уповноваженою особою.
Про наслідки розгляду протес- ст. 290
ту протягом 10 днів повідомляється прокурору.

Внесення прокурором
протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення.

ст. 289

Примітка: у разі пропуску цього строку з поважних причин
він може бути поновлений уповноваженою особою за заявою
особи, щодо якої винесено постанову.

Подання особою, яка притягується до адміністративної відповідальності (або її представником),
скарги на постанову по
справі про адміністративне правопорушення до органу лісового господарства, який виніс цю постанову.

8. Строк оскарження (опротестування) постанови по справі про адміністративне правопорушення

9.

Процесуальні строки, що застосовуються посадовими особами органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Із дня винесення постанови по
справі про адміністративне правопорушення.

Подання адміністративного позову особою, яка притягається до адміністративної відповідальності (або її
представником), на постанову по справі про адміністративне правопорушення
до районного, районного в
місті, міськрайонного суду.

Підсудність цієї категорії справ
– за місцем проживання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (ч.
2 ст. 19 КАСУ).

Із дня надходження скарги до органу лісового господарства (мається
на увазі – держлісгосп), уповноважена особа якого
винесла відповідну постанову

Надсилання скарги, що
надійшла, разом із справою до вищестоящого органу, правомочного її розглядати .

Якщо скарга на постанову надійшла безпосередньо до вищестоящого органу (наприклад, до обласного управління
лісового та мисливського господарства), то матеріали конкретної адміністративної справи на відповідний запит направляються у вказаний орган.

ст. 288

ст. 288

ст. 287

14. 10 днів

Із дня надходжен- Розгляд скарги або проня скарги або про- тесту.
тесту до уповноваженої особи

Під час розгляду уповноважена особа вищестоящого органу має перевірити законність та обґрунтоваст. 292
ність винесеної постанови та прийняти визначене законом рішення.

10. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення

13. 3 доби

9. Строк направлення скарги до органу (посадової особи), правомочного її розглядати

12. 10 днів
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17. 3 дні

Із дати винесення
відповідного рішення за скаргою
або протестом

Надсилання копії рішення за скаргою або протестом особі, щодо якої її винесено.

Про надсилання копії рішення
за скаргою чи протестом зазначається у справі. Про результа- ст. 295
ти розгляду протесту повідомляється прокуророві.

12. Строк надсилання копії рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення

Апеляційна скарга подається до
відповідного апеляційного суду
через місцевий суд, який виніс
постанову. Місцевий суд протяч. 3
гом 3 днів надсилає апеляційну
ст. 294
скаргу зі справою до відповідного суду.

Із моменту винесення постанови
судді у справі про
адміністративне
правопорушення

16. Після закінчення строку подання
апеляційної скарги
чи протесту
прокурора
– тобто 10
днів
У разі незгоди з постановою
судді у справі про адміністративне правопорушення, що
винесена за наслідками розгляду позову Особи, орган лісового господарства, який
виніс оскаржувану постанову, може подати на судове рішення апеляційну скаргу.

Виняток становлять випадки
накладення штрафу на місці
вчинення лісопорушень, передбачених ст. ст. 70, 73, 77 КУпАП. ст. 291

Із моменту винесення постанови уповноваженої
особи органу лісового господарства

15. Після закінчення строку оскарження (опротестування)
– тобто 10
днів

11. Строк набрання чинності постановою органу лісового господарства по справі про адміністративне правопорушення (строк набрання чинності у випадку судового оскарження)

Процесуальні строки, що застосовуються посадовими особами органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає
виконанню

Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Уповноважена особа зобов’язана вирішувати всі питання, пов’язані
з виконанням постанови,
контролювати правильність та своєчасність відповідних заходів.

Змістом звернення постанови до виконання є направлення її відповідному органу – виконавцю.

19. По закінІз дня винесення
ченні трьох
місяців

Пропущення строку давності
виконання постанови є грубим
порушенням з боку відповідної
уповноваженої особи.

Виконання постанови про Давність виконання – строк,
накладення адміністрапротягом якого мають бути
тивного стягнення.
здійснені всі передбачені законом дії, спрямовані на реалізацію постанови про накладення
адміністративного стягнення.

14. Строк давності виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

18. З моменту
винесення
(якщо постанова не
оскаржена)

13. Загальний строк звернення постанови до виконання

ч. 1
ст. 303

ч. 1
ст. 299
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22.

21.

20.

Із дня повідомлення особі про залишення скарги або
протесту без задоволення

Штраф має бути сплачений порушником добровільно (постанову виконано). Уповноважена особа
має контролювати виконання постанови.

Із дня вручення
Сплата штрафу особою
особі такої поста- добровільно.
нови
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України,
за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення (ст. 258 КУпАП).

ч. 2
ст. 307

ч. 1
ст. 307

По закінченні 15
днів

Із дня вручення
порушникові постанови про накладення штрафу (у разі несплати штрафу в добровільному порядку)

Надсилання уповноваженою особою постанови для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за
місцем проживання особи,
роботи або за місцем знаходження її майна.

Примусове виконання постанови здійснюється в порядку, передбаченому Законом України
«Про виконавче провадження».
ст. 308

16. Строк примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
у вигляді штрафу

15 днів

15 днів

15. Строк добровільного виконання постанови про накладення адміністративного стягнення
у вигляді штрафу

Процесуальні строки, що застосовуються посадовими особами органів лісового господарства
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення
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Практичний коментар
статей Кодексу України
про адміністративні правопорушення,
розгляд яких віднесено
до повноважень
органів лісового господарства
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У цьому розділі подається практичний коментар до 14 статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, розгляд яких
згідно з ч.1 ст. 241 КУпАП покладений на органи лісового господарства
України.
Разом із тлумаченням юридично значимих понять у сфері лісового господарства зроблено спробу надати оптимальні рекомендації щодо дій
держлісохорони при притягненні осіб до адміністративної відповідальності за передбачені законом правопорушення. Разом із методичними
рекомендаціями щодо оформленням матеріалів про адміністративні
правопорушення, в яких розкриті процесуальні питання, ця інформація слугуватиме консультативною підтримкою лісівникам у виконанні
ними функцій охорони та захисту лісів.
Звертаємо увагу на те, що подане коментування правових норм носить неофіційний характер, а отже, не є обов’язковим до застосування.
Тлумачення статей КУпАП подаються згідно із загальноприйнятою в
юридичній науці структурою правопорушення, що включає в себе сукупність чотирьох взаємопов’язаних елементів:
1) об’єкт правопорушення;
2) об’єктивна сторона правопорушення;
3) суб’єкт правопорушення;
4) суб’єктивна сторона правопорушення.
Для більш повного розуміння суті коментованих правопорушень при
тлумаченні кожної статті зазначається її мета.
Значення основних юридичних термінів,
що вживаються в коментарі:
Адміністративне правопорушення (проступок) – протиправна винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, і за яку законом передбачено адміністративну
відповідальність (ст. 9 КУпАП).
Мета статті – результат дії правової норми, який має забезпечити бажаний стан суспільних правовідносин, шляхом введення законодавцем
адміністративної санкції за конкретне правопорушення.
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Об’єкт правопорушення – це суспільне благо, на яке спрямовується
посягання. Іншими словами – це те, на що спрямоване посягання і кому
воно завдає шкоди. Розглянуті адміністративні проступки завдають
шкоди або створюють загрозу її заподіяння суспільним благам у галузі
охорони, захисту, відтворення та раціонального використання лісу та
лісових ресурсів.
Предмет правопорушення – це конкретний матеріальний об’єкт, що
охороняється правовою нормою, шляхом негативного впливу, на який
завдається шкода суспільному порядку. Предмет повинен бути передбачений правовим положенням.
Об’єктивна сторона правопорушення – зовнішній прояв адміністративного проступку, акт зовнішньої поведінки правопорушника, який
проявився в недотриманні певних правил і обов’язкових вимог, передбачених лісовим законодавством. До них належать діяння (активна дія
чи бездіяльність), їхні шкідливі наслідки, причинний зв’язок між діяннями та наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби
вчинення проступку. Об’єктивна сторона може виражатись як у дії, наприклад, самовільне сінокосіння в лісах, а може мати форму бездіяльності, як-то відсутність на підприємстві складеного та затвердженого
річного плану протипожежних заходів.
Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення порушення можуть бути обов’язковими ознаками, якщо їх включено до
складу конкретного порушення. Наприклад, порушення у вигляді самовільного збирання дикорослих плодів передбачено лише в певному місці – на ділянках, де це заборонено або допускається тільки за наявності
лісових квитків.
Суб’єктивна сторона – ставлення особи до вчиненого нею діяння,
характеризує психічну діяльність при вчиненні конкретного порушення. До ознак суб’єктивної сторони належать вина, мотив і мета вчинення проступку.
Вина – головна та обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого
проступку, яка означає психічне ставлення особи до вчиненого нею діяння і його наслідків, що проявляється у формі умислу або необережності.
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно,
якщо особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер
своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала
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або свідомо допускала настання цих наслідків (ст. 10 КУпАП). Наприклад, незаконна рубка може бути вчинена тільки навмисно. Зауважимо, що закон розрізняє два види умислу: прямий і непрямий. У першому випадку особа усвідомлює протиправність свого діяння, передбачає і бажає настання шкідливих наслідків, а при непрямому умислі
особа також усвідомлює протиправність свого діяння і передбачає
шкідливі наслідки, однак при цьому прямо не бажає, але свідомо допускає їх настання.
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, якщо особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання
шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити (ст. 11 КУпАП).
Наприклад, знищення лісу шляхом необережного поводження з вогнем
вчинюється з необережності.
Суб’єкт правопорушення – осудна фізична особа, яка досягла певного віку (16 років) і вчинила описаний у КУпАП склад адміністративного
правопорушення. Іншими словами – це той, хто вчинив порушення.
Статті, що коментуються, передбачають відповідальність двох основних суб’єктів – громадян та посадових осіб.
Про особливості відповідальності окремих категорій громадян – фізичних осіб (іноземців, неповнолітніх, військовослужбовців) йдеться в
методичних рекомендаціях із питань оформлення державною лісовою
охороною матеріалів про адміністративні правопорушення.
Стосовно відповідальності посадових осіб закон містить застереження, що вони підлягають адміністративній відповідальності за
адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і
громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил,
забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків
(ст. 14 КУпАП). Накладення адміністративного стягнення на посадових
осіб можливе лише в тому випадку, коли це безпосередньо передбачено конкретною статтею особливої частини КУпАП. Слід зазначити,
що безпосереднім порушником може бути не сама посадова особа, а
підлеглі їй працівники. У цих ситуаціях стягнення на підлеглих посадовців накладається фактично за недбале виконання ними посадових обов’язків. В окремих випадках забезпечення виконання певних
96

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

правил і вимог входить до кола посадових обов’язків підприємства чи
організації, що дає підстави притягувати до адміністративної відповідальності ряд посадових осіб, ураховуючи характер і вину кожного з
них. Посадові особи можуть нести відповідальність і як звичайні громадяни, якщо порушення ними встановлених правил не пов’язане з
виконанням службових обов’язків.
Серед іншого, у теорії юридичної науки склади порушень умовно поділяються на певні види, а саме:
■ залежно від характеру спричиненої шкоди – на матеріальні та

формальні;
■ залежно від особливостей конструкції – на описові та бланкетні.

Крім того, залежно від ступеню суспільної небезпеки виділяють основні та кваліфіковані склади порушень, від структури та складу – однозначні та альтернативні, але акцент на їх тлумаченні в цьому коментарі
не робиться.
Матеріальний склад порушення – у самій статті повинна міститись
така ознака, як настання шкідливих матеріальних наслідків від протиправного діяння, або описуватись дія, що обов’язково спричиняє шкідливі наслідки, хоч останні законом і не називаються. Тобто необхідно
встановити причинний зв’язок між дією та шкідливими наслідками.
В окремих складах порушень міститься застереження від вчинення
очевидних протиправних дій, про неприпустимість яких широко поінформовано населення, наприклад, незаконна рубка дерев, що передбачена ст. 65 КУпАП. Закон прямо забороняє вчинювати такі дії, про що
органи влади зобов’язані постійно інформувати населення. Отже, в таких випадках вважається не обов’язковим, щоб порушник точно знав,
коли, на якій підставі та яким органом такі дії заборонені. Також не є
обов’язковим знання того, яке стягнення буде на нього накладено та як
буде обрахована завдана ним шкода.
Формальний склад порушення – склад порушення, який не містить
ознак настання шкідливих матеріальних наслідків. Сюди належить, наприклад, порушення встановленого порядку вивезення деревини, передбачене ст. 64 КУпАП.
Описовий склад порушення – цілком розкриває зміст та суть діяння,
яке визнається адміністративним порушенням. Наприклад, засмічення
лісів відходами, передбачене ст. 73 КУпАП.
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Бланкетний склад порушення – вказує на те, що ознака порушення
міститься в окремо встановлених нормах та правилах. Наприклад, порушення правил та інструкцій щодо відновлення, поліпшення стану і
породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, передбачене ст.
68 КУпАП.

Скорочені назви нормативних актів, які вживаються
в коментарі:
Кодекси:
ЛКУ – Лісовий кодекс України,
ЗКУ – Земельний кодекс України,
ЦКУ – Цивільний кодекс України.

Постанови Кабінету Міністрів України:
Постанова КМУ №761 «Про врегулювання питань щодо спеціального
використання лісових ресурсів» від 23.05.2007 року;
Постанова КМУ №724 «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів» від 12.05.2007 року;
Постанова КМУ №303 «Про затвердження Правил відтворення лісів»
від 01.03.2007 року;
Постанова КМУ №449 «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в
лісах України» від 23.04.1996 року;
Постанова КМУ №185 «Про затвердження Правил заготівлі живиці в
лісах України» від 08.02.1996 року;
Постанова КМУ №733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок» від 16.05.2007
року;
Постанова КМУ №665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23.07.2008 року;
Постанова КМУ №555 «Про затвердження Санітарних правил в лісах
України» від 27.07.1995 року;
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Постанова КМУ №521 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок незаконної рубки
або пошкодження деревних видів рослин і таких, що мають здерев’яніле
стебло до ступеня припинення росту» від 21.04.1998 року;
Постанова КМУ №559 «Про затвердження Правил рубок головного
користування в лісах України» від 27.07.1995 року (на даний час діє разом із Наказом ДКЛГУ №364);
Постанова КМУ №1378 «Про затвердження Правил відпуску деревини на пні» від 29.07.1999 року (втратила чинність).

Накази Держкомлісгоспу України:
Наказ ДКЛГУ №364 «Про затвердження Правил рубок головного користування» від 23.12.2009 року (вступають в силу після втрати чинності Постановою КМУ №559);
Наказ ДКЛГУ №278 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в
лісах України» від 27.12.2004 року;
Наказ ДКЛГУ №279 «Про затвердження Інструкції з організації ведення обліку лісових пожеж та їх наслідків в системі Держкомлісгоспу
України» від 27.12.2004 року;
Наказ Держкомлісгоспу, Мінфіну, Мінекономіки, Мінекобезпеки
та ДПА України №91/241/129/236/565 «Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових
ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду» від
15.10.1999 року;
Наказ Мінлісгоспу №62 «Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних
об’єктів» від 08.07.1997 року;
Наказ ДКЛГУ №263 «Про затвердження Порядку проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства» від 31.08.2010 року.
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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.
(Стаття 49 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою статті є охорона права державної власності на ліси. Лісовий
кодекс України визначає ліс як 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 взаємозв’язані у
своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне
середовище.
Відповідно до ст. ст. 1, 7 Лісового кодексу України проголошено, що всі
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.
Для уникнення плутанини при документуванні вказаного виду порушень, необхідно зауважити, що чинний Лісовий кодекс України розрізняє поняття «ліс», «лісовий фонд» та «землі лісогосподарського призначення», при чому права на ліси безпосередньо не пов’язані з правами
на землі, що розташовані під цими лісами. Понад те, чинний Лісовий
кодекс містить окремі визначення понять «лісова ділянка» і «земельна
лісова ділянка». Законом запроваджено поняття «право користування
лісами» (або «лісокористування»), яке залежно від терміну користування поділено на дві форми: постійну й тимчасову. У свою чергу, тимчасове користування лісами може бути довгостроковим або короткостроковим. Поряд із правом користування лісами в законі наявне суміжне
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поняття – «використання лісових ресурсів», яке здійснюється в порядку
загального та спеціального використання. Таким чином, працівникам
державної лісової охорони необхідно обов’язково ретельно з’ясовувати
зміст вказаних термінів при практичному застосуванні.
Територіальним базисом лісу є земля, отже, питання відносин щодо
володіння, користування та розпорядження лісовими землями врегульовано земельним та лісовим законодавством. Земельним кодексом
України визначається, що до земель лісогосподарського призначення
належать лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові
землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами і болотами,
спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які надані в установленому порядку і використовуються для потреб лісового
господарства (ст. 5 ЛКУ, ст. 55 ЗКУ). На землях державної форми власності
надаються в постійне користування ліси для ведення лісового господарства виключно спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, установам і організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські підрозділи (ст. 17 ЛКУ, ст. 57 ЗКУ). Право оренди земельних
лісових ділянок державної власності в чинному лісовому законодавстві
не передбачено; замість нього запроваджена подібна (але не тотожна)
форма правовідносин – довгострокове тимчасове користування лісами
як строкове платне використання лісових ділянок (але не земельних ділянок), що виділяються для певних цілей: ведення мисливського господарства, проведення культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних,
туристичних, освітньо-виховних заходів або науково-дослідних робіт.
Ліси на території України можуть перебувати у трьох формах власності: державній, комунальній та приватній. Суб’єктами таких прав відповідно можуть бути держава, територіальні громади, громадяни та юридичні особи.
Виходячи із загальних положень цивільного законодавства, право
державної власності включає в себе правомочності володіння, користування і розпорядження лісами.
Володіння лісами – фактичне закріплення їх за державою як суб’єктом
суспільних правовідносин.
Користування лісами – вилучення з них на підставі загального та спеціального лісокористування корисних властивостей, зокрема отримання лісових ресурсів, які задовольняють суспільні потреби.
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Розпорядження лісами – можливість держави визначати їх юридичну долю, тобто право передачі в користування або власність іншим
суб’єктам суспільних правовідносин.
Розглядаючи в коментованій статті право державної власності на
ліси, необхідно навести принципове законодавче положення про те, що
ліс, будучи природним ресурсом відповідно до ст. 13 Конституції України, є об’єктом права власності українського народу. У свою чергу, від
імені українського народу права власника на ліси державної власності
здійснюють органи державної влади в межах, визначених Конституцією. Державні лісогосподарські підприємства виступають у цих правовідносинах як користувачі державних земель лісогосподарського призначення, яким вони надані на постійній основі.
Зокрема, ЛКУ чітко окреслює перелік органів, які наділені повноваженнями стосовно зміни права державної власності або права лісокористування на ліси:
1. Кабінет Міністрів України (п. 5 ст. 27 ЛКУ) – передає у власність,
надає в постійне лісокористування для нелісогосподарських потреб
земельні лісові ділянки площею більш ніж 1 гектар, що перебувають у
державній власності.
2. Обласні державні адміністрації (п. 5 ст. 31 ЛКУ) – передають у
власність, надають у постійне користування для нелісогосподарських
потреб земельні лісові ділянки площею до 1 гектара, що перебувають у
державній власності на відповідній території, а також у межах міст республіканського та обласного значення та припиняють права користування ними.
- (п. 4 ст. 31 ЛКУ) – передають у власність, надають у постійне користування для ведення лісового господарства земельні лісові ділянки,
що перебувають у державній власності, на відповідній території.
3. Районні державні адміністрації (п. 3 ст. 32 ЛКУ) – передають у
власність, надають у постійне користування для нелісогосподарських
потреб земельні лісові ділянки площею до 1 гектара, що перебувають
у державній власності у межах сіл, селищ, міст районного значення,
та припиняють права користування ними.
Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування можуть діяти виключно на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами Украї102

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

ни, тобто виходити за межі вказаних повноважень перелічені органи не
мають права.
Об’єктом наведеного порушення є суспільні блага, пов’язані з реалізацією права державної власності на ліси та встановлений порядок користування ними.
Право лісокористування (або право користування лісами, передбачене ст. 16 ЛКУ) – правова підстава використання, відтворення і охорони лісів, що включає в себе правові норми, які закріплюють права і
обов’язки лісокористувачів, підстави набуття та припинення таких
прав, суб’єктний та об’єктний склад таких правовідносин.
Об’єктивна сторона цього правопорушення полягає в активних діях
із передачі права лісокористування або укладення правочинів (договорів, угод), предметом яких є право державної власності на ліси або постійного лісокористування. При цьому спектр подібних порушень може
бути достатньо широким.

До таких дій закон відносить:
Самовільну переуступку права лісокористування, тобто незаконну передачу іншим суб’єктам у певній формі повноважень зі здійснення
права постійного користування лісами, що розташовані на землях лісогосподарського та іншого призначення державної форми власності, або
права тимчасового (довгострокового чи короткострокового) користування лісами. Обов’язковою умовою таких дій є протизаконність, тобто
ці дії мають порушувати певні вимоги і правила лісового законодавства
або вчинюватись без відповідного дозволу. Наслідками такої переуступки може бути використання отриманих у зв’язку з цим переваг на користь неналежної посадової особи або посадовою особою, що не має відповідних правових підстав на отримання права лісокористування. Крім
того, подібні дії можуть учинюватись в інтересах інших підприємств,
установ, організацій (зокрема, державної форми власності), а також фізичних осіб.
Укладення інших угод щодо лісів, які в прямій чи прихованій
формі порушують право державної власності на ліси. Такими
незаконними угодами можуть бути купівля- продаж земельних лісових
ділянок, дарування, застава, самовільний обмін ділянок. Відповідно до
ст. ст. 4, 10, 203 ЦК, зміст правочину (тобто угоди, договору) не може
суперечити Цивільному кодексу України (ЦКУ), іншим законам України,
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які приймаються відповідно до Конституції України, міжнародним
договорам, постановам Кабінету Міністрів України, актам інших органів
державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим
у випадках і в межах, встановлених Конституцією України та законом,
а також моральним засадам суспільства. Тому у разі укладення з
порушенням чинного законодавства уповноваженими посадовими
особами будь-яких угод, внаслідок чого формально (документально)
відбувається зміна права державної власності на ліс, їх дії тягнуть за
собою відповідальність, передбачену цією статтею.
Оскільки при укладенні подібних угод прямо порушуються вимоги закону, такі правочини на підставі ст. 215 ЦКУ будуть вважатись нікчемними. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна
зі сторін або інші зацікавлені особи заперечують його дійсність на підставах, встановлених законом, така угода може бути визнана судом недійсною (оспорюваний правочин). Згідно зі ст. 216 ЦКУ недійсний правочин
не створює юридичних наслідків крім тих, що пов’язані з його недійсністю. За загальними положеннями цивільного законодавства в разі недійсності правочину кожна зі сторін зобов’язана повернути другій стороні
все, що вона одержала на виконання цього правочину. У разі неможливості такого повернення, зокрема, коли одержане полягає в користуванні
майном, виконанні роботи, наданій послузі – відшкодувати вартість того,
що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.
Склад такого порушення буде відсутній у разі незаконного відчуження лісів, що перебувають у приватній або комунальній власності.
У випадку притягнення порушників до адміністративної відповідальності за вказаною статтею необхідно у встановленому порядку
обов’язково отримати документальне підтвердження факту розірвання,
скасування, визнання недійсними або незаконними укладених угод або
інших правочинів. Такими підтвердженнями можуть бути повідомлення про розірвання договору з боку іншої сторони розірваного договору,
акт про передачу (повернення) земельної або лісової ділянки, відповідь
на протест прокурора про скасування рішення органу влади.
При виникненні складних ситуацій, що мають ознаки порушень, передбачених цією статтею, рекомендується звертатись із письмовою
заявою до територіальних органів прокуратури. У заяві слід викласти
виявлені факти порушень державної власності на ліси, вказати, якими
документами ці факти обґрунтовуються, визначити вимоги, що необ104
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хідно виконати, щоб усунути такі порушення. Обов’язком прокуратури
(ст. 19 Закону України «Про прокуратуру») як правоохоронного органу,
який покликаний захищати інтереси держави, у такому випадку буде
проведення перевірки щодо наведених фактів. У разі підтвердження викладених у заяві обґрунтувань з метою усунення порушень прокурор
зобов’заний застосувати надані йому законом повноваження: внести
документи прокурорського реагування (протест, подання, припис), винести постанову про порушення адміністративного, дисциплінарного
провадження або порушити кримінальну справу. Про результати розгляду поданої лісгоспом заяви прокуратура повинна у місячний термін
письмово повідомити на його адресу.
Також прокурор має право в інтересах держави в особі державного лісогосподарського підприємства звернутись до суду з позовною заявою
про визнання таких угод недійсними або нікчемними, та приведення
сторін у попередній стан тощо.
Суб’єктивна сторона – це діяння може вчинятися з прямим умислом;
його мета – порушення права державної власності на ліси.
Суб’єкти порушення – особи, які виконують обов’язки щодо забезпечення належної реалізації права лісокористування, а також посадові
особи, які забезпечують дотримання права державної власності на ліси.
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Стаття 63. Незаконне використання земель
державного лісового фонду
Використання ділянок земель державного лісового фонду з метою розкорчовування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів тощо 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.
(Стаття 63 зі змінами, внесеними згідно із Законами №2977-12 від 03.02.93
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою статті є забезпечення охорони земель лісогосподарського
призначення державної форми власності, захисту прав, законних інтересів держави та постійних лісокористувачів, забезпечення порядку використання та розпорядження лісовими землями.
Сфера дії цієї статті – діяльність фізичних та юридичних осіб, що здійснюється на землях лісогосподарського призначення.
Правове регулювання охорони та використання земель лісогосподарського призначення здійснюється Лісовим та Земельним кодексами
України, Законами України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель» тощо.
Необхідно зауважити, що новою редакцією Лісового кодексу України
від 08.02.2006 року поняття «землі державного лісового фонду» виключено, натомість введено поняття «землі лісогосподарського призначення». Тобто зазначене поняття, яке вживається у ряді статей Кодексу
України про адміністративні правопорушення, є застарілим, тому цей
закон потребує відповідних змін з метою приведення його у відповідність до положень Лісового та Земельного кодексів України.
До речі, надаючи тлумачення цієї норми слід врахувати, що її запроваджено Кодексом 1984 року, і з тих пір стаття практично не змінювалась.
Однак за більш ніж 25-річний період її дії докорінно змінився державний
устрій, соціально-економічні умови господарювання, чинне лісове та земельне законодавство, зокрема був конституційно закріплений принцип
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рівності перед законом усіх суб’єктів права власності. Доводиться констатувати, що запропонована правова модель («використання державних
лісових земель для певних цілей без дозволу на таке використання») на
даний час є недостатньо конкретизованою і не може повною мірою адекватно вирішувати на практиці поставлені перед нею завдання.
Об’єкт цього порушення – суспільні блага у сфері використання земель лісогосподарського призначення державної форми власності.
Визначення поняття «земельна лісова ділянка» наводиться у ст. 1 ЛКУ
та тлумачиться як земельна ділянка лісового фонду України з визначеними межами, яка надається або вилучається у землекористувача або
власника земельної ділянки для ведення лісового господарства чи інших суспільних потреб відповідно до земельного законодавства.
При фіксації таких порушень необхідно враховувати, що ліси підприємств Держкомлісгоспу України розташовані не тільки на землях лісогосподарського призначення, а й на землях рекреаційного призначення,
водного та природно-заповідного фонду. Тому, розглядаючи цю категорію справ, необхідно обов’язково з’ясовувати питання віднесення конкретних земельних ділянок саме до категорії земель лісогосподарського
призначення.
Об’єктивна сторона порушення виявляється в активних діях, що
вчинюються на землях лісогосподарського призначення державної
власності:
■ Розкорчовування – видалення різними способами пнів, чагарни-

ків, дерев із корінням, а саме: вручну, механічно, випалюванням, за
допомогою підриву тощо.
■ Спорудження будівель – проведення комплексу будівельних, мон-

тажних і транспортних робіт, результатом яких є створення будівлі.
Під самим поняттям «будівля» слід розуміти наземну будівельну споруду з приміщеннями для проживання або діяльності людей, розташування виробництв, зберігання продукції або утримання тварин.
■ Переробка деревини – організація виробничого процесу, в ході

якого механічними та хімічними способами здійснюється вплив на
деревину з метою виготовлення певної лісопродукції.
■ Влаштування складів – тривале розміщення на поверхні землі

лісоматеріалів, техніки, паливно-мастильних матеріалів, тари або
обладнання.
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■ Через наявність у статті формулювання «тощо» наведений перелік

не можна вважати вичерпним. Отже можна дійти висновку, що за
певних умов за коментованою статтею можна кваліфікувати будьяку господарську діяльність, що здійснюється без передбаченого
законом дозволу та під час якої відбувається фактичне використання землі лісогосподарського призначення. Під ознаки вказаної
статті, наприклад, підпадають дії з самовільного використання
надр місцевого значення, тобто без відповідного дозволу. Наведена правова норма корелюється з вимогами ст. 5 ЗКУ, згідно з якою
використання будь-яких земель в Україні має здійснюватись раціонально, понад те, вимоги ст. 96 ЗКУ встановлюють один із головних
обов’язків землекористувачів – використання землі за цільовим
призначенням. У зв’язку з недосконалою конструкцією коментованої статті на практиці слід обов’язково з’ясовувати вимоги чинного
законодавства, що регулюють певну господарську діяльність.
■ Варто звернути увагу на те, що здійснення деяких видів діяльності,

перелічених у цій статті, потребує отримання відповідних дозволів
від уповноважених державних органів. За відсутності таких дозволів законодавцем передбачена адміністративна відповідальність,
яка конкретизується в низці статей чинного КУпАП. Повноваженнями притягувати до адміністративної відповідальності у таких
випадках наділені відповідні контролюючі органи. Зокрема, дозвільний порядок передбачається у таких випадках:
1 Спорудження будівель. Порядок спорудження будівель, будучи будівельною діяльністю, регулюється Законом України «Про планування та забудову територій». Згідно зі ст. ст. 24, 29 названого Закону
забудовнику перед початком таких робіт необхідно отримати дозвіл
на будівництво об’єкта містобудування (видається виконавчими органами влади або місцевого самоврядування) та дозвіл на початок
будівельних робіт (видається інспекціями Державного архітектурно-будівельного контролю). За порушення наведених вимог закону
ст. 97 КУпАП передбачається адміністративна відповідальність.
2. Переробка деревини. Згідно з Постановою КМУ від 15.10.2003 року
№1631 механічна переробка деревини належить до робіт,
пов’язаних із підвищеної небезпекою, на здійснення яких відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» необхідно отримати дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або
початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатку108
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вання підвищеної небезпеки, що видається органами Держпромгірнагляду. За відсутності такого дозволу винна особа підлягає притягненню до відповідальності уповноваженими посадовими особами Держпромгірнангляду за ч. 2 ст. 41 КУпАП. Такі дії можуть мати
місце, наприклад, коли на території лісового фонду, що перебуває
у постійному користуванні лісгоспу, встановлюється стрічкова пилорама, з використанням якої здійснюється переробка деревини.
У разі ведення на землях лісогосподарського призначення певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню згідно зі ст. 9
Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», винні особи за відповідних підстав притягуються до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 164 КУпАП.
Звертаємо увагу на те, що обов’язковими умовами складу цього правопорушення є вчинення дій без відповідного дозволу винятково на земельних лісових ділянках державної форми власності.
Аналізуючи цю статтю, необхідно також зауважити, що в чинному законодавстві відсутнє поняття «дозвіл на використання земельної ділянки державного лісового фонду» як таке. Виходячи із загальних вимог
земельного та лісового законодавства, самовільним (тобто без відповідного дозволу) використанням лісових земель державної форми власності
можна вважати їх використання без правовстановлюючих документів –
державного акту на право постійного користування (ст. 125, 126 ЗКУ, п. 5
Прикінцевих положень ЛКУ). В окремих випадках – за передбачені цією
статтею порушення, пов’язані із самовільним зайняттям земельних лісових ділянок, – винні особи можуть бути притягнуті до відповідальності
державною лісовою охороною за коментованою статтею.
Аналізуючи ст. 63, слід відмітити, що державна лісова охорона при виконанні покладених законом повноважень доволі часто стикається з випадками самовільного зайняття земель лісогосподарського призначення.
Подекуди такі дії мають схожість за ознаками коментованої статті. Аби
уникнути неправильної кваліфікації дій порушників, варто роз’яснити
деякі положення земельного законодавства з цього приводу. Зокрема, ст.
1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» поняття «самовільне зайняття земельної ділянки» трактує
як будь-які дії, що свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання
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у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо
такої земельної ділянки за винятком дій, які відповідно до закону, є правомірними. Відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки
передбачена спеціальним складом правопорушення – ст. 53-1 КУпАП, а
повноваженнями розгляду справ цієї категорії наділені органи державного контролю за використанням та охороною земель. Згідно з ч. 1 ст. 9
вказаного Закону державний контроль за використанням та охороною
земель у системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів здійснює Державна інспекція з контролю за використанням
та охороною земель, а також її територіальні органи.
У зв’язку з вищевикладеним, за наявності наведених ознак самовільного зайняття земель лісогосподарського призначення рекомендується письмово звертатись до територіальних підрозділів (інспекторів)
Держземінспекції із заявою з проханням здійснити перевірку стосовно виявлених фактів. У поданій заяві (подається на підставі п. 13 ст. 91
ЛКУ) вказується, що саме необхідно встановити, а також те, що порушників слід притягнути до передбаченої законом адміністративної відповідальності за відповідною статтею.
Задокументований факт адміністративного порушення також тягне цивільно-правову відповідальність винних осіб у вигляді обов’язку
останніх відшкодувати заподіяну шкоду. Порядок визначення розміру
такої шкоди закріплений Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання
земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтовного покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженою
Постановою КМУ від 25.07.2007 року №963. Знову слід підкреслити, що
повноваженнями обрахунку такої шкоди законодавство наділило лише
підрозділи Держземінспекції та Державної екологічної інспекції. Як аргумент необхідності звернення до перелічених органів необхідно навести вимоги ст. 106 ЛКУ, відповідно до якої «самовільно зайняті земельні
ділянки лісогосподарського призначення, інші земельні лісові ділянки
підлягають поверненню їх за належністю без відшкодування втрат, понесених за час незаконного користування ними», і доволі часто для забезпечення цих положень закону доводиться звертатись до суду.
Суб’єктивна сторона – умисел.
Суб’єкти порушення – громадяни та посадові особи.
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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.
(Стаття 64 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою цієї норми є забезпечення раціонального використання та
ефективної охорони лісів, дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних деревостанів, їх корисних
властивостей.
Сферою дії статті є діяльність суб’єктів господарювання, зокрема фізичних осіб-підприємців, які здійснюють використання лісосічного фонду, ведуть заготівлю та вивезення деревини, а також заготівлю живиці.
Предметом правопорушення є визначений у встановленому порядку
лісосічний фонд, деревина та живиця.
Об’єктивна сторона цього правопорушення включає в себе чотири
формальні склади:
1. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду.
2. Порушення встановленого порядку заготівлі деревини.
3. Порушення встановленого порядку вивезення деревини.
4. Порушення правил заготівлі живиці.
Правопорушення, передбачені статтею, вважаються закінченими з
моменту порушення встановлених правил; настання негативних наслідків не є обов’язковим для кваліфікації порушення.
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Розглянемо перелічені склади порушення,
що аналізується
1. Порушення встановленого порядку використання лісосічного
фонду.
Аналізуючи цей вид порушень, слід одразу наголосити, що поняття
«лісосічний фонд» у чинному Лісовому кодексі України відсутнє. У ст. 57
попередньої редакції ЛКУ це поняття було визначено як «запаси деревини, призначеної для щорічної заготівлі під час рубок головного користування». Цікаво відмітити, що чинним ДСТУ 3404-96 «Лісівництво.
Терміни та визначення» поняття «лісосічний фонд» визначено значно
ширше, а саме як «запаси деревини, які щорічно заготовляють у процесі
рубання під час спеціального їх використання», що можна тлумачити, як
запаси всієї деревини при проведенні рубок.
Діями, які порушували встановлений порядок використання лісосічного фонду до набрання чинності нової редакції Лісового кодексу України, могли бути визнані:
■ дії з визначення розмірів заготівлі деревини з недотриманням

норм рубок або з перевищенням розрахункової лісосіки;
■ включення уповноваженими особами в лісосічний фонд для рубок

головного користування нестиглих деревостанів;
■ нездійснення контролю за дотриманням відведеного лісосічного

фонду розрахункової лісосіки та встановлених норм відпуску деревини конкретним користувачам;
■ неправильний вибір методу таксації лісосіки;
■ ігнорування або невикористанням матеріалів лісовпорядкування

при відводі лісосіки, необхідних сортиментних і товарних таблиць.
Таким чином, суб’єктами вказаних порушень могли бути лише посадові особи, які відповідно до нормативно-правових актів та виконуваних посадових інструкцій здійснювали функції з визначення розрахункових лісосік, відводу, таксації ділянок та контролю за здійсненням лісокористувань.
Розмір лісосічного фонду у встановленому порядку щороку визначався Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру розрахункової лісосіки. Питання встановлення лісосічного фонду були докладно врегульо112
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вані у Правилах відпуску деревини на пні в лісах України, затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 року №1378.
Однак згадана Постанова втратила чинність 23.05.2007 року із затвердженням Постанови КМУ «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів» під №761.
Наприклад, відповідно до скасованих «Правил відпуску деревини на
пні в лісах України» ділянки, що планувались під заготівлю у ході рубок
головного користування, могли бути розподілені між різними лісокористувачами, при цьому першочергове право надавалось лісогосподарським підприємствам.
Однак прийнятий Лісовий кодекс України (ст. 19) у редакції від
08.02.2006 року закріпив виняткове право на заготівлю деревини
тільки за постійними лісокористувачами, що по суті означає надання
вказаним суб’єктам правовідносин прерогативи здійснювати заготівлю деревини в порядку рубок головного користування. Згідно з п. 2
Прикінцевих положень ЛКУ закони та інші нормативно-правові акти,
прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не
суперечать цьому Кодексу. З урахуванням вказаних положень правовідносини, пов’язані з використанням лісосічного фонду, є такими, що
не мають обов’язкового характеру.
На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що на сьогодні
притягнення осіб за порушення порядку використання лісосічного фонду буде безпідставним і таким, що не відповідає вимогам закону.
2, 3. Порушення порядку заготівлі і вивезення деревини.
Загальні питання, пов’язані із заготівлею деревини, визначаються
у ст. ст. 70, 71 ЛКУ. Законодавець визначив, що заготівля деревини як
основний вид лісокористування може здійснюватись як під час використання лісових ресурсів у порядку рубок головного користування,
так і під час лісогосподарських заходів, не пов’язаних із використанням
лісових ресурсів.
Варто звернути увагу на те, що в законі чітко підкреслено заборону
під час заготівлі деревини проводити вирубку та допускати пошкодження цінних і рідкісних дерев та чагарників, занесених до Червоної книги
України, насінників та плюсових дерев.
Згідно з п. 47 Постанови КМУ №761 деревина вважається заготовленою, якщо проведено валку дерев, обрубування гілок та сучків.
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Деревина вважається вивезеною з місць заготівлі, якщо вона підвезена до складів, розташованих біля залізниць, автомобільних і лісових
доріг або пунктів відвантаження (переробки).
Крім вищезгаданої Постанови КМУ №761, порядок заготівлі та вивезення регулюється низкою підзаконних актів, тому стаття КУпАП, що
аналізується, має бланкетний характер. У зв’язку з цим при формулюванні фабули порушення необхідно обов’язково посилатись на конкретний нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено.
Зокрема, порядок заготівлі та вивезення деревини при проведенні
рубок головного користування детально викладений у Правилах рубок
головного користування, затверджених Наказом Державного комітету
лісового господарства України від 23.12.2009 року №364, а саме:
■ у розділі ІІІ «Особливості призначення та проведення рубок»;
■ у розділі ІV «Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт»;
■ у розділі V «Заходи, пов’язані зі збереженням ґрунтів»;
■ у розділі VI «Очищення місць рубок».

У гірських лісах Карпат проведення таких рубок регулюється Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат, затвердженими Постановою КМУ від 22.10.2008 року №929.
Об’єктивна сторона цієї категорії порушень може бути виражена у
таких діях:
■ проведення рубок, трелювання лісу в заборонений час та строки;
■ залишення після проведення рубки недорубів;
■ використання забороненого виду рубок у певній категорії лісів;
■ переруб розрахункової лісосіки, тобто заготівля деревини під час

■
■
■
■
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рубок головного користування в обсязі, що перевищує розрахункову лісосіку;
недотримання технологічного процесу проведення рубок;
недотримання правил збору заготовленої деревини та її комплектування;
прокладання трелювальних волоків на відстані до 20 метрів від постійних водотоків;
допущення зберігання деревини, заготовленої в непризначених
для цього місцях.
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Особливістю цього виду порушення є те, що відповідальність уповноважених осіб-лісокористувачів за такі дії настає за умови, що лісокористування здійснюється ними на підставі законного права – спеціального дозволу на використання лісових ресурсів – лісорубного квитка. Саме ця обставина відмежовує цей вид порушень від незаконних
рубок, під час яких заготівля та вивезення деревини проводиться без
відповідного дозволу.
4. Порушення правил заготівлі живиці.
Живиця (терпентин) смолиста пахуча рідина, що представляє собою
складну суміш нелетючих твердих смоляних кислот (живична каніфоль) та рідких терпентинових вуглеводнів (живичний скипидар), які
виділяються зі стовбура хвойного дерева при його надрізуванні.
Відповідно до ст. 72 чинного ЛКУ, п. п. 16, 17 Постанови КМУ №761
живиця віднесена до другорядного лісового матеріалу. Доречно відмітити, що у попередній редакції Лісового кодексу України заготівля живиці розглядалась як окремий вид спеціального використання лісових
ресурсів та не була віднесена законодавцем до другорядних лісових
матеріалів. Саме тому в чинному нині Порядку заготівлі другорядних
лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань у лісах
України, затвердженому Постановою КМУ від 23.04.1996 року №449, не
згадується про заготівлю живиці. Водночас положення цієї Постанови
стосовно порядку заготівлі живиці, які не суперечать чинному кодексу, в
наведеній частині можуть застосовуватись при врегулюванні відповідних правовідносин.
Спеціальним підзаконним нормативно-правових актом, що регулює
порядок заготівлі живиці, є Правила заготівлі живиці в лісах України,
затверджені Постановою КМУ від 08.02.1996 року №185.
У цьому зв’язку необхідно відмітити суттєву суперечність у змісті згаданих нормативних актів. Наприклад, п. 2 Постанови КМУ №449 визначає, що заготівля живиці як другорядного лісового матеріалу здійснюється на підставі лісового квитка, а п. 3 Постанови КМУ №185 вказує,
що таке право може бути надано лише на підставі лісорубного квитка.
Враховуючи вже згаданий п. 2 Прикінцевих положень ЛКУ, приходимо
до однозначного висновку, що право на заготівлю живиці лісокористувачеві надає тільки лісовий квиток, який видається на весь термін експлуатації ділянки, призначеної для підсочки.
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У п. 19-32 Постанови КМУ №185 сформульовані терміни та порядок
проведення підсочки в соснових насадженнях. Щодо порядку і технології проведення підсочки в інших хвойних насадженнях вказується, що ці
питання мають вирішуватись спеціально уповноваженим центральним
органом лісового господарства. Однак до цього часу такий підзаконний
акт не прийнятий.
Заготівля живиці здійснюється шляхом підсочування у стиглих хвойних деревостанах, які після закінчення терміну підсочування вирубуються, а також у перестигаючих деревостанах, які до часу закінчення
підсочування підлягатимуть вирубуванню. Підсочка сосни включає чотири види робіт: підготовчі, основні, виробничі і завершальні. Роботи,
пов’язані зі здійсненням заготівлі живиці, мають бути завершені не пізніше 1 листопада року закінчення підсочування.
Об’єктивна сторона цієї категорії порушень може бути виражена у
наступних діях (або бездіяльності):
■ дії, які порушують технологічний процес на всіх стадіях проведен-

ня підсочки;
■ порушення виробничих робіт зі збору живиці;
■ порушення строку встановлення каррообладнання, проведення

підсочки;
■ застосування заборонених стимуляторів виходу живиці;
■ неприведення в порядок лісосік після здачі їх лісогосподарським

підприємствам.
При накладенні адміністративного стягнення обов’язково необхідно
вказувати, у чому саме полягає допущене порушення заготівлі (вивезення) деревини, заготівлі живиці та які конкретні вимоги підзаконних
нормативних актів таким чином були порушені.
Суб’єктивна сторона виражається, як правило, в умислі – особа усвідомлює, що вона своїми діями порушує встановлений порядок заготівлі
та вивезення деревини, заготівлі живиці.
Суб’єктом наведених порушень можуть бути посадові особи лісокористувачів, які, відповідно до займаних посад та приписів посадових
інструкцій, відповідальні за організацію заготівлі і вивезення деревини, заготівлю живиці, здійснення контролю за лісокористуванням.
Крім того, суб’єктами таких порушень у деяких випадках можуть бути
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і громадяни – працівники відповідних лісозаготівельних підприємств,
за якими закріплено виконання певних обов’язків із цих питань, або фізичні особи-підприємці, які уклали договір на проведення таких робіт у
порядку підприємницької діяльності.
Оскільки виняткове право на заготівлю деревини надане постійним
лісокористувачам, відповідальність за вчинення цього виду порушень у
більшості випадків несуть відповідні посадові особи лісогосподарських
підприємств. Згадану категорію посадових осіб до адміністративної відповідальності мають право притягувати уповноважені особи органів
Мінприроди (Екологічної інспекції) та посадові особи Держкомлісгоспу, Рескомлісу АРК з питань лісового і мисливського господарства, обласних управлінь лісового та мисливського господарства. У разі покладення окремих обов’язків із дотримання порядку заготівлі і вивезення
деревини та заготівлі живиці на посадових осіб підприємств, установ і
організацій, які здійснюють вказані види лісокористувань на договірних умовах, допускається притягнення таких осіб до відповідальності за
перелічені порушення уповноваженими особами лісгоспів.
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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.
(Стаття 65 зі змінами, внесеними згідно з Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою цієї норми є запобігання за допомогою заходів адміністративно-правової відповідальності знищенню та пошкодженню лісів.
Предметом правопорушення є різні види лісової рослинності як природного, так і штучного походження, що ростуть на землях лісогосподарського та іншого призначення (за межами населених пунктів) і знаходяться у природному стані – на корінні.
Наступні насадження та деревина не є предметом вказаного порушення:
■ зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади, скве-

ри, бульвари тощо), які не віднесені у встановленому порядку
до лісів. Адміністративна відповідальність за їхнє знищення або
пошкодження передбачена ст. 153 КУпАП. Регулювання правовідносин, пов’язаних із утриманням зелених насаджень, визначається Законом України «Про благоустрій населених пунктів»,
а правові засади озеленення населених пунктів регламентуються Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України
від 10.04.2006 року №105;
■ окремі дерева або групи дерев, чагарників на сільськогосподар-

ських угіддях, присадибних, дачних і садових ділянках;
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■ полезахисні лісові смуги, захисні лісові насадження вздовж берегів

річок, каналів, навколо водних об’єктів, гідротехнічних споруд, на
смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних
лісових насаджень. Адміністративна відповідальність за їхнє знищення або пошкодження передбачена ст. 65-1 КУпАП. Правове регулювання захисних насаджень лінійного типу як складової частини
лісового фонду України визначається Лісовим кодексом України;
■ підріст у лісах;
■ вітровальні дерева і деревостани, повалені з корінням вітром, бу-

реломні дерева, зламані вітром (як правило – нижче розташування крони), трусок – тобто мертві стовбури дерев, що лежать на
поверхні ґрунту, або їх частини, що утворюються при природному
відмиранні дерев або пошкодженні шкідниками, буреломом, снігопадом тощо;
■ дерева та чагарники, зрубані та складовані в процесі заготівлі де-

ревини. Такі предмети вважаються вилученими з природного стану
завдяки вкладеній праці людини, тому їхнє незаконне вилучення
розглядається судовою практикою як викрадення, тобто порушення або злочини проти власності.
Об’єктивна сторона полягає у вчиненні трьох складів порушень, а саме:
1) незаконній порубці або пошкодженні дерев і чагарників;
2) знищенні або пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців
у лісових розсадниках і на плантаціях;
3) знищенні або пошкодженні молодняка природного походження і
самосіву на площах, призначених для лісовідновлення.
Отже, об’єктивна сторона такого виду порушень завжди проявляється
в активних діях, а також у деяких випадках містить вказівку на місце
вчинення порушення як на обов’язкову ознаку.
З огляду на найбільшу поширеність цих порушень у практиці лісової
охорони доцільно розглянути поняття, які вживаються у диспозиції
статті:
Дерева (в загальному сенсі) – багаторічні рослини з чітко визначеним
стовбуром, які мають бокові гілки, з верховим підростом, що утворює
крону. Дерева відіграють основну роль у формуванні лісових біоценозів,
становлять основу ландшафту в лісових зонах.
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Чагарники (в загальному сенсі) – багаторічні дерев’янисті рослини, що
ростуть біля поверхні ґрунту, які не мають у дорослому стані головного
стовбура (стебло чітко виражене лише в перший рік життя).
Лісові культури – лісові насадження, створені висаджуванням сіянців, саджанців, живців дерев і чагарників чи висіванням їхнього насіння
(ДСТУ 2980-95 «Культури лісові»).
Лісовий сіянець – молода дерев’яниста чи чагарникова рослина, вирощена із насіння у відкритому чи закритому ґрунті посівного відділення
лісового розсадника без пересаджування, яка використовується як садивний матеріал (ДСТУ 2980-95 «Культури лісові»).
Лісовий саджанець – лісовий садивний матеріал, вирощений із пересадженого сіянця чи укоріненням частин деревної рослини (ДСТУ 2980-95
«Культури лісові»).
Молодняк природного походження (у науковому розумінні) – сукупність
дерев першого вікового періоду, що утворюють більш або менш однорідну лісову ділянку, починаючи з утворення підросту до жердини (у
хвойних та твердолистяних насіннєвих деревостанів період молодняку
закінчується до 20-30 років, у м’яколистяних та твердолистяних порослевих – до 10 років).
Самосів – деревні рослини природного походження, які виросли з насіння, що налетіло від насінних дерев; ростуть під пологом насаджень,
на вирубках, згарищах тощо, як правило, молодого віку (3 – 5 років), з
яких формується підріст.
Лісовий розсадник – земельна ділянка, призначена для ведення спеціалізованого господарства з метою вирощування садивного матеріалу
для лісового господарства (ДСТУ 2980-95 «Культури лісові»). Для застосування адміністративної відповідальності не має значення, є лісовий
розсадник малим чи великим за розмірами, тимчасовим або постійним.
Плантація – земельна ділянка, зайнята спеціальними насадженнями
швидкоростучих та технічно цінних порід дерев та чагарників, на якій за
допомогою спеціальних агротехнічних заходів скорочуються строки вирощування, підвищується якість та збільшується вихід лісопродукції з одиниці площі у порівнянні із заготівлею природно ростучих дерев та чагарників.
Площі, призначені для лісовідновлення – ділянки території земель лісового фонду, зокрема площі рубок минулих років, на яких протягом ви120
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значеного терміну не сталось природного поновлення, площі згарищ
та загиблих з інших причин насаджень, площі не вкритих лісом земель,
галявини тощо лісокультурного фонду. ДСТУ 2980-95 під лісопоновленням визначає активну форму природного, штучного і комбінованого поновлення лісу на територіях, де раніше був ліс.
Способами вчинення цього виду порушень є порубка, пошкодження та знищення. Розглянемо їх визначення:
Порубка – відокремлення стовбура дерева, стебла чагарника від коріння. У свою чергу, способами порубки можуть бути зрубання, спилювання, викорчовування, викопування, підрізання тощо. ДСТУ 2980-95 під
рубанням лісу розуміє зрубування та видалення дерев з лісу.
Пошкодження – заподіяння шкоди дереву або чагарнику шляхом здійснення на нього негативного впливу до певного ступеня: припинення
або неприпинення росту, внаслідок чого значно погіршується його стан.
Звертаємо увагу на те, що, згідно з Постановою КМУ від 23.07.2008 року
№665 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу», стан пошкодження дерев поділяється на два умовні ступені:
пошкоджені до ступеня припинення росту і пошкоджені до ступеня неприпинення росту.
До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків його периметра (незалежно від довжини за висотою стовбура), обшморганою
кроною понад половину її довжини, обідраними та зламаними скелетними коренями понад половину периметра стовбура, а також повалені
дерева та з нахилом, спричиненим людськими діями, понад 30 градусів
від вертикальної осі.
До пошкодженних до ступеня неприпинення росту належать дерева зі
зламаною вершиною або обшморганою кроною від третини до половини
її довжини, обідраною корою від 10 до 30 відсотків периметра стовбура
(незалежно від довжини і висоти пошкодження стовбура), обідраними і
зламаними скелетними коренями від однієї четвертої частини до половини периметра стовбура, а також дерева з нахилом, спричиненим людськими діями, до 30 градусів від вертикальної осі без відриву коренів.
Отже, формулюючи дії порушників при розгляді адміністративних
справ, необхідно відрізняти поняття «порубка дерев» від «пошкодження дерев до ступеня припинення росту».
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Способами пошкодження можуть бути м’яття, роздроблювання, знищення частини дерева або чагарника (коріння, гілок тощо), витоптування, вдавлювання в ґрунт, спалювання всього або більшої частини
дерева або чагарника. Такі дії можуть бути як умисними, так і заподіяними внаслідок проїзду гусеничного або шинного транспорту, виконання лісозаготівельних робіт (заготівлі деревини), ведення будівельних робіт, прогону худоби.
Знищення виключає можливість подальшого існування рослин та їхньої повноцінної життєдіяльності.
Слід підкреслити, що в статті обумовлюється місце вчинення проступку у разі знищення або пошкодження лісових культур, сіянців, саджанців.
Таким місцем можуть бути лісові розсадники і плантації, а для знищення
молодняку і самосіву – лише площі, призначенні під лісовідновлення.
За загальним правилом незаконною визнається порубка, вчинена без
відповідного дозволу – лісорубного квитка або з грубим порушенням
встановлених правил рубки. Водночас у чинному Лісовому кодексі України відсутнє поняття «незаконна рубка».
Зазначений термін міститься лише у примітці до додатку 1 «Такс для
обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природним комплексам територій та об’єктам природно-заповідного фонду внаслідок
незаконної рубки або пошкодження деревних видів рослин і таких, що
мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 року №521.
Зокрема, наведена Постанова зазначає, що «під незаконною рубкою
слід розуміти рубки без спеціального на те дозволу або за наявності дозволу, але не тих рослин, не на тих площах, ділянках, не в тій кількості
(поза лімітом), не в ті терміни, що передбачені дозволом».
Майже аналогічні роз’яснення цього поняття містить судова практика. Приміром, Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову
практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля» від 10.12.2004 року №7 відносить до незаконної порубки дерев і
чагарників, дії що вчинені: «…без відповідного дозволу; за дозволом,
виданим із порушенням чинного законодавства; до початку чи після
закінчення установлених у дозволі строків; не на призначених ділянках чи понад установлену кількість; не тих порід дерев, які визначені
в дозволі; порід, вирубку яких заборонено». Нагадаємо, що Постанови
Пленуму Верхового суду України – це не нормативно-правові акти, а різ122
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новид офіційних роз’яснень чинного законодавства, які формально не
мають обов’язкової сили і не є джерелом права. Проте вони слугують
фактичним орієнтиром як для судів, так і для інших суб’єктів – учасників правовідносин.
Чинне адміністративне та кримінальне законодавство не містить визначених критеріїв, за якими проводиться розмежуванням незаконних
рубок на адміністративні проступки та злочини. У першому випадку залежно від місця проведення рубок дії винних осіб кваліфікуються за ст.
65 або 65–1 КУпАП, а в другому – дії порушників підпадають під ознаки
ст. 246 КК України.
З метою адекватного застосування коментованої статті вважаємо за
необхідне навести умовний розподіл незаконних рубок, здійснений фахівцями Грінпіс Росії. Враховуючи схожість ведення лісового господарства країн, такий підхід цілком логічно застосовувати в українській правозастосовчій практиці:
1. Незаконні рубки, які здійснюються громадянами для власних потреб (опалення житла, заготівлі будівельних матеріалів для незаконних забудов, поточного ремонту тощо). За неофіційною термінологією
вони іменуються «самовільними» або «безквитковими». Шкода, яка завдається такими рубками, як правило, є незначною порівняно з іншими
категоріями рубок, але при цьому самовільні рубки цього типу є найпоширенішими, порушники діють у більшості випадків одноосібно, порушення досить часто виявляються та документуються лісовою охороною
та правоохоронними органами.
2. Самовільні рубки, які здійснюються громадянами та підприємцями
з метою продажу або переробки заготовленої деревини, тобто крадіжка
лісу на корінні з метою отримання доходу. Від попереднього виду самовільних рубок ці відрізняються масштабами, а також рівнем технічної
оснащеності тих, хто їх здійснює. Як правило, такі «чорні лісоруби» діють групами, добре підготовлені до вчинення порушень, володіють знаннями щодо ухилення від відповідальності, забезпечені технікою для
заготівлі та вивезення деревини, мають корупційні зв’язки з посадовими особами правоохоронних органів, налагоджені канали збуту отриманої деревини. В окремих випадках можуть вступати у змову з посадовими особами лісокористувачів.
3. Рубки, що здійснюються лісокористувачами на підставі дозвільних
документів, але з грубими порушеннями чинних лісових правил і вимог
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законодавства, які призводять до утворення необлікованої або неправильно облікованої деревини. До таких рубок належать рубки на площі,
що перевищує дозволену (включаючи рубки за межами відведених лісосік), отримання надлишків деревини при неякісному відводі і таксації
лісосік, заготівля деревини у більшому обсязі або найкращої якості під
час безпідставного здійснення вибіркових рубок, заготівля кращої деревини під виглядом догляду за лісами або проведення санітарних рубок.
Деякі експерти, зважаючи на латентний характер таких порушень та
розміри завданих ними збитків, вважають вчинені лісокористувачами
незаконні рубки найбільш суспільно небезпечними.
У першому та другому випадках суб’єктами таких порушень зазвичай
є фізичні особи, а у випадках рубок, що проводяться за наявності дозволу, суб’єктами порушень є переважно посадові особи лісокористувачів,
які умисно вчиняють такі порушення.
Здійснюючи кваліфікацію дій посадових осіб лісокористувачів, які
вчинили незаконні порубки, одним із ключових питань має бути доведення умисного характеру їхніх дій, оскільки подібні порушення часто
пов’язані з порушенням технологічного процесу заготівлі деревини, помилках при відведенні лісосік тощо.
При документуванні незаконної порубки, вчиненої на землях природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, вказаний
факт необхідно обов’язково відображати у протоколі. Обрахунок завданої
шкоди у таких випадках проводиться на підставі Постанови КМУ №521.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про природно-заповідний фонд
України» до ПЗФ належать природні території та об’єкти – природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, а також штучно створені об’єкти – ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.
Розмір шкоди, заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями та громадянами, обчислюється уповноваженими посадовими
особами державної лісової охорони та екологічної інспекції за встановленими Кабінетом Міністрів України таксами, що діють на час виявлення фактів порушень. Станом на 2010 рік таким підзаконним актом є Постанова Кабінету України від 23.07.2008 року №665 «Про затвердження
такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу». Застосовуючи цей
нормативний акт, слід звернути увагу на невідповідність його додатків
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коментованому складу правопорушення. Зокрема, розрахунок завданої
шкоди за вчинення незаконної порубки проводиться за Додатками 1, 2,
3, 4, виходячи з предмету порушення.
У цьому зв’язку необхідно зазначити, що правове регулювання питань
обрахунку завданої лісу шкоди на сьогодні потребує належного законодавчого закріплення та приведення у відповідність до конституційних
норм. Йдеться про виконання положень ст. 92 Конституції України, яка
вказує, що діяння, які є адміністративними правопорушеннями, і відповідальність за них, визначаються винятково законами.
До врегулювання цих питань при притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності за проступки, передбачені цією статтею,
необхідно обов’язково проводити обрахунок заподіяної шкоди, виходячи з визначених такс (додатки №1, 2, 3, 4 Постанови КМУ №665). Здійснений розрахунок є документальною підставою для вирішення питання про відшкодування шкоди у встановленому законом порядку.
Залишається спірним питання обрахунку завданої лісу шкоди, яка
спричиняється посадовими особами лісокористувачів під час проведення лісогосподарських заходів. Зокрема, до скасування у травні
2007 року Постанови КМУ №1378 за вчинення незаконних рубок (у
розумінні Постанови КМУ №521) на лісокористувачів накладались порівняно незначні майнові стягнення, передбачені п. 62 скасованої Постанови. Однак після втрати нею чинності подібні стягнення не були
запроваджені чинним законодавством, і основним підзаконним актом
(поряд із Постановою КМУ №555), що регулює ці питання, стала Постанова КМУ №665. Докладно про обґрунтованість застосування положень Постанови КМУ №665 стосовно постійних лісокористувачів
ідеться в коментарі до ст. 67 КУпАП.
Примітка 1 до Постанови КМУ №665 визначає, що у разі незаконного
вирубування та пошкодження дерев хвойних та інших визначених порід
віком до 41 року у грудні – січні (новорічний період) розмір шкоди обчислюється за таксами у додатку 1, збільшеними в 3 рази.
Сухостійні дерева також є предметом вказаного порушення, однак
розмір шкоди за здійснення їх незаконної рубки зменшується, виходячи із вказаних розмірів такс, у 2 рази. Тобто стан пнів слід обов’язково
враховувати при документуванні незаконних рубок дерев. Діаметр
пня дерева у корі зазначається як середнє арифметичне значення між
найбільшим та найменшим замірами діаметра, іншими словами замір
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діаметра кожного пня повинен проводиться хрест-навхрест, після чого
отримані дані слід розділити на 2. Якщо рівень зрубу пня знаходиться
на рівні землі або втоплений у землю, його вимірювання здійснюється
за фактичним зрізом. Обміри діаметрів пнів слід проводити сертифікованим вимірювальним засобом.
При документуванні знищень або пошкоджень сіянців та саджанців
слід враховувати, що додатки 3, 4 до Постанови КМУ №665 розмежовують їх знищення або пошкодження залежно від місця вчинення порушення. У випадку знищення або пошкодження вказаних лісових
культур у лісових розсадниках і на плантаціях обрахунок здійснюється
згідно з додатком 4. При цьому обрахування шкоди, заподіяної сіянцям,
здійснюється, виходячи з площі їх знищення (га); обрахування шкоди,
заподіяної саджанцям у розсадниках, здійснюється, виходячи з їх кількості (за тис. штук), а саджанцям на плантаціях – виходячи з їх кількості
(за кожний саджанець). Крім цього, при обрахунку шкоди, заподіяної саджанцям у розсадниках, саджанці поділяються на такі категорії залежно
від порід: основні лісові віком до 3 років, плодові, декоративні та технічні породи.
За додатком 3 до згаданої Постанови у випадках знищення лісових
культур, включаючи саджанці і сіянці, та молодняка природного походження, тобто природного підросту і самосіву на землях, призначених
для лісовідновлення, обрахунок проводиться, виходячи з площі знищення або пошкодження (га), при цьому обов’язково враховується вік
вказаної деревної рослинності. Нагадаємо, що відповідно до ст. 80 ЛКУ,
відновлення лісів здійснюється на площах, що були вкриті лісовою рослинністю (зруби, згарища, рідколісся, насадження, що загинули, тощо),
які підлягають залісненню протягом не більше двох років.
Передбачені цією статтею правопорушення вважаються закінченими
з моменту скоєння дій з порубки, знищення або пошкодження дерев, чагарників та інших насаджень.
Суб’єктами цього порушення є громадяни та посадові особи.
Суб’єктивна сторона порушення – незаконна порубка може здійснюватись лише з умислом; інші дії, передбачені цією статтею – як з умислом, так і з необережності.
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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 уздовж 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.
(Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно з Законом №81/96-ВР від 06.03.96
зі змінами, внесеними відповідно до Закону №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою норми є запобігання шляхом застосування заходів адміністративно-правової відповідальності знищенню та пошкодженню полезахисних лісових смуг і захисних лісових насаджень. Захисні лісові смуги
та інші захисні насадження мають велике екологічне значення, зокрема відіграють суттєву роль у поліпшенні мікроклімату і гідрологічного
режиму територій, затриманні снігу, підвищенні вологості й родючості
ґрунту, захисті ґрунту і рослин від пилових бур, підвищенні врожайності
культур тощо.
Зокрема, відповідно до ст. 8 Закону України «Про меліорацію земель»,
полезахисні смуги є об’єктами агролісотехнічної меліорації, що є одним
із видів меліорації земель.
Об’єктом цього порушення є:
1. Полезахисні лісові смуги.
2. Захисні лісові насадження вздовж річок, каналів, навколо водних
об’єктів та гідротехнічних споруд.
3. Захисні лісові насадження на смугах відводу автомобільних доріг.
4. Захисні лісові насадження на смугах відводу залізниць.
5. Інші захисні лісові насадження.
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Одразу слід зазначити, що перелічені захисні смуги та насадження в цілому відповідають віднесенню їх до категорії захисних лісів, що передбачено ст. 39 ЛКУ та детально викладено у Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорії захисності та виділення особливо захисних
земельних ділянок лісового фонду, затвердженому Постановою КМУ від
27.07.1995 року №733. Цією Постановою (п. 7) визначено, що до категорії
захисних лісів відносять лісові ділянки, які виконують функцію захисту
навколишнього природного середовища та інженерних об’єктів від негативного впливу природних та антропогенних факторів, зокрема:
1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові смуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги, лісові смуги уздовж забудованих територій населених пунктів);
2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах відведення каналів, залізниць, автомобільних доріг;
3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних пісках,
рекультивованих землях, кам’янистих розсипах, малопотужних
кам’янистих ґрунтах тощо (протиерозійні ліси);
4) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення залізниць і виділяються з категорії експлуатаційних лісів на 500 метрів із кожного боку;
5) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг відведення автомобільних доріг державного значення і виділяються з категорії
експлуатаційних лісів шириною 250 метрів із кожного боку дороги;
6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об’єктів, які виділяються з категорії експлуатаційних лісів за передбаченими нормативами;
7) інші лісові ділянки (смуги лісів), які не мають у вищевказаних підпунктах ознак віднесення до захисних лісів, розташовані на схилах
балок і річок долин із крутизною 25 градусів (байрачні ліси) та серед безлісої місцевості, що мають площу до 100 га.
Із ухваленням згаданої Постанови було остаточно скасовано поділ лісів на 1 та 2 групи, передбачений попередньою редакцією Лісового кодексу України та Постановою КМУ №557.
Предметом порушення є безпосередньо дерева і чагарники у полезахисних лісових смугах та інших захисних лісових смугах та насадженнях,
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що ростуть на землях різних категорій та призначення, перебуваючи у
природному стані – на корінні.
У загальному розумінні лісове насадження – це ділянка лісу, однорідна за деревною, чагарниковою рослинністю та живим надґрунтовим покривом, що є головним складовим елементом лісу. У насадженні
виділяють такі яруси: деревостан, підріст, підлісок, живе надґрунтове
покриття, які разом із позаярусною рослинністю складають наземну
частину лісу. Коріння цих рослин, численні мікро- та макроорганізми,
ґрунт, материнська гірська порода утворюють підземну частину лісу. Не
кожне насадження має усі перелічені вище яруси.
Об’єктивна сторона правопорушення полягає у вчиненні активних
дій – знищенні та пошкодженні полезахисних смуг, інших лісових смуг
та насаджень.
Аналізуючи цю статтю, необхідно відмітити невдале формулювання
законодавцем її диспозиції. Безумовно, її запровадження обумовлене
необхідністю особливого захисту полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень, однак, порівняно зі ст. 65 КУпАП, яка містить
аналогічний предмет порушення – дерева і чагарники, у коментованій
статті способи вчинення таких порушень викладені неповно. Так, якщо
у ст. 65 КУпАП знищення та пошкодження застосовується відносно лісових культур, сіянців, саджанців, молодняка, тобто до невеликої деревинної рослинності, то у ст. 65 – 1 вказані поняття застосовуються вже
відносно цілих природних комплексів – полезахисних смуг та захисних
лісових насаджень. При цьому диспозиція статті не містить окремого
терміну «незаконна порубка».
Однак, з урахуванням практики застосування вказаної статті та виходячи з системного аналізу законодавства, можна дійти висновку, що
під знищенням полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень слід розуміти здійснення негативного впливу на окремі дерева
та чагарникову рослинність, що ростуть у полезахисних лісових смугах
та лісових насадженнях, внаслідок чого виключається можливість подальшого існування рослин та їхня повноцінна життєдіяльність. Тому
під знищенням захисних насаджень і смуг у цій статті слід розуміти, зокрема, і їх вирубку або спилювання.
Пошкодження – завдання шкоди дереву або чагарнику шляхом здійснення на нього негативного впливу до ступеня припинення його росту
або не до ступеня припинення росту, внаслідок чого значно погіршуєть129
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ся його стан. Способами пошкодження можуть бути м’яття, роздроблювання, знищення частини дерева або чагарника, його коріння, гілок,
витоптування, хімічна обробка, вдавлювання в ґрунт, спалювання всього або більшої частини дерева або чагарника. Такі дії можуть бути як
умисними, так і заподіяними з необережності, наприклад, пошкодження
дерев у лісових смугах унаслідок проїзду транспорту, здійснення господарської діяльності, будівельних робіт, хімічної обробки сільськогосподарських угідь із повітря, прогону худоби. Про ступені пошкодження
дерев (припинення та неприпинення росту) докладно йдеться в коментарі до ст. 65 КУпАП.
Деревина від проведення рубок у полезахисних насадженнях належить до ресурсів місцевого значення, а відповідно до ст. 10 Закону України «Про рослинний світ» спеціальне використання природних ресурсів
місцевого значення здійснюється, за наявності дозволу, юридичними
або фізичними особами для задоволення їхніх виробничих та наукових
потреб, а також з метою отримання прибутку від реалізації цих ресурсів
чи продуктів переробки. Наведені норми корелюються з вимогами ст. 38
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
та регулюються Положенням про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженим Постановою КМУ
від 10.08.1992 року №459.
Згідно зі ст. 69 ЛКУ дозволом на проведення рубок у полезахисних
смугах та інших лісових насадженнях і смугах є лісорубний квиток, який
видається власниками лісів або постійними лісокористувачами у передбаченому законом порядку.
У зв’язку з питаннями проведення рубок у захисних насадженнях не
можна обійти сучасний правовий статус полезахисних лісонасаджень.
Так, відповідно до статті 22 ЗКУ землі, зайняті полезахисними лісовими смугами, віднесені до земель сільськогосподарського призначення
– несільськогосподарських угідь, але одночасно згідно зі ст. 4 ЛКУ захисні насадження лінійного типу площею не менше 0,1 га входять до
складу лісового фонду України. Як уже згадувалось, полезахисні лісосмуги віднесені до категорії захисних лісів. Така законодавча невизначеність свого часу спричинила багато невирішених досі проблемних
питань стосовно передачі їх у власність або користування. Зокрема
територіальними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування не була забезпечена передача уповноваженим суб’єктам усіх
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земель колишнього аграрного лісового фонду. Аналогічна ситуація
склалася навколо так званих «колгоспних лісів», розташованих на землях колишніх сільськогосподарських підприємств, частина з яких належить до захисних насаджень. Внаслідок цього в більшості регіонів
склалась ситуація, коли значні площі лісів залишились без господаря,
позбавленими будь-якого догляду та охорони. У більшості випадків
органи місцевого самоврядування через відсутність фінансування та
відповідних лісових підрозділів не в змозі здійснити інвентаризацію
та забезпечити охорону і захист навіть переданих їм полезахисних лісових смуг від різного роду лісопорушень та пожеж, що призводить до
їх знищення та занепаду.
Вищевикладені обставини необхідно враховувати при документуванні таких порушень. За потреби інформацію про правовий статус захисних смуг та насаджень можна отримати у територіальних органах Держкомзему. Як правило, полезахисні смуги розташовані на землях запасу
чи резерву сільських рад, частина – взагалі залишилась поза обліком,
інша – передана в оренду сільськогосподарським підприємствам та навіть знаходиться на балансі таких підприємств. Водночас сільськогосподарські підприємства користуються частиною лісосмуг, але не несуть
відповідальність за їх збереження.
У той же час відповідно до ст. 1 ЛКУ всі 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.
А згідно зі ст. ст. 89, 90 ЛКУ державний контроль за дотриманням лісового законодавства покладено на державну лісову охорону. Наведені
положення закону надають повноваження уповноваженим посадовим
особам лісгоспів у межах діяльності підприємств притягувати винних
осіб до відповідальності за знищення та пошкодження захисних смуг та
насаджень, передбаченої цією статтею.
Слід враховувати, що лісокористувачами у смугах відводу автомобільних доріг державного та місцевого значення можуть бути обласні Служби автомобільних доріг, а в смугах відводу залізниць – відокремлені підрозділи Укрзалізниці – дистанції захисних насаджень.
Обрахунок розміру завданої шкоди незаконним знищенням або пошкодженням захисних смуг та насаджень проводиться на підставі додатків №1, 2 до Постанови №665.
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При документуванні порушень необхідно конкретно вказувати, де
саме розташована полезахисна лісосмуга або інше захисне насадження.
Прив’язка може бути здійснена до номерів полів, відрізків доріг, назв водойм та урочищ.
Склад правопорушення, передбачений цією статтею, є спеціальним
стосовно статті 65 КУпАП, отже, вчинення незаконних рубок та знищення дерев у захисних смугах та насадженнях слід кваліфікувати за
ст. 65–1 КУпАП. Передбачені статтею правопорушення вважаються закінченими з моменту скоєння дій зі знищення або пошкодження насаджень.
Суб’єктами цього порушення є громадяни та посадові особи.
Суб’єктивна сторона порушення: незаконна рубка може здійснюватися лише з умислом; інші дії, передбачені цією статтею – як з умислом,
так і з необережності.
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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.
(Стаття 66 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Мета цієї норми – забезпечення порядку й ефективності лісовідновлювальних робіт під час спеціального використання лісових ресурсів,
а також посилення охорони лісу від антропогенного впливу на ранніх
стадіях його формування при загальному користуванні.
Об’єкт – суспільні відносини у сфері відновлення лісу стосовно охорони підросту. Предмет порушення – підріст у лісах; у загальному розумінні його можна визначити як сукупність молодих дерев.
Підріст виконує важливі екологічні функції – сприяє очищенню від
сучків стовбурів дерев старших поколінь, формує деревостан тощо.
Життєздатність підросту, його висота, вік, слугують одним із критеріїв
оцінки відновлення лісів.
Стаття містить загальний формальний склад правопорушення, який
є спеціальним стосовно правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП.
На практиці трапляються випадки, коли за назване порушення працівники державної лісової охорони притягують до відповідальності
осіб, які вчинили незаконну рубку молодих невеликих дерев. Дійсно,
насправді межа між підростом і дорослими деревами дуже умовна, але
ця обставина є істотною, оскільки безпосередньо впливає на кваліфікацію дій порушника. Адже у разі незаконної рубки дерев порушник має
бути притягнутий до відповідальності за ст. 65 КУпАП, заподіяна шкода
обраховується згідно з додатком 1 до Постанови КМУ №665, а у випадках знищення підросту (зокрема, незаконної вирубки) винна особа притягується до відповідальності за коментованою статтею. Тому з метою
об’єктивного розгляду таких справ та розмежування названих складів
правопорушень необхідно з’ясувати різницю між деревом та підростом.
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Спочатку проаналізуємо поняття «підріст», виходячи з його визначення в ДСТУ 3404-96 «Лісівництво. Терміни та визначення», де вказується: «Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під
наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує
1/4 висоти дерев основного намету». У свою чергу намет деревостану
визначається ДСТУ як сукупність дерев, що розміщуються в одному чи
кількох ярусах.
У цьому зв’язку доцільно навести характеристики та визначення підросту, які містяться в Інструкції зі зберігання підросту та молодняка
господарсько цінних порід при розробці лісосік у лісах СРСР, затвердженій наказом Державного комітету лісового господарства Ради Міністрів
СРСР від 18.02.1969 року №44. Незважаючи на те, що інструкція втратила чинність, у ній наводяться зрозумілі визначення лісогосподарських
характеристик підросту.
Зокрема, в інструкції визначено, що життєздатний підріст та молодняк
хвойних порід мають наступні ознаки: густе охвоєння, зелене або темнозелене забарвлення хвої, помітно виражена мутовчатість, гостра або конусоподібна симетрична густа або середньої густоти крона протяжністю
не менш ніж 1/3 стовбура у групах і 1/2 – при одиничному розміщенні,
приріст по висоті за останні 3-5 років не втрачений. Життєздатний підріст твердолистяних порід характеризується нормальним облиствленням
крони, пропорційно розвинутими по висоті та діаметру стовбуриками.
Згадана настанова розподіляє підріст за такими критеріями:
■ по висоті – на три категорії: дрібний – до 0,5 м, середній – 0,6-1,5 м

та крупний – більш 1, 5 м.
■ по густоті – на чотири категорії: рідкий – до 3 тис., середньої густо-

ти – 3-8 тис., густий – 8-13 тис. та дуже густий – більш 13 тис. рослин на 1 га.
Щодо поняття «дерево», то, виходячи з наукових джерел, його можна
визначити як «багаторічну рослину з чітко вираженим стовбуром, боковими гілками та верховим пагоном. У дереві, що росте, розрізняють три
основні частини: корінь, стовбур та крона. Головною ознакою дерева є
утворення основного стовбуру, головної осі, що росте (і в довжину, і в
ширину) найбільш інтенсивно стосовно інших пагонів та завжди прагне
зберегти більш-менш вертикальний напрямок росту». У законах та підзаконних актах визначення поняття «дерево» відсутнє.
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При організації лісоустрою до підросту відносять дерева старші
2 років, а примітка 3 додатку 3 до Постанови КМУ №665 взагалі допускає максимальний вік підросту – 10 років. У цій Постанові зазначається, що розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок знищення або
пошкодження лісу, до ступеня припинення росту природного підросту віком понад 10 років обчислюється за таксою, визначеною в додатку 1, тобто, як за звичайні дерева. Звідси можна зробити логічний
висновок, що законодавством визначена лише вікова межа підросту,
яка відрізняє його від дорослого дерева, тобто 10 років. Разом із цим
чіткого визначення поняття підросту, виходячи з діаметра пенька
або діаметра стовбура на певній висоті, у законодавстві та державних
технічних нормах немає.
З урахуванням викладених обґрунтувань та положень пропонується
відносити до підросту деревні рослини природного походження віком
до 10 років (тобто не штучно створені лісові насадження), які мають
такі візуальні й фізичні ознаки: здерев’яніле стебло, середня висота 1-2
метри, діаметр стовбура на висоті пня до 10 см.
Об’єктивна сторона – дії, які призводять до знищення або пошкодження підросту в лісах.
Знищення підросту – фізичний, механічний, хімічний та інший негативний вплив, внаслідок якого відбувається повне припинення функцій
підросту та втрата його життєздатності на певній території.
Пошкодження підросту – часткове припинення або порушення окремих функцій підросту, скоєне на певній території. У такому випадку
життєздатність рослин зберігається.
Знищення, як і пошкодження підросту, може бути скоєно різними способами: вирубкою, викорчовуванням, витоптуванням, підпалом, проїздом транспорту, спилюванням тощо.
Чинне законодавство містить суттєві зауваження стосовно обрахунку
заподіяної шкоди за знищення або пошкодження підросту, а саме: додаток 3 до Постанови КМУ №665 встановлює майнову відповідальність
порушників за таке порушення, якщо воно вчинене лише на землях,
призначених для відновлення лісу. Розмір шкоди у таких випадках обраховується з розрахунку на 1 гектар. Таким чином, порушники не несуть
майнової відповідальності у разі допущення таких порушень у лісах, які
мають інше призначення (крім територій природо-заповідного фонду).
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Тому, кваліфікуючи дії винних осіб, слід обов’язково враховувати, до якої
категорії належать землі, де скоєно пошкодження або знищення підросту.
Виходячи з технічних вимог до визначення та обліку підросту, при
притягненні до відповідальності винних осіб за це порушення у фабулі
необхідно вказувати площу, на якій знищено або пошкоджено підріст
(наприклад, 2 кв. метри, 0, 5 га тощо).
У зв’язку з особливим значенням підросту для відновлення лісів лісове законодавство покладає на лісокористувачів ряд обов’язків щодо
його збереження, а саме:
■ п. п. 2, 11 Постанови КМУ №761 зобов’язують лісокористувачів забезпечувати збереження підросту при здійсненні спеціального використання лісових ресурсів (зокрема, під час рубок головного користування).
■ п. 7.2 Наказу ДКЛГУ №64 також зобов’язує лісокористувачів уживати заходів щодо збереження життєздатного підросту;
■ п. 14 Постанови КМУ №303 приписує лісокористувачам з метою
природного відновлення лісу залишати на ділянках зруби з достатньою кількістю життєздатного самосіву і підросту головних і
супутніх порід, що відповідають корінним типам деревостанів;
■ п. 33 Постанови №724 КМУ вказує на необхідність врахування
стану підросту при повторюваності рубок переформування і лісогосподарських заходів. Роботи з догляду за підростом віднесені до
окремих лісогосподарських заходів.
Враховуючи наведені приписи та положення законодавства, необхідно підкреслити, що у випадках знищення або пошкодження підросту в
процесі заготівлі і вивезення деревини, іншого порушення встановленого порядку спеціального використання лісових ресурсів дії винних
посадових осіб власників лісів або лісокористувачів повинні кваліфікуватись за ст. 64 КУпАП.
У разі допущення порушень, пов’язаних зі знищенням або пошкодженням підросту під час відновлення і поліпшення стану та породного
складу лісів, підвищення їхньої продуктивності та використання ресурсів спілої деревини, дії винних посадових осіб лісокористувачів кваліфікуються за ст. 68 КУпАП.
Суб’єктивна сторона – може бути у формі умисної або необережної вини.
Суб’єктом порушення є громадяни й посадові особи.
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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.
(Стаття 67 зі змінами, внесеними згідно з Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою цієї норми є забезпечення встановленого порядку спеціального використання лісових ресурсів за допомогою заходів адміністративної відповідальності.
Сферою застосування статті є господарська діяльність суб’єктів лісокористування – підприємств, установ, організацій різних форм власності, а також громадян України та іноземців, їх об’єднань, що здійснюється
відповідно до спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.
Умовою законної діяльності таких суб’єктів господарювання є створення в їх складі спеціалізованих лісогосподарських підрозділів та юридичне закріплення відповідних видів діяльності в статутних документах із
внесенням таких даних до відповідних державних реєстрів. Слід зауважити, що загальне використання лісових ресурсів без видачі спеціального дозволу може здійснюватись лише громадянами, а тому не може
бути сферою застосування коментованої норми.
Статтею 67 ЛКУ закріплено, що в порядку спеціального використання
лісових ресурсів можуть здійснюватись такі види використання лісових
ресурсів:
1. Заготівля деревини в порядку рубок головного користування.
2. Заготівля другорядних лісових матеріалів.
3. Побічні лісові користування.
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4. Використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства та проведення науково-дослідних робіт.
Цей перелік не є вичерпним, оскільки законодавством можуть передбачатися й інші види спеціального використання лісових ресурсів.
Лісовий кодекс України (ст. 69) передбачає, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділеній лісовій ділянці проводиться за спеціальними дозволами, які мають дві форми – лісорубний квиток і лісовий квиток. Будь-які інші документи або дозволи не можуть надавати
право на використання лісових ресурсів.
Ст. 64 КУпАП також передбачає відповідальність за здійснення лісокористувань без отримання ордера, тобто дозволу на дрібний (до
10 куб. метрів) відпуск деревини. Про можливість отримання ордера
згадується в Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне
використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженій 15.10.1999 року спільним наказом
№91/241/129/236/565. Однак, враховуючи відсутність у чинному Лісовому кодексі України (ст. 69 ЛКУ) такої форми спеціального дозволу як
ордер, зазначені положення Інструкції не є чинними, отже, застосування
диспозиції коментованої статті у цій частині на сьогодні суперечитиме
вимогам закону.
Вимоги й порядок здійснення різних видів лісокористувань врегульовано в наступних підзаконних нормативно-правових актах:
■ Порядок спеціального використання лісових ресурсів, затвердже-

ний Постановою КМУ від 23.05.2007 року №761;
■ Правила рубок головного користування, затверджені Наказом Дер-

жавного комітету лісового господарства від 23.12.2009 року №364,
(Правила рубок головного користування в лісах України, затверджені Постановою КМУ від 27.07.1995 року №559);
■ Правила рубок головного користування в гірських лісах Карпат, за-

тверджені Постановою КМУ від 22.10.2008 року №929;
■ Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення по-

бічних лісових користувань у лісах України, затверджений Постановою КМУ від 23.04.1996 року №449;
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■ Правила заготівлі живиці в лісах України, затверджені Постановою

КМУ від 08.02.1996 року №185.
Виходячи з положень Лісового кодексу України та наведених підзаконних актів, можна дати такі визначення формам спеціальних дозволів
на використання лісових ресурсів:
Лісорубний квиток – спеціальний дозвіл, який видається на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування і при здійсненні
лісогосподарських заходів, не пов’язаних із використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного складу лісів), та під час проведення інших
заходів (розчищення лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю у
зв’язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів тощо). На
підставі лісорубного квитка ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини, встановлюються строки здійснення заготівлі та вивезення деревини, строки і способи очищення лісосік від порубкових решток, а також здійснюється облік плати, нарахованої за використання
лісових ресурсів.
Лісовий квиток – спеціальний дозвіл на заготівлю другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, використання
корисних властивостей лісів на умовах короткострокового тимчасового
користування. На підставі лісового квитка ведеться облік дозволених
до використання продуктів лісу, встановлюються строки та обсяги їх
використання, а також облік нарахованої плати.
Форми лісорубного та лісового квитка наведені у Постанові КМУ №761.
Об’єктивна сторона складу порушення має місце при здійсненні спеціального використання лісових ресурсів не у відповідності з метою та
вимогами, встановленими виданими дозволами – лісорубним або лісовим квитком. Це правопорушення вважається закінченим із моменту
здійснення лісокористування, що не відповідає меті і конкретним вимогам, передбаченим лісорубним або лісовим квитком.
Згідно з діючими правилами, використання лісових ресурсів можливе лише на виділених для цієї мети лісових ділянках. До того ж, дозволяється використання лише визначених у лісовому чи лісорубному
квитку лісових ресурсів винятково у цілях, передбачених спеціальним
дозволом.
Метою видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів є досягнення певного результату у вигляді здійснення перед139
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бачених законом лісогосподарських заходів: рубки деревини, заготівлі
живиці, дикорослих плодів, сіна, розміщення пасік тощо. Порушення
такої мети – тобто здійснення на виділеній лісовій ділянці інших лісогосподарських заходів, окрім передбачених спеціальним дозволом,
означає порушення цільового характеру права лісокористування і тягне за собою, за наявності підстав, адміністративну відповідальність за
коментованою статтею.
Вимоги, передбачені спеціальними дозволами на здійснення лісокористувань, ґрунтуються на встановлених обов’язках лісокористувачів
(п. 2 Постанови №761). Такими обов’язками, зокрема, є:
■ проведення робіт у спосіб, що не спричиняє ерозію ґрунту чи нега-

тивний вплив на стан водойм та інших природних ресурсів;
■ недопущення захаращення лісових ділянок, суміжних з лісосіка-

ми та територіями, які розчищаються для будівництва та інших
потреб;
■ забезпечення збереження підросту і не призначених для рубки дерев;
■ заборона залишати недоруби та заготовлену деревину на місцях

рубок після закінчення строків її заготівлі і вивезення тощо.
Виходячи із запроваджених форм лісорубного квитка, чинним законодавством запроваджено наступні вимоги до проведення рубок:
1. Рубки здійснюються лише на визначених лісових ділянках (вказується, хто власник лісів, постійний лісокористувач, визначається
конкретне лісництво, квартал, виділ, певна площа, лісотаксовий
пояс, категорія лісів тощо).
2. Визначається конкретний вид та спосіб рубки, а також спосіб обліку, кубомаса деревини відповідно до переліково-оцінювальної
відомості.
3. Встановлюється площа, на якій необхідно зберегти підріст.
4. Встановлюється перелік видів дерев і чагарників, які не підлягають вирубці при заготівлі деревини.
5. Визначається певний порядок вивезення деревини – або одночасно
із заготівлею, або після огляду місць використання лісових ресурсів. Також встановлюються строки закінчення рубки та вивезення
деревини, умови зберігання деревини, а також спосіб очищення
місць рубок від порубкових решток.
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6. Можливе зазначення особливих умов проведення лісосічних робіт
залежно від категорії лісів, породного складу деревостанів тощо.
Також дозволяється надання відстрочки на заготівлю та вивезення
деревини.
Порушення коментованої статті може виявлятись, наприклад, у таких діях:
■ залишення недорубів;
■ вирубка дерев на непризначених для цього ділянках, рубка без лі-

сорубного квитка або не у тій кількості і не тих дерев, що зазначені
у матеріалах відведення, а також пошкодження цих дерев до ступеня припинення росту;
■ залишення зрубаних дерев у завислому стані;
■ фактичне проведення іншого виду рубки, ніж той, який зазначений

у лісорубному квитку, тощо.
При винесенні постанови та складанні протоколу за ознаками порушення, передбаченими коментованою статтею, необхідно обов’язково
вказувати, які саме цілі та вимоги, передбачені конкретним лісорубним
або лісовим квитком, було порушено. Крім того, слід обов’язково посилатись на конкретні пункти підзаконного нормативного акта, приписи
яких не виконано.
Склад правопорушення, передбачений коментованою статтею, є загальним, а тому, відповідно до загальних положень адміністративного
права, вчинення спеціальних складів порушень кваліфікується за відповідними статтями. Наприклад, вчинення таких дій, як порушення порядку заготівлі та вивезення деревини, що здійснюється на підставі спеціального дозволу, повинно кваліфікуватись за ст. 64 КУпАП; порушення
правил пожежної безпеки в лісах при здійсненні лісокористувань кваліфікується за ст. 77 КУпАП; порушення вимог дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів, що стосуються відновлення і поліпшення
лісів, використання ресурсів спілої деревини – за ст. 68 КУпАП тощо.
До затвердження Постанови КМУ №761 обрахунок матеріальної шкоди, заподіяної лісокористувачами під час спеціального використання
лісових ресурсів, здійснювався на підставі п. 62 Правил відпуску деревини на пні, затверджених Постановою КМУ від 29.07.1999 року №1378.
Відповідно до цього акта, компенсація шкоди за певні види порушень
здійснювалась шляхом накладення майнових стягнень на законних
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лісокористувачів, права та обов’язки яких визначаються нормативноправовими актами та лісорубним квитком. Однак із втратою чинності
Постановою КМУ №1378 єдиним нормативним актом, на підставі якого
може здійснюватись обрахунок шкоди, заподіяної лісу та лісовому господарству, залишилась Постанова КМУ №665, яка не містить поділу на
суб’єкти порушень.
Виходячи з вимог закону щодо обов’язкового відшкодування шкоди,
заподіяної лісу внаслідок порушення лісового законодавства, підрозділи екологічної інспекції на практиці застосовують такси, передбачені
Постановою №665 стосовно лісопорушень (зокрема в частині рубок, які
були здійснені без лісорубного квитка або не тій кількості і не тих дерев,
що були намічені під рубку, а також пошкодження цих дерев до ступеня припинення і неприпинення росту), допущених лісокористувачами
під час здійснення ними лісокористувань. Це питання тісно пов’язане
з віднесенням рубок до категорії незаконних, що нині викликає багато
суперечок. Унаслідок цього в правозастосовчій практиці виникла парадоксальна ситуація, коли законні лісокористувачі в разі допущення
порушень у ході виробничої діяльності прирівняні до викрадачів лісу.
Наприклад, при проведенні лісозаготівельних робіт падаючими деревами пошкоджуються до ступеня припинення росту інші дерева, тобто
допускаються неумисні порушення, однак розмір заподіяної шкоди на
підставі Постанови КМУ №665 буде однаковим як для лісокористувача,
так і для крадія лісу. Отже, чинними правовими нормами не враховуються поділ цивільно-правової відповідальності на договірну та позадоговірну, особливості суб’єктивної сторони допущених порушень, ряд
інших об’єктивних чинників тощо. Суди також по різному застосовують
вищезгадані законодавчі акти при винесенні рішень.
У зв’язку з цим, враховуючи об’єктивну необхідність диференційованого підходу до підстав обрахунку шкоди залежно від суб’єктів, які допустили такі порушення, не можна погодитись із думкою щодо рівних
умов для всіх учасників правовідносин без розмежування розмірів цивільної відповідальності постійних лісокористувачів та інших фізичних
і юридичних осіб. Водночас необхідно брати до уваги, що грубе порушення вимог лісорубного квитка лісокористувачами, наприклад, вирубку не
відведених під рубку дерев або не на тій ділянці, чинне законодавство
відносить до категорії незаконних рубок. Дійсно, в деяких випадках такі
порушення допускаються посадовими особами лісокористувачів умисно для забезпечення виконання планових завдань, а нерідко – з корис142
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ливих мотивів з метою подальшого привласнення деревини. Безумовно,
описана ситуація потребує прийняття відповідного законодавчого акта,
який би встановлював і розмежовував майнову відповідальність лісокористувачів та осіб, які не мають законного права лісокористування.
Одночасно було б визначено питання розмежування відшкодування завданої лісу шкоди суб’єктами правовідносин за принципом договірної
та позадоговірної відповідальності. Доречним у врегулюванні цієї прогалини було б видання необхідних роз’яснень Вищого Господарського
суду України або Верховного Суду України.
Суб’єктивна сторона порушення – вчинюється у формі умислу, оскільки особа повинна усвідомлювати, що, діючи на підставі спеціального дозволу та будучи ознайомленою з вимогами спеціального використання
лісових ресурсів, скоює дії, не передбачені таким дозволом, або діє всупереч вимогам дозволу та цілям лісокористувань, бажаючи цього.
Суб’єкт порушення – як правило, ним є посадові особи підприємств,
установ і організацій, які здійснюють спеціальне використання лісових
ресурсів. Утім, санкція коментованої статті допускає накладення стягнень за такі порушення на громадян – лісокористувачів.
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Стаття 68. Порушення правил відновлення і
поліпшення лісів, використання ресурсів спілої
деревини
Порушення правил та інструкцій щодо відновлення, поліпшення
стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, а
також використання ресурсів спілої деревини
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Стаття 68 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою норми є забезпечення за допомогою адміністративно-правових заходів дотримання передбачених законодавством обов’язкових
вимог щодо відновлення та поліпшення стану й породного складу лісового фонду та дотримання встановленого порядку при використанні
заготовленої спілої деревини.
Лісовий кодекс України (ст. ст. 14, 19) покладає обов’язки із забезпечення відтворення та підвищення продуктивності лісових насаджень,
посилення їх корисних властивостей та покращення родючості ґрунтів
на власників лісів та постійних лісокористувачів, тому сферою застосування коментованої статті є діяльність вказаних суб’єктів. Зокрема,
чинне законодавство встановлює обов’язкові вимоги при здійсненні
вказаних видів діяльності в наступних нормативно-правових актах: ст.
ст. 79-85 ЛКУ, Правилах відтворення лісів, затверджених Постановою
КМУ від 01.03.2007 року №303, Правилах поліпшення якісного складу
лісів, затверджених Постановою КМУ від 12.05.2007 року №724. Також
окремі вимоги до проведення заходів щодо поліпшення якісного та породного складу лісів урегульовано в Санітарних правилах у лісах України, затверджених Постановою КМУ від 27.07.1995 року №555 та в Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості
лісокультурних об’єктів, затвердженій наказом Міністерства лісового
господарства України від 08.07.1997 року №62.
За змістом коментованої норми також передбачена відповідальність за
порушення правил та інструкцій із використання спілої деревини. Однак
нині в чинному українському лісовому законодавстві відсутній термін
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«використання спілої деревини» як комплексне поняття. У ст. 42 ЛКУ закріплені основні положення стосовно визначення та обґрунтування віку
стиглості деревостану, а не спілої деревини як результату заготівлі. Водночас підзаконні акти в галузі лісового господарства безпосередньо передбачають, що при здійсненні окремих видів рубок (наприклад, рубок
головного користування, лісовідновних рубок) до заготівлі включаються
перестійні та стиглі деревостани. Вимоги до проведення таких рубок, зокрема, передбачені в Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженому Постановою КМУ від 23.05.2007 року №761.
Отже, аналізуючи наведені положення, можна дійти висновку, що під
порушеннями правил і інструкцій щодо використання спілої деревини
слід розуміти дії, вчинені всупереч установленому порядку заготівлі деревини при здійсненні рубок стиглої деревини.
Підкреслюємо, що диспозиція коментованої статті є бланкетною,
тобто при виявленні та оформленні порушення необхідно посилатись
на чинні правила та інструкції, що регулюють порядок відновлення,
поліпшення стану й породного складу лісів, підвищення їхньої
продуктивності, процедуру використання деревини.
Із метою правильного розуміння вимог цієї норми доцільно визначити основні терміни, які вживаються у коментованій статті:
Лісовідновлення як окреме поняття не визначено законодавцем у Лісовому кодексі, а чинний нині ДСТУ 3404-96 тлумачить цей термін як активну форму природного, штучного і комбінованого поновлення лісу на
територіях, де раніше був ліс. У широкому сенсі під відновленням лісу
наука розуміє утворення молодого лісу на знеліснених місцях (вирубках,
згарищах, прогалинах) або під наметом доспілих насаджень. Положення
наказу ДКЛГУ №62 підкреслюють, що метою лісовідновлення є створення в конкретних лісорослинних умовах високопродуктивних стійких деревостанів різного цільового призначення, а Постанова КМУ №303 розрізняє три види відновлень лісу: природне, штучне і комбіноване.
Продуктивність деревостану (ДСТУ 3404-96) – сумарна кількість фітомаси всіх морфологічних частин деревостану певного віку, включаючи підріст, підлісок та живий надґрунтовий покрив.
Породний склад – це перелік деревних порід із зазначенням кожної з
них у запасі деревостану, вказується у вигляді формули із зазначенням
скорочених найменувань кожної породи та коефіцієнта її складу в цілих
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числах, що відображає частину участі запасу цієї породи в загальному
запасі деревостану.
Відповідно до ДСТУ 3404-96, віком стиглості деревостану є вік, у якому деревостан набуває кількісних та якісних показників, що найбільше
відповідають потребам господарства. Встановлення віку стиглості деревостанів урегульовано у ст. 42 ЛКУ.
Деревина вважається заготовленою, якщо проведено валку дерев,
обрубування гілок та сучків (п. 47 Постанови КМУ №761).
Об’єктом цього правопорушення є встановлений порядок відновлення лісу, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їхньої
продуктивності, зокрема проведення рубок стиглої деревини. У цьому
зв’язку доречно нагадати, що лісовідновлення є одним із двох організаційно-правових форм відтворення лісів. Другою такою формою є лісорозведення, але про нього не йдеться у статті, тому можна дійти висновку, що порушення порядку лісорозведення не тягне за собою адміністративної відповідальності за цією статтею.
Об’єктивна сторона порушення буде мати місце у випадках активних дій чи бездіяльності, які порушують ті або інші конкретні вимоги
чинних правил та інструкцій, що регулюють відновлення, поліпшення
стану і породного складу лісів, підвищення їхньої продуктивності, проведення рубок (лише на стадії заготівлі) стиглих деревостанів.
Для вітчизняного лісового законодавства, як і для законодавства більшості країн пострадянського простору, характерна значна кількість імперативних норм, що регулюють лісовідновлювальну діяльність, і подекуди таке надмірне регулювання призводить до значних складнощів
у практичному дотриманні згаданих вимог.
У цьому зв’язку слід підкреслити, що відповідальність за недотримання правил та інструкцій можлива лише у разі порушення окремих видів
правових норм, що містяться у наведених інструкціях та правилах. До
таких норм належать:
1) Зобов’язуючі норми (категоричні) – ті, які вказують на необхідну
поведінку власника лісу (лісокористувача), визначаючи при цьому
конкретний спосіб дій без можливості вибору. Наприклад, якщо за
рік або більше до періоду заліснення лісової ділянки не складено
проект посадки лісових культур, це буде порушенням п. 23 Постанови КМУ №303.
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2) Заборонні – вказують на неприпустиму, недозволену поведінку
власника лісу (лісокористувача). Наприклад, п. 41 Постанови КМУ
№555 передбачає заборону проведення рубок догляду лінійним
методом у соснових культурах 3-5 класів бонітету з повною нижче
0,9 і міжряддям завширшки більш ніж 2 м. Отже, порушення такої
вимоги тягне за собою безумовну відповідальність за коментованою статтею.
Не буде порушенням вчинення дій у межах уповноважуючих, тобто
дозвільних норм, правил та інструкцій (зокрема рекомендаційних).
Згаданий вид норм вказує на можливу поведінку власника лісу (лісокористувача), надаючи йому рекомендації стосовно того, як діяти
за певних обставин, дозволяючи такими чином обирати визначений
спосіб дій. Наприклад, Постанова №724 рекомендує певні терміни повторюваності рубок догляду: для освітлення і прочищення – 3-5 років, проріджування – 5-10 років, а тому, враховуючи наведені терміни,
постійний лісокористувач сам може обирати термін повторюваності
таких рубок.
Лісовий кодекс України встановлює, що відновлення лісів здійснюється способами, що забезпечують створення високопродуктивних
лісів із господарсько цінних деревних і чагарникових порід. Обсяги робіт щодо відновлення лісів і лісорозведення визначаються на підставі
матеріалів лісовпорядкування або спеціального обстеження з урахуванням фактичних змін у лісовому фонді України та стану земель, що
підлягають залісненню. Стаття 80 ЛКУ зобов’язує власників лісів та
лісокористувачів здійснювати заліснення зрубів та згарищ протягом
не більше двох років. Лісові культури, що загинули, відновлюються у
наступному році.
Отже, виходячи з вимог інструкцій та правил лісової галузі, порушення порядку відновлення лісів може мати місце у випадках:
■ проведення лісовідновлювальних робіт у невстановлені строки,

неналежними методами і способами;
■ порушення встановленого строку технічного приймання робіт з

відновлення лісів після їх завершення;
■ використання неякісного посадкового матеріалу;
■ непроведення на ділянках, що виділені під заліснення, обстежень

щодо ураження ґрунту шкідниками коріння.
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Закон (ст. 84 ЛКУ) прямо зобов’язує власників лісів та постійних лісокористувачів з метою поліпшення якісного складу лісів, їх оздоровлення, посилення захисних властивостей здійснювати лісогосподарські
заходи. Основні вимоги до проведення таких заходів відображено у Постанові КМУ №724, де перелічені види рубок формування та оздоровлення лісів, підстави для їх здійснення, строки, форми, умови, способи
та особливості проведення.
Порушеннями правил поліпшення стану і породного складу лісів можуть бути:
■ нездійснення рубок догляду та санітарних рубок у передбачених

правилами випадках;
■ відвід насаджень під санітарну рубку за відсутності санітарного та

лісопатологічного обстеження, зокрема, здійснення рубок, які не
передбачені планами відповідних санітарно-оздоровчих заходів;
■ недотримання встановленого обсягу максимальної площі суціль-

ного вирубування при рубках переформування.
Склад правопорушення, передбачений ст. 68 КУпАП стосовно порушень щодо використання ресурсів спілої деревини при їх заготівлі, є
спеціальним стосовно ст. 64 КУпАП, тому такі дії достатньо кваліфікувати за ст. 68 КУпАП.
З аналогічних підстав, якщо порушення під час рубок формування та
оздоровлення були скоєні всупереч меті або певним вимогам, передбаченим у лісорубному квитку, їх слід кваліфікувати за ст. 67 КУпАП.
Що ж до порушень при використанні ресурсів спілої деревини, вони
можуть мати місце, наприклад, у таких випадках:
■ невивезення у передбачені законодавством строки заготовленої

деревини в ході рубки головного користування;
■ непроведення огляду місця заготівлі деревини після закінчення лі-

совідновної рубки.
Розглянуті правопорушення є формальними, тобто вважаються закінченими з моменту порушення правил та інструкцій, що регулюють
порядок відновлення, поліпшення стану і породного складу лісів, підвищення їх продуктивності, проведення рубок (лише стосовно стадії
заготівлі) стиглих деревостанів, тому настання негативних наслідків у
вигляді збитків або шкоди не є обов’язковим, хоча і допускається.
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Правові підстави для обрахунку шкоди у випадках порушення правил та інструкцій з відновлення лісів, поліпшення якісного і породного
складу лісів Постановою №665 не передбачені. Проте у випадку недотримання окремих приписів, викладених у Постанові КМУ №555, встановлені майнові стягнення у розмірах таксової вартості деревини за
такі порушення (п. 52):
■ здійснення санітарної рубки насаджень без попереднього їх обсте-

ження спеціальною комісією або з обстеженням, але за відсутності
лісопатолога спеціалізованої служби лісозахисту;
■ невивезення з лісосіки деревини у встановлений термін або зали-

шення її в місцях рубок, на верхніх складах, вантажних пунктах та
інших територіях на відстані не менш як 2 кілометри від лісових
насаджень, якщо залишена деревина не захищена від шкідників та
хвороб;
■ несвоєчасне очищення або очищення з порушенням вимог лісового

законодавства місць рубок від порубкових залишків, захаращення
просік, доріг, смуг завширшки 20 метрів, що прилягають до лісосік;
■ порушення термінів проведення санітарних рубок;
■ несвоєчасне виявлення лісокористувачем осередків шкідників із

загрозою об’їдання 25 і більше відсотків листя, хвої.
Суб’єктивна сторона – порушення може бути вчинене як з умислом,
так і з необережності.
Суб’єкт порушення – ним можуть бути лише посадові особи лісогосподарських підприємств, власники лісів, інші лісокористувачі, до
обов’язків яких законодавством або договором віднесено проведення
лісовідновлювальних та інших розглянутих видів робіт. Враховуючи
положення Наказу ДКЛГУ №62, відповідальність за такі порушення в
окремих випадках можуть нести і посадові особи проектних організацій, інших підприємств і організацій, діяльність яких пов’язана з веденням лісового господарства.
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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.
(Стаття 69 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою норми є охорона за допомогою засобів адміністративно-правового впливу окремих земельних площ – сінокосів і пасовищ, що перебувають у складі земель лісогосподарського призначення.
Як уже згадувалось раніше, термін «землі державного лісового фонду», який уживається в чинному КУпАП, є застарілим; натомість новою
редакцією Лісового кодексу України від 08.02.2006 року в земельне та
лісове законодавство запроваджено нове поняття – «землі лісогосподарського призначення». Згідно з п. 2 Прикінцевих положень ЛКУ закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності
вказаним кодексом, діють у частині, що не суперечить цьому кодексу.
Тому у цьому коментарі, як і в інших статтях КУпАП, застосовується термінологія, що відповідає чинному законодавству.
У цьому зв’язку доречно буде одразу роз’яснити, що відповідно до ст. 5
ЛКУ до земель лісогосподарського призначення законодавець відніс дві
умовні категорії:
1. Лісові землі, на яких розташовані лісові ділянки, визначення яких
міститься у ст. 1 ЛКУ. Згідно з визначенням ЛКУ лісова ділянка – це
ділянка лісового фонду України з визначеними межами, виділена
відповідно до ЛКУ для ведення лісового господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у землекористувача або
власника землі.
2. Нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами і
болотами, спорудами, комунікаціями, малопродуктивними земля150
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ми тощо, які надані в користування в установленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства.
Роз’яснення того, що саме включають у себе сільськогосподарські
угіддя, наведено у ст. 22 Земельного кодексу України. Зокрема в ній наголошується на тому, що сільськогосподарські угіддя входять до складу земель сільськогосподарського призначення як окрема категорія та
включають у себе ріллю, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та
перелоги. Водночас сільськогосподарські угіддя також можуть входити
до складу земель лісогосподарського призначення.
Об’єктом цього порушення є сінокоси й пасовищні угіддя, що належать до земель лісогосподарського призначення. Слід звернути увагу на
те, що лісові сінокоси та пасовища мають дещо особливий правовий статус – їх створення та використання регламентується Лісовим кодексом
України (на відміну від сінокосів та пасовищ, створення і використання
яких регулюється земельним законодавством – ст. 34 ЗКУ).
Сінокоси лісові, тобто сіножаті – це придатні для сінокосіння сільськогосподарські угіддя, на яких не очікується природне лісовідновлення чи не здійснюються лісовідновні роботи. Рослинність сіножатей, яка
складається з різних видів багаторічних трав, систематично використовується на сіно і є одним з основних видів кормової бази.
Пасовищні угіддя лісові, тобто пасовища – лісові ділянки сільськогосподарських угідь, вкриті трав’яною рослинністю, що є придатною
для випасання худоби без шкоди для лісового господарства. Пасовища
можуть бути частково зайняті деревною рослинністю.
Віднесення певних ділянок до пасовищ та сіножатей має бути відображено у планово-картографічних матеріалах лісовпорядкування лісогосподарського підприємства. Тому, кваліфікуючи дії винних осіб за ст. 69
КУпАП, необхідно враховувати, що пошкодження земель лісогосподарського призначення, які не є сіножатями чи пасовищами, не утворюватиме складу цього порушення.
Відповідно до Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і
здійснення побічних лісових користувань у лісах України, затвердженого Постановою КМУ від 23.04.1996 року №449, заготівля сіна та випасання худоби на землях лісогосподарського призначення належать до
побічних лісокористувань і здійснюються у встановленому законом порядку за наявності дозволу – лісового квитка.
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Пунктами 38-41 Постанови КМУ №449 передбачено, що для сінокосіння
можуть використовуватись незаліснені зруби, галявини та інші не вкриті
лісовою рослинністю землі, на яких не очікується природне лісовідновлення. Початком заготівлі сіна на природних злакових травостоях є фаза колосіння, а на бобових травах – фаза бутонізації – початок цвітіння. Випасання
худоби, за винятком кіз, дозволяється на вкритих і не вкритих лісовою рослинністю землях лісового фонду, якщо це не завдає їм шкоди.
Водночас Постанова КМУ №449 містить низку заборон, унаслідок порушення яких може бути допущено пошкодження пасовищ, зокрема, випасання на площах із легкозвіюваними ґрунтами та у місцях масового
зростання ягідників і грибів, на зрубах та інших не вкритих лісовою рослинністю землях, призначених для природного відновлення лісів, випасання без пастуха.
Об’єктивна сторона порушення виявляється в пошкодженні, під яким
слід розуміти приведення сінокосів та пасовищ у такий стан, унаслідок
якого землі стають непридатними для подальшого їх використання за
цільовим призначенням. Такі дії можуть статись унаслідок перевипасання і прогону худоби, знищення частини родючого шару ґрунту, проїзду автотранспорту, проведення будівельних та інших господарських
робіт, прокладання кабелів, вивезення деревини, влаштування складів.
Пошкодження сіножатей та пасовищ може виражатись у зниженні їхньої продуктивності як кормової бази для свійських тварин та втраті
здатності до відтворення кормів, а також у зменшенні їх розмірів, що
зумовлює необхідність їх відновлення.
Одиницею виміру пошкоджених площ пасовищ та сіножатей, відповідно до додатку 7 до Постанови КМУ №665, є гектар. Виходячи з цього,
здійснюється обрахунок заподіяної лісовому господарству шкоди. При
цьому сплата штрафу та відшкодування шкоди і збитків, заподіяних лісу,
не звільняє порушника від обов’язку усунути допущене ним порушення.
При з’ясуванні обставин цього виду порушень необхідно встановлювати джерело пошкодження, спосіб його дії, наявність причинного зв’язку
між деструктивними чинниками та спричиненими негативними наслідками. Виходячи з повноти отриманих даних, з’ясовується вина конкретних осіб, які безпосередньо вчинили або допустили виявлене порушення.
Суб’єктивна сторона порушення – вина у формі умислу або необережності.
Суб’єкти порушення – посадові особи або громадяни.
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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 таке інше 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.
(Стаття 70 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Мета цієї норми – забезпечення за допомогою заходів адміністративно-правового впливу встановленого порядку окремих видів побічних
лісокористувань – заготівлі сіна, випасання худоби та заготівлі (збирання) дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та лікарських рослин.
Відповідно до ст. 73 ЛКУ побічні лісові користування мають здійснюватись без заподіяння шкоди лісу. Обов’язком державної лісової охорони
як постійного лісокористувача при здійсненні побічних лісових користувань є забезпечення невиснажливого використання та охорони насаджень і земель лісогосподарського призначення від нераціонального
використання та знищення, а у разі порушення встановленого порядку
їх використання – притягнення винних осіб у встановленому порядку
до передбаченої законом відповідальності.
Основним підзаконним актом, який регулює питання здійснення
побічних лісокористувань на даний період, є Порядок заготівлі
другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових
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користувань у лісах України, затверджений Постановою КМУ від
23.04.1996 року №449.
Згідно з п. 2 вказаного Порядку, здійснення таких лісових користувань як сінокосіння, випасання худоби, заготівля дикорослих плодів для
потреб виробничої та комерційної діяльності належить до спеціального
використання. Такі лісові користування здійснюються за плату на підставі спеціального дозволу – лісового квитка і тільки у межах відведених лісових ділянок. Згадана норма корелюється з ч. 6 ст. 18 ЛКУ, відповідно до якої побічне лісокористування належить до короткострокового тимчасового користування лісами (термін дії – до одного року) і здійснюється без вилучення земельних ділянок у власника лісів, постійного
лісокористувача на підставі спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним лісокористувачем фізичним та юридичним особам
(як вітчизняним, так і іноземним). Форма лісового квитка та порядок
його видачі врегульовані Порядком спеціального використання лісових
ресурсів, затвердженим Постановою КМУ від 23.05.2007 року №761.
Згідно з п. 38 Постанови КМУ №449, для сінокосіння можуть використовуватись незаліснені зруби, галявини та інші не вкриті лісовою рослинністю землі, на яких не очікується природне лісовідновлення. Окрім
цього, в окремих випадках для заготівлі сіна можуть використовуватись
міжряддя лісових культур, плантацій, зріджені лісонасадження.
Випасання худоби, за винятком кіз, дозволяється на вкритих і не
вкритих лісовою рослинністю землях лісового фонду, якщо це не завдає
їм шкоди. Місця та терміни випасання худоби визначаються у лісовому
квитку. Постанова КМУ №449 дозволяє випасання худоби на територіях
об’єктів природно-заповідного фонду лише за умови, що воно не суперечитиме їх цільовому призначенню.
Відповідно до п. п. 18, 19, 21 Постанови КМУ №449, основу ресурсної
бази для заготівлі в лісах дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід та лікарських рослин становлять: ягідники у разі проектного покриття ними
понад 10% площі земель лісового фонду і лікарські рослини – 5% площі
земель лісового фонду, насадження, у складі яких нараховується понад
50 плодових і горіхоплідних кущів і дерев на гектарі. Обсяги щорічних
заготівель продукції встановлюються постійними лісокористувачами
на підставі матеріалів лісовпорядкування. При цьому збір лікарської сировини допускається у визначених межах із дотриманням певних вимог,
які містяться у Постанові КМУ №449.
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Об’єктивна сторона цього порушення містить чотири формальні
склади порушення, а саме:
■ самовільне сінокосіння в лісах і на землях лісогосподарського при-

значення, не вкритих лісом (частина 1);
■ самовільне випасання худоби в лісах і на землях лісогосподарсько-

го призначення (частина 1);
■ самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо

на ділянках, де це заборонено або допускається тільки відповідно
до лісових квитків (частина 1);
■ збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. із порушенням

установлених строків їх збирання (частина 2 статті).
Під самовільним сінокосінням, випасанням худоби і збиранням плодів
слід розуміти здійснення вказаних лісокористувань, що виражається
в активних, цілеспрямованих діях за відсутності належного дозволу,
тобто лісового квитка, на відведених для вказаних цілей ділянках лісового фонду. Крім того, самовільним вважається здійснення таких лісокористувань на ділянках лісового фонду, що не призначені для вказаних цілей.
Слід зауважити, що вимоги, передбачені Постановою №449, не поширюються на заготівлю плодів, заготівлю сіна та випасання худоби на сільськогосподарських угіддях, наданих для потреб лісового господарства.
У диспозиції цієї статті законодавець дещо нечітко сформулював предмет порушення, вказавши «і т. ін.». Виходячи з вимог чинного лісового
законодавства, під вказаним поняттям слід розуміти гриби і лікарські
рослини, про які йдеться у відповідному розділі Постанови КМУ №449.
Лісовий квиток на вказані види лісокористувань, згідно зі ст. 69 ЛКУ
та Постановою КМУ №761, видається постійними лісокористувачами
щороку на платній основі на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань і тільки в межах
виділених лісових ділянок. У межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду лісовий квиток видається за погодженням із територіальним органом Мінприроди. Для отримання лісового квитка лісокористувачі подають заявку на використання лісових ресурсів. З моменту
видачі лісового квитка виділені лісокористувачеві лісові ділянки передаються під його охорону.
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Правопорушення вважається закінченим із моменту вчинення самовільного сінокосіння, випасання худоби та збирання плодів або збирання плодів із порушенням установлених строків. Таким чином, склад
цього порушення не вимагає настання негативних наслідків. При цьому порушення умов використання лісових сіножатей та пасовищ, визначених у виданому лісовому квитку, не утворюватиме складу цього
порушення, а за наявності відповідних підстав ці дії кваліфікуються за
ст. 67 КУпАП. У випадках порушення використання пасовищ і сінокосів при самовільному користуванні ними відповідальність наступає за
ст. 69 КУпАП.
Під ознаки самовільного збирання дикорослих плодів, ягід, грибів,
лікарських рослин можуть підпадати не тільки їх заготівля для промислових потреб (спеціальне використання), що здійснюється без лісового квитка, а й збирання та заготівля, здійснені в порядку спеціального та загального використання (любительське, тобто для власних
потреб) на території земель лісогосподарського призначення, де це
повністю заборонено (наприклад, на визначених територіях природно-заповідного фонду).
Виходячи з вимог ст. 107 ЛКУ щодо обов’язковості відшкодування
шкоди, заподіяної лісу внаслідок порушень лісового законодавства, при
документуванні дій порушників необхідно обов’язково враховувати вимоги, що містяться у додатку 5 до Постанови №665. Зокрема йдеться
про те, що при виявленні самовільної заготівлі сіна проводиться обрахунок фактичної площі, на якій здійснено таке лісокористування. При цьому розмір заподіяної внаслідок цього порушення шкоди визначається
залежно від категорії угідь: сіножатей, пасовищ або інших земель. Тому
ці обставини підлягають обов’язковому з’ясуванню, тим більше, що цю
категорію справ (якщо накладений штраф не перевищуватиме 51 грн)
законодавець дозволив розглядати у спрощеному порядку, тобто без
складання протоколу.
При документуванні самовільного випасання худоби законодавство
вимагає обраховувати розмір шкоди, виходячи з виявленої кількості
поголів’я худоби, випас якої був фактично здійснений на двох категоріях земель: на території сіножатей і пасовищ або на інших землях поза
межами сіножатей і пасовищ. У таксах розмір шкоди також диференціюється залежно від виду свійських тварин: а) велика рогата худоба і коні,
б) молодняк такої худоби та дрібної худоби, в) кози.
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У разі самовільного збирання плодів, горіхів, ягід, лікарських рослин нарахування матеріальної шкоди здійснюється на підставі додатку 10 до Постанови №665. Одиницею виміру завданої шкоди є кілограм, при цьому обов’язково враховується поділ рослин на умовні
групи, а саме:
■ поширені види рослин, природні запаси яких не обмежені;
■ види рослин, природні запаси яких обмежені, а промислова заготів-

ля лімітується (частина 1);
■ рідкісні, ендемічні, реліктові та такі, що перебувають під загрозою

знищення, або види рослин, заготівля яких забороняється.
Обрахування шкоди, заподіяної внаслідок самовільного збирання дикорослих, технічних і лікарських рослин, дикорослих плодів, грибів та
ягід, здійснюється, виходячи з їх ваги.
Як уже зазначалось, збирання та заготівля дикорослих плодів, горіхів,
ягід, лікарських рослин у порядку спеціального використання здійснюється лісокористувачами на підставі відповідного дозволу – лісового
квитка, і за своєю суттю такий збір вважається промисловим. Згідно з
цивільним законодавством юридичні особи-лісокористувачі, в яких є
лісовий квиток, мають право залучати на договірних засадах для перелічених цілей громадян. Зібрані ними лісові ресурси мають бути зараховані до відповідних лімітів, передбачених лісовими квитками.
Водночас, відповідно до ст. 66 ЛКУ, громадяни мають право в порядку загального використання лісових ресурсів вільно перебувати у лісах державної форми власності та збирати для власного споживання (у
межах максимальних норм безоплатного збору) дикорослі трав’яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених вказаним Кодексом та іншими законодавчими актами. Наведені обставини
слід враховувати при виявленні вказаних порушень.
Кваліфікуючи дії порушників за ч. 2 ст. 70 КУпАП, слід ураховувати, що
згідно з п. 23 Постанови №449 оптимальні терміни заготівель дикорослих плодів і грибів визначаються постійними лісокористувачами, виходячи із календарних термінів їх достигання, і зазначаються у лісовому
квитку. Терміни збирання та заготівлі інших рослин встановлюються
уповноваженими органами з метою забезпечення їх раціонального використання та охорони і в подальшому доводяться до відома населення
та лісокористувачів.
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Суб’єктивна сторона цього порушення – умисна вина. Особа усвідомлює, що здійснює сінокосіння або випасання худоби на земельних ділянках, не маючи на такі дії відповідного дозволу.
Суб’єктом порушення є посадові особи, що надали вказівку підлеглим здійснити сінокосіння або випасання худоби без дозволу на не
відведених для цього ділянках, а також громадяни. Ними можуть бути
відповідні посадові особи лісокористувачів, а також громадяни-лісокористувачі, які за наявності лісового квитка здійснили, наприклад,
лісокористування на заборонених лісових ділянках.

158

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Засмічення лісів відходами
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.
(Стаття 73 зі змінами, внесеними згідно з Законами №81/96-ВР від 06.03.96, №55/97-ВР
від 07.02.97, №1288-XIV від 14.12.99)

Метою статті є охорона лісів як типу природних комплексів від негативного антропогенного впливу.
Сфера застосування вказаної норми обумовлюється повноваженнями, якими наділені відповідні органи щодо розгляду справ згаданої категорії. Згідно з чинним адміністративним законодавством розглядати
справи про вказані порушення мають право органи Мінприроди, контрольні повноваження яких поширюються на всі ліси, що перебувають
у постійному або тимчасовому користуванні, незалежно від форм власності на них. Водночас державна лісова охорона зобов’язана виявляти
подібні порушення та розглядати справи про вказані порушення, які
виявляються у межах земель лісогосподарського призначення, що перебувають у постійному користуванні держлісгоспів. Також чинне законодавство не забороняє посадовим особам держлісохорони притягувати
до відповідальності винних осіб за допущене засмічення лісів на території захисних насаджень за межами населених пунктів, які знаходяться
в зоні дії державних лісогосподарських підприємств.
Враховуючи вкрай складну ситуацію із засміченням лісів, що виникла
в окремих регіонах, ця норма закону потребує детального аналізу. Проблема також загострюється через відсутність дієвих механізмів боротьби з цим порушенням на законодавчому рівні.
Основним законодавчим актом, який визначає правові, організаційні
та економічні засади діяльності у сфері поводження з відходами, є Закон
України «Про відходи».
Стаття 1 згаданого Закону визначає, що відходи – це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за
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місцем їх утворення чи виявлення і яких їх власник позбувається, має
намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Цим же законом визначено, що зберігання та видалення відходів здійснюється у спеціально відведених місцях відповідно до вимог екологічної безпеки та способами, що забезпечують максимальне використання відходів чи передачу їх іншим споживачам. На кожне місце чи об’єкт
зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт
(ст. 33). Забороняється несанкціоноване скидання та розміщення відходів. У статті 15 Закону України «Про відходи» наголошується, що громадяни зобов’язані дотримуватись вимог цього закону. У ст. 17 цього ж
закону закріплюються обов’язки суб’єктів господарської діяльності не
допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях
чи об’єктах.
Залежно від джерел походження відходи класифікують за різними
критеріям (Класифікатор відходів ДК – 005-96, затверджений та введений в дію наказом Держстандарту від 29.02.1996 р. №89).
Засмічення земель лісу відбувається в основному твердими відходами, які, залежно від місця їх утворення, поділяють на дві категорії:
1. Промислові – що утворюються у процесі видобування корисних копалин, їх збагачення у виробничих процесах. До твердих промислових відходів відносять відходи металу, дерева, пластмас, гуми та
інших матеріалів, осади стічних вод після їх обробки, шлами пилу в
системах мокрого очищення газів, а також промислове сміття.
2. Побутові – утворюються у процесі споживання людиною матеріальних благ у побуті та являють собою суміш харчових відходів,
паперу, картону, деревини, металобрухту, чорних і кольорових
металів, кісток, шкіри, гуми, текстилю, скла, полімерних матеріалів тощо.
Практика свідчить, що у своїй діяльності державна лісова охорона
найбільше стикається саме із засміченням лісів побутовими відходами.
Об’єктивна сторона порушення – дії з несанкціонованого розміщення на території лісового фонду відходів різного походження шляхом
створення несанкціонованих звалищ, вивезення та скидання сміття,
фрагментарних засмічень побутовими відходами. Засміченням є також
неприбрання громадянами місць відпочинку в лісі.
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Склад цього порушення формальний, тож відповідальність настає
незалежно від того, чи були спричинені негативні наслідки для лісу;
достатньо самого факту дій, що зумовлюють засмічення. Мотиви порушення значення не мають, проте можуть враховуватись при накладенні стягнення. Тобто, на практиці за це порушення до відповідальності
може бути притягнутий як громадянин, який, перебуваючи на відпочинку, викинув у лісі 10 порожніх ПЕТ-пляшок, так і директор підприємства, який з метою економії коштів на пальне дав вказівку підлеглим
висипати будівельне сміття з 10 вантажних автомобілів у найближчих
лісових насадженнях.
Сам термін «засмічення земель» міститься у п. 2 «Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних
ресурсів через порушення природоохоронного законодавства», затвердженої наказом Мінприроди від 27.10.1997 року №171 (у редакції наказу Мінприроди від 04.04.2007 р. №149) та визначається як наявність на
території земельних ділянок сторонніх предметів і матеріалів. У цій же
Методиці в п. 3.2 наведено роз’яснення, згідно з яким землі вважаються засміченими, якщо на відкритому ґрунті наявні сторонні предмети і
матеріали, сміття без відповідних дозволів, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища. Правом застосування цієї Методики наділені лише уповноважені особами,
що здійснюють державний контроль за додержанням природоохоронного законодавства.
Також варто звернути увагу на те, що у згаданому Наказі №171 закріплене схоже із засміченням земель поняття – «забруднення земель». Цей
термін означає накопичення в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін. При цьому роз’яснюється, що землі
вважаються забрудненими, якщо в їх складі виявлені негативні кількісні або якісні зміни, що сталися в результаті господарської діяльності чи
впливу інших чинників. Наприклад, забруднення лісу (а не засмічення!)
матиме місце у разі виливання на землю відпрацьованого електроліту,
масел, фарб, внаслідок чого відбуваються зміни якості ґрунту тощо.
Тому слід обов’язково відмежовувати розглянуті поняття, які, маючи
суттєві відмінності, впливають на кваліфікацію дій винних осіб, що допустили такі порушення, і проведення обрахунку завданих цими діями
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збитків. За наявності відповідних ознак, що свідчать про склад правопорушення, передбачений ст. 73 КУпАП, вживається виключно термін
«засмічення». У разі виявлення ознак забруднення земель лісогосподарського призначення дії винних осіб можуть кваліфікуватись за ст. 72
КУпАП – «Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами,
нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками» або за ст. 52 КУпАП – «Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель». Справи про перелічені порушення розглядаються територіальними підрозділами екологічної та земельної інспекцій.
У правозастосовчій практиці контролюючих органів дії із засмічення
лісу відходами можуть кваліфікуватись також як «псування земель» –
правопорушення, передбачене ст. 52 КУпАП. Наведене поняття повністю визначається законодавцем у ст. 1 Закону України «Про державний
контроль за використанням і охороною земель» та включає в себе зокрема і дії із засмічення земель промисловими, побутовими та іншими
відходами. Цікаво відмітити, що мінімальний штраф за порушення, передбачене ст. 52 КУпАП, вдесятеро більший за мінімальний штраф згідно зі ст. 73 КУпАП.
Керуючись змістом згаданого відомчого наказу Мінприроди №171, здійснювати обрахунок заподіяної шкоди має право лише уповноважений інспекторський склад підрозділів екологічних інспекцій. Постанова КМУ
№665, що перелічує підстави для обчислення розміру шкоди, заподіяної
лісу, не містить конкретних такс для обрахунку шкоди, заподіяної лісу внаслідок засмічення лісових земель. Лише у примітці до додатку 3 вказується,
що при обчисленні розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок засмічення побутовими і промисловими відходами, враховується вартість робіт із очищення території. У згаданій постанові не вказується, виходячи з яких розцінок необхідно проводити такий обрахунок. Звідси можна дійти висновку,
що вартість таких робіт має бути обрахована по факту виконання, тобто
лісогосподарське підприємство має прибрати сміття та після цього виставити порушнику рахунок на відшкодування заподіяної шкоди (включаючи
транспортні витрати, пальне, нарахування на зарплату тощо).
За таких обставин пропонується вирішувати це питання (до внесення відповідних змін у законодавство) іншим шляхом, а саме: у випадках
виявлення суттєвих фактів засмічень земельних ділянок (наприклад,
на великій території, у значних обсягах) з одночасним встановленням
осіб, які допустили порушення, працівникам держлісохорони необхідно
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належним чином задокументувати факт правопорушення, зібравши необхідні докази. Складання протоколу за ст. 73 КУпАП у таких випадках
буде доцільним, незважаючи на те, що справи про такі правопорушення
можуть розглядатись держлісохороною у спрощеному порядку. Зібрані
матеріали (із заявою про притягнення винних осіб до адміністративної
відповідальності за ст. 52 КУпАП та про необхідність обрахунку заподіяної внаслідок засмічення шкоди) доцільно у найкоротший термін передавати до територіальних екологічних інспекцій, надаючи в подальшому необхідну допомогу у притягненні винних осіб до передбаченої
законом відповідальності та обрахунку заподіяної шкоди.
Варто нагадати, що підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної лісу внаслідок засмічення земельної ділянки, будуть матеріали справи про адміністративне правопорушення, які підтверджують
факт вчинення цього правопорушення, і в першу чергу – протокол про
адміністративне правопорушення. Саме зібрані у повному обсязі і належним чином оформлені матеріали адміністративної справи матимуть
доказову силу та в сукупності можуть підтвердити факт засмічення лісу,
розмір засміченої ділянки та вину осіб, які вчинили дане порушення.
При виявленні засмічення екологічними інспекторами на місці визначаються обсяги засмічення відходами та інші показники, необхідні для
визначення розмірів шкоди. Обсяг відходів, що спричинили засмічення,
встановлюють за об’ємними характеристиками цього засмічення через добуток площі засмічення земельної ділянки та товщини шару цих
відходів. За чинною Методикою обрахунок проводиться згідно з визначеною формулою, де враховуються клас відходів (небезпечність), нормативно-грошова оцінка землі, яка зазнала засмічення, витрати на ліквідацію засмічення тощо. Товщину шару відходів ділянки визначають
вимірюванням у кубічних метрах.
У практичній діяльності державної лісової охорони інтерес становить і
проблема боротьби з наслідками засмічень – залишеним у лісі сміттям у
випадках, коли не встановлений порушник. Такі відходи вважаються безхазяйними. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про відходи» вважаються
безхазяйними відходи, власник яких невідомий, або ті, що не мають власника. Визначення режиму використання безхазяйних відходів покладається на місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування,
які ведуть облік та несуть відповідальність за їх подальше використання, додержання умов поводження і запобігання їх негативному впливу
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на навколишнє природне середовище. Користувачі земельних ділянок,
на яких виявлено відходи, що їм не належать, зобов’язані повідомити про
такі відходи відповідний місцевий орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, які зобов’язані вжити заходів щодо визначення
власника відходів, класу їх небезпеки, обліку та прийняття рішення щодо
поводження з ними. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів
затверджений Постановою КМУ від 03.08.1998 року №1217.
Тому, керуючись чинним законодавством, лісогосподарські підприємства як постійні лісокористувачі зобов’язані письмово (у формі заяв)
повідомляти органи місцевого самоврядування та виконавчої влади
про виявлені безхазяйні відходи на землях, що ними використовуються.
Однак проблему по суті це не вирішує, оскільки на практиці органи місцевого самоврядування у більшості випадків через відсутність фінансування на місцях не мають коштів на вивезення таких відходів.
Також обов’язком лісогосподарських підприємств як користувачів
земельних ділянок є забезпечення захисту земель від засмічення та
вжиття заходів щодо запобігання негативному і екологічно небезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу
(ст. 35 Закону України «Про охорону земель», ст. 97 Земельного кодексу
України). Таким чином, закон зобов’язує лісогосподарські підприємства
охороняти ввірені їм ліси від засмічення, запобігати несанкціонованому
розміщенню сміття на землях лісового фонду.
Сплата штрафу порушником та відшкодування шкоди, заподіяної засміченням лісових земельних ділянок, не звільняє порушника від необхідності усунення наслідків порушення – прибирання території, вивезення сміття у спеціально відведені місця тощо. Обов’язок усунути
засмічення покладається на порушника шляхом внесення уповноваженою особою державної лісової охорони припису про усунення порушень
вимог лісового законодавства.
Суб’єктивна сторона цього порушення виявляється, як правило, у
формі умислу. Особа усвідомлює протиправність власних дій та бажає
їх вчинити.
Суб’єкти порушення – громадяни, які безпосередньо здійснюють засмічення лісу, та посадові особи, за вказівками яких вивозяться та скидаються в лісах відходи.
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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.
(Стаття 75 зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96
та №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою статті є охорона за допомогою засобів адміністративно-правового впливу встановленого порядку лісокористування, забезпечення
контролю за діяльністю власників лісів і лісокористувачів та належного
обліку лісових ресурсів.
Предметом правопорушення є відмежувальні (лісовпорядні, лісогосподарські, межові) знаки, тобто розпізнавальні наземні пристрої, розмір, зміст і розташування яких визначаються розрядом лісовпорядкування, видом лісогосподарських робіт та необхідністю обмежовування
окремих лісових ділянок у натурі (на місцевості).
Типи, види, розміри натурних знаків, а також форму і зміст написів
на них, мету встановлення, місце розташування визначено Державним
стандартом України 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги». Вимоги цього стандарту є обов’язковими під
час виготовлення та встановлення натурних знаків при проведенні лісовпорядних і лісогосподарських заходів.
Чинний Лісовий кодекс України та підзаконні нормативні акти, на
жаль, не містять положень, які б стосувались регулювання питань
встановлення натурних знаків при здійсненні лісовпорядкування та
лісогосподарських робіт, а посилання на необхідність установлення
межових знаків міститься лише в чинному до цього часу наказі Міністерства лісового господарства України №62 від 08.07.1997 року. Зокрема, у п. 3.1.7 цього наказу зазначається, що «лісокультурні об’єкти,
які підлягають техприйманню, повинні бути виділені на місцевості лісогосподарськими знаками з відповідними написами на них згідно з
ДСТУ 3534-97 «Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські. Загальні вимоги».
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Порядок встановлення та заміни натурних знаків, за винятком знаків
на пробних площах, визначається постійними або тимчасовими лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування.
Знаки натурні лісовпорядні і лісогосподарські встановлюють на землях лісогосподарського призначення та по їх межах з метою юридичного та практичного оформлення меж постійних і тимчасових лісокористувачів із суміжними землекористувачами, внутрішньогосподарської
території лісового фонду, позначення ділянок лісу, на яких проводяться
лісогосподарські заходи, та ділянок, відведених для спеціального використання запасу рубок головного користування, закріплення на місцевості результатів геодезичних, таксаційних, лісобіологічних, а також
інших лісовпорядних і лісогосподарських обстежень і досліджень.
Натурні знаки згідно з ДСТУ 3534-97 поділяються на 3 категорії: лісовпорядні, лісогосподарські та межові інформаційні.
Відмежування окремих лісових ділянок та лісосік може бути здійснено з використанням візирних знаків. Візир – це смуга шириною до 0,3 м,
яку прорубують у лісі, як правило, паралельно одній із сторін кварталу
для розмежування території на окремі таксаційні ділянки (візир таксаційний), відмежування лісосік або виділених у їх межах ділянок (п. 1.2
Правил охорони праці для працівників лісового господарства та лісової
промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці №119
від 13.07.2005 року №119).
Об’єктивна сторона порушення виявляється в активних діях зі знищення та пошкодження відмежувальних знаків.
Під знищенням знаків слід розуміти приведення їх у повну непридатність, вилучення з місця розташування будь-якими способами. Знищення
може бути здійснено шляхом спалювання, зрубування, викопування, розпилювання, повного знищення інформації, яка міститься на знаку, тощо).
Під пошкодженням знаків слід розуміти їх часткове приведення у непридатність будь-якими штучними способами, що призводить до неможливості розібрати напис на них, неможливості визначення певних
лісогосподарських заходів, територій і, відповідно, ускладнює контроль,
облік та використання лісів.
Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням відмежувальних
знаків у лісах, обчислюється відповідно до додатку 6 до Постанови
КМУ №665. Слід зауважити, що у вказаному додатку, дещо по-іншому,
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ніж у ДСТУ 3534-97, наведена умовна класифікація відмежувальних
знаків у лісах; зокрема, до відмежувальних знаків віднесені також і
шлагбауми.
На практиці слід розрізняти встановлення у визначених випадках відмежувальних знаків у лісах на певних лісових ділянках та здійснення
межування земельних ділянок (включаючи і земельні лісові ділянки у
розумінні ст. 1 ЛКУ) у ході землевпорядних робіт. Згідно зі ст. 1 Закону
України «Про землеустрій» межування – це комплекс робіт із встановлення чи відновлення в натурі (на місцевості) меж адміністративнотериторіальних утворень, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, зокрема орендарів, із закріпленням їх межовими знаками
встановленого зразка. Види межових знаків і порядок відновлення меж
визначається центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів (ст. 106 Земельного кодексу України). Адміністративна
відповідальність у разі знищення таких межових знаків передбачена
ст. 56 КУпАП.
При поділі лісів на відповідні категорії, згідно зі ст. 40 ЛКУ, встановлюються межі лісових ділянок кожної категорії по квартальних просіках,
лініях зв’язку і електромереж та інших чітко визначених на місцевості
розмежувальних лініях. Однак встановлення спеціальних межових знаків на межах лісових ділянок законодавством не передбачено.
Суб’єктивна сторона – умисел або необережність.
Суб’єкт – будь-який громадянин або посадова особа.
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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.
(Стаття 77 у редакції Закону №81/96-ВР від 06.03.96
зі змінами, внесеними згідно із Законом №55/97-ВР від 07.02.97)

Метою статті є забезпечення за допомогою адміністративно-правових заходів пожежної безпеки у лісах як невід’ємної частини державної
діяльності щодо охорони життя і здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища.
Об’єкт цього порушення має комплексний характер, оскільки включає
в себе громадську безпеку та її окремий прояв – пожежну безпеку, тобто
захист життя, здоров’я громадян, майна різних форм власності, а також
навколишнього природного середовища. Також це порушення посягає і
на встановлений порядок управління, пов’язаний із виконанням службових обов’язків посадовими особами підприємств, установ і організацій,
які відповідають за дотримання правил у сфері пожежної безпеки.
Вимоги до пожежної безпеки встановлені Лісовим кодексом України,
Законом України «Про пожежну безпеку», Правилами пожежної безпеки
в Україні, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 року №126 (НАПБ А.01.001-2004),
Правилами пожежної безпеки в лісах України, затвердженими Наказом
Державного комітету лісового господарства України від 27.04.2004 року
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№278. Окрім цих законодавчих актів, слід керуватися стандартами, будівельними нормами та правилами, іншими нормативними актами, які
регламентують вимоги пожежної безпеки щодо лісових насаджень, виходячи зі сфери їх дії.
Вимоги пожежної безпеки в лісах включають у себе загальні та спеціальні умови соціального, правового та технічного характеру, які встановлені з метою запобігання пожежам. Спеціальний підзаконний акт,
що безпосередньо регулює ці правовідносини – Наказ ДКЛГУ №278 – є
обов’язковим для виконання всіма центральними і місцевими органами
державної виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форми власності) і громадянами, які з будь-яких причин перебувають у лісі. Питання організації та ведення обліку лісових пожеж, порядок передачі інформації про виявлені
пожежі врегульовано у Наказі ДКЛГУ №279.
Виходячи з приписів Наказу ДКЛГУ №278, вимоги пожежної безпеки
залежно від суб’єктів правозастосування можна поділити на три умовні групи:
1. Загальні вимоги, що поширюються на громадян, які з будь-яких
причин перебувають у лісі, та підприємства, установи і організації незалежно від виду їх діяльності та форми власності (перелічуються у п. 3.1
Наказу ДКЛГУ №278). Про необхідність виконання громадянами вимог
пожежної безпеки в лісах при здійсненні загального використання лісових ресурсів ідеться у ч. 3 ст. 66 ЛКУ.
До порушень цих вимог, наприклад, належатимуть такі:
■ розведення протягом пожежонебезпечного періоду багать у лісі;
■ заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів протягом

пожежонебезпечного періоду;
■ паління, кидання у лісі непогашених сірників, недопалків, витру-

шування з люльок гарячого попелу, крім місць, які обладнані для
цієї мети;
■ випалювання трави та інших рослинних решток на землях лісово-

го фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо
примикають до лісу;
■ звалювання та спалювання у лісових насадженнях сміття, будівель-

них залишків, побутових та горючих відходів тощо.
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Поняття «пожеженебезпечний період» міститься в Наказі ДКЛГУ
№279 та означає частину року з моменту сходження снігового покриву
до настання стійкої вологої осінньої погоди або утворення снігового покриву (з 01 квітня по 31 жовтня).
2. Спеціальні вимоги, що поширюються на суб’єктів господарювання – постійних лісокористувачів, зокрема тих, хто, займаючись заготівлею деревини, зобов’язаний спалювати порубкові рештки.
Забезпечення пожежної безпеки в лісі покладається на керівників лісогосподарських підприємств. Такі вимоги стосуються організації гасіння лісових пожеж на території лісового фонду України, умов використання технічних засобів та пожежного інвентарю (перелічені у п. п. 3.3,
3.2, 4, 5 Наказу ДКЛГУ №278).
До таких порушень, наприклад, належать:
■ відсутність на підприємстві складеного і затвердженого наказу

щодо річного плану протипожежних заходів;
■ неочищення місць рубок від порубкових решток після закінчення

пожежонебезпечного періоду;
■ спалювання порубкових решток у невідведенних для цього місцях;
■ відсутність створених протипожежних бар’єрів у лісі;
■ несправний стан пожежної техніки у пожежонебезпечний період;
■ невжиття своєчасних заходів щодо організації гасіння пожежі тощо.

3. Спеціальні вимоги, що поширюються на інші підприємства, установи, організації (залежно від характеру та місця їх діяльності). До вказаної категорії включені:
■ підприємства, установи, організації, що розташовані, мають об’єкти

або проводять роботи (заходи) в лісі чи межують із лісовими насадженнями (п. 3.4);
■ торфодобувні підприємства (п. 3.4.6);
■ підприємства, що здійснюють заготівлю живиці (п. 3.4.9);
■ підприємства, що займаються експлуатацією повітряних ліній

електропередач, зв’язку і радіофікації (п. п. 3.4.10 – 3.4.11);
■ підприємства, у віданні яких знаходяться залізничні та автомобіль-

ні дороги (п. п. 3.4.12 – 3.4.13);
■ підприємства, що відають експлуатацією трубопроводів (п. 3.4.14).
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До порушень таких вимог названими категоріями підприємств, наприклад, належать:
■ відсутність протипожежного обладнання та засобів гасіння лісових
■
■
■
■

пожеж;
зберігання горючих матеріалів та речовин у не відведених для цього місцях;
відсутність протипожежних розривів експлуатаційної площі торфового родовища;
утримання просік, на яких розміщені повітряні лінії, у небезпечному протипожежному стані;
відсутність мінералізованої смуги на межі смуги відводу вздовж
доріг тощо.

Згідно зі ст. 7 Закону України «Про пожежну безпеку» державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах
незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною. Цей державний орган наділений
доволі широкими повноваженнями, зокрема посадові особи пожежної охорони мають право, здійснюючи державний контроль за виконанням протипожежних вимог, надавати керівникам державних органів та суб’єктів господарювання обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень і
недоліків з питань пожежної безпеки, а у разі вчинення суттєвих порушень
правил пожежної безпеки – припиняти чи забороняти роботу підприємств,
окремих виробництв, виробничих дільниць тощо. У випадках виявлення
порушень правил пожежної безпеки – притягати до адміністративної відповідальності громадян і посадових осіб за ст. 175 КУпАП.
Слід підкреслити, що згідно зі ст. 241-1 КУпАП повноваженнями розглядати справи за ст. 77 КУпАП наділені також відповідні посадові особи
державної екологічної інспекції.
Об’єктивна сторона цього порушення може бути виражена в дії або
бездіяльності, що порушують вимоги пожежної безпеки в лісах. Коментована стаття містить декілька окремих складів правопорушень:
■ порушення вимог пожежної безпеки в лісах (частина 1 статті);
■ знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем (час-

тина 2 статті);
■ пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем

(частина 2 статті);
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■ порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виник-

нення лісової пожежі (частина 2 статті);
■ порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до поширення лісової пожежі на значній площі (частина 2 статті).
Порушення загальних та спеціальних правил пожежної безпеки можуть бути вчинені внаслідок активної поведінки особи (наприклад,
розведення багаття в лісі у пожежонебезпечну пору року). Окрім цього,
порушення може мати місце внаслідок пасивної поведінки (бездіяльності), що виражається у невчиненні певних дій, які особа зобов’язана і
могла вчинити в таких умовах (наприклад, директор підприємства, територія якого межує з лісом, не має пожежного інвентарю).
Під знищенням лісу слід розуміти вигоряння площ, що вкриті лісовою
рослинністю, включаючи молодняк лісових культур, внаслідок чого ліс
втрачає господарсько-екологічну цінність.
Під пошкодженням лісу вогнем слід розуміти часткове знищення деревно-чагарникової рослинності, що призвело до деградації її на окремих ділянках лісу до ступеня припинення або неприпинення росту та
іншу суттєву втрату її якості.
Необережне поводження з вогнем – застосування джерела вогню без
урахування можливих небезпечних наслідків поводження з ним.
Лісова пожежа – стихійне поширення вогню територією лісового фонду.
При застосуванні ч. 2 ст. 77 КУпАП на практиці доволі важко визначити різницю між наслідками допущених порушень, самим фактом пожежі
та її поширенням на значній площі. Виходячи з визначень розмірів лісових пожеж, які містяться у Наказі №278, невеликою лісовою пожежею
вважається пожежа на площі до 5 га. Однак, якщо уявити, яких колосальних збитків завдає, наприклад, низова пожежа в лісі навіть на такій
площі, притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності
за вчинені порушення буде надто м’яким покаранням.
Законодавець не визначає, якого саме розміру має бути площа лісу, щоб
визнавати її значною для кваліфікації цього правопорушення. На практиці під цим визначенням розуміють площу низової пожежі від 0,1 га до
3,0 га, однак чітка межа цього поняття нормативно не закріплена. Розглядаючи це питання, необхідно враховувати, що кримінальна відповідальність за аналогічне порушення передбачена ст. 245 Кримінального
кодексу України, однак наступає лише у разі пошкодження вогнем лісово172
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го масиву. Знову ж таки, конкретне визначення «лісовий масив» у законодавстві відсутнє, звідки можна дійти висновку, що вищезгадане поняття
є оціночним. Відповідно, рішення про віднесення знищення лісу до адміністративного проступку або злочину має прийматись окремо в кожному конкретному випадку з урахуванням усіх обставин події та наслідків.
Рекомендується після складання протоколу стосовно конкретного порушника, дії якого призвели до виникнення пожежі на значній площі, направляти зібрані матеріали до органів внутрішніх справ або прокуратури
з метою ухвалення рішення в порядку ст. 97 КПК України.
Для кваліфікацій дій винних осіб за ч. 2 ст. 77 КУпАП, коли в результаті порушень вимог пожежної безпеки виникла пожежа, достатньо лише
факту виникнення пожежі, і не має значення, внаслідок чого пожежа не
набула поширення – у результаті її гасіння, природних факторів чи інших обставин.
Увага! 15.12.2010 року Верховною радою України прийнято за основу
законопроект №5171 про внесення змін до ст. 245 Кримінального кодексу
України щодо посилення відповідальності за знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу. Проектом закону пропонується внести
зміни до вказаної статті, які передбачають чітке розмежовування адміністративної та кримінальної відповідальності за знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів. Зокрема, адміністративна відповідальність за ч. 2 ст. 77 КУпАП наставатиме за діяння, що призвели до
знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів на площі до 1 га. У разі
вигоряння території лісу понад 1 га винна особа має притягуватись до
кримінальної відповідальності за ст. 245 КК України.
Коли видання передавалось до друку, законопроект №5171 залишався
не прийнятим, тому радимо уважно слідувати за відповідними змінами
в законодавстві.
При складанні протоколів та винесенні відповідних постанов за ознаками цього порушення необхідно у всіх випадках чітко вказувати, який
саме пункт Правил пожежної безпеки був порушений.
Враховуючи значну складність у доведенні вини порушників за ч. 2
ст. 77 КУпАП, необхідно обов’язково встановлювати суттєві обставини
справи, зокрема, які дії з вогнем були вчинені порушником, у чому саме
виявилась така необережність, де осередок пожежі, чи наявний причинний зв’язок між вказаними необережними діями та пошкодженням
(знищенням) лісу тощо.
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Відповідно до ст. 107 ЛКУ, ст. 36 Закону України «Про пожежну безпеку» підприємства, установи, організації і громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними лісу внаслідок порушення лісового
законодавства та протипожежних вимог, у розмірах та в порядку, визначених законодавством.
Згідно з додатком 3 до Постанови КМУ №665 під час обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу, зокрема, внаслідок необережного поводження з вогнем враховуються знищення або пошкодження лісових культур,
природного підросту та самосіву, вартість робіт, пов’язаних із припиненням негативного впливу зазначених факторів на лісові насадження, та
вартість робіт, пов’язаних із вирощуванням лісових насаджень до віку, в
якому вони були пошкоджені зазначеними негативним факторами.
Суб’єкти господарювання, установи та організації несуть відповідальність за заподіяну ними внаслідок пожеж шкоду та понесені постійними
лісокористувачами збитки в цивільно-правовому порядку.
Суб’єктивна сторона – порушення може бути вчинено як у формі умислу, так із необережності. Приміром, у формі умислу порушення вимог пожежної безпеки матиме місце, коли особа вчинює активні протиправні
дії. Наприклад, громадянин, перебуваючи в лісі, в серпні розводить багаття. Для кваліфікації дій порушників щодо необережного поводження з
вогнем за ч. 2 ст. 77 КУпАП відповідальність можлива лише з необережної
форми вини. Наслідки у вигляді знищення або пошкодження вогнем винна особа не передбачає, хоча за обставинами справи повинна була чи могла їх передбачити. Наприклад, особа проводить спалювання сухої стерні
на власній земельній ділянці, що межує з лісовим масивом, внаслідок чого
вогонь пошкоджує прилеглий ліс. Також при названих порушеннях може
бути присутня так звана змішана форма вини, тобто коли особа умисно
порушує вимоги пожежної безпеки, що призводить до наслідків, яких
вона не могла передбачити – виникнення пожежі.
Суб’єктом порушення може бути як громадянин, так і посадова особа. При цьому як суб’єкти порушень можуть виступати також керівники
різних рівнів лісогосподарських підприємств – постійних лісокористувачів (лісничі, старші майстри лісу), посадові особи інших установ, організацій, суб’єктів господарювання. Ці особи за власними посадовими
інструкціями та службовими обов’язками повинні бути безпосередньо
відповідальні за виконання вимог пожежної безпеки у лісах.
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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 п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
(Кодекс доповнено статтею 188-5 згідно із Законом №8/95-ВР від 19.01.95
зі змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96, №55/97-ВР
від 07.02.97, №1284-IV від 18.11.2003 та №271-VI від 15.04.2008)

Примітка. Відповідно до чинного КУпАП до посадових осіб органів,
які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього
природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної
безпеки або охорону природних ресурсів належать, крім державної лісової охорони, інспекторський склад органів Держрибоохорони, Державної екологічної інспекції, Держземінспекції. Перелічені органи наділені
повноваженнями складати протоколи та розглядати справи про правопорушення, передбачені коментованою статтею. Проте, з урахуванням
фахового характеру видання, у нижченаведених роз’ясненнях коментуються лише повноваження із застосування вказаної статті посадовими
особами державної лісової охорони.
Метою статті є забезпечення належної адміністративної діяльності
посадових осіб державної лісової охорони під час здійснення державно175
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го контролю за додержанням лісового законодавства, запровадження
додаткових адміністративно-правових гарантій дотримання лісового
законодавства, а також створення особливих правових підстав для запобігання та профілактики правопорушень у сфері охорони лісів та недопущення інших протиправних діянь.
Сфера застосування статті – діяльність посадових осіб державної лісової охорони, які здійснюють державний контроль за додержанням
лісового законодавства, забезпечують охорону лісів від пожеж, незаконних рубок, захист від шкідників і хвороб, пошкоджень внаслідок антропогенного та іншого шкідливого впливу, а також відносини, що виникають у зв’язку із загальним та спеціальним використанням лісових
ресурсів юридичними та фізичними особами.
Об’єкт правопорушення – суспільні відносини, що склались у сфері
контролю за дотриманням лісового законодавства лісокористувачами,
власниками лісів та іншими юридичними і фізичними особами, а також
під час проведення заходів щодо забезпечення охорони лісів від пожеж,
незаконних рубок, захисту від шкідників і хвороб.
Предмет порушення – законні дії посадових осіб державної лісової
охорони у сфері здійснення державного контролю за додержанням лісового законодавства.
Повноваження посадових осіб державної лісової охорони врегульовано у ст. 91 ЛКУ, та у Положенні про державну лісову охорону, затвердженому Постановою КМУ від 16.09.2009 року №976.
Слід підкреслити, що, виходячи з чинного лісового законодавства,
державний контроль за використанням і охороною лісів може здійснюватись державною лісовою охороною стосовно діяльності всіх суб’єктів
лісових правовідносин незалежно від форм власності, видів господарської діяльності та підпорядкованості, причому контрольні повноваження уповноважених працівників поширюються на всі ліси, що розташовані в межах території України незалежно від форм власності на ці
ліси та видів їх використання.
Здійснення державного контролю за дотриманням лісового законодавства іншими лісокористувачами проводиться з дотриманням вимог спеціального нормативного акта в цій сфері – Закону України «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності». Питання, які стосуються процедури та механізму здійснен176

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

ня такого контролю, врегульовані Порядком проведення перевірок при
здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, затвердженим Наказом Держкомлісгоспу України №263 від
31.08.2010 року.
Об’єктивна сторона правопорушення містить чотири формальні
склади порушення, зокрема:
1) невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних
вимог посадових осіб державної лісової охорони;
2) ненадання посадовим особам державної лісової охорони необхідної інформації;
3) надання неправдивої інформації посадовим особам державної лісової охорони;
4) вчинення інших перешкод виконанню покладених на посадових
осіб державної лісової охорони обов’язків.
Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних
вимог державної лісової охорони полягає в активних діях (бездіяльності) порушника, що спрямовані на продовження діяльності, стосовно якої
видано законну вимогу (припис, інше рішення); відмові від виконання
таких вимог після ознайомлення з ними в установленому порядку.
Обов’язковими умовами дій держлісохорони мають бути законність,
тобто сувора відповідність пред’явлених вимог чинному законодавству,
та доведення в належному порядку цих вимог до відома осіб, яким вони
адресовані. Наведені умови мають бути дотримані посадовою особою
лісової охорони, а також усвідомлюватись особою, яка допускає названі
порушення. У разі незгоди з приписом або іншими рішеннями державної лісової охорони особа має право оскаржити їх до органів Держкомлісгопу вищого рівня або до суду.
Невиконання порушником постанови про накладення адміністративного стягнення, винесеної посадовою особою державної лісової
охорони (тобто несплата штрафу ), не тягне за собою відповідальності,
передбаченої цією статтею, оскільки таке рішення є правовим актом
індивідуальної дії.
Припис – обов’язкова для виконання у визначені строки письмова
вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.
Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб’єкта госпо177
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дарювання і видається та підписується посадовою особою органу
державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку (ст. 7 «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності»).
Наприклад, відповідно до п. 15 ст. 91 ЛКУ, посадові особи державної
лісової охорони наділені правом видання обов’язкових для виконання
приписів із питань, що належать до їх повноважень. У разі невиконання
у встановлений термін законних приписів про усунення порушень лісового законодавства настає адміністративна відповідальність, передбачена цією статтею.
Правопорушення визнається закінченим із моменту невиконання законних вимог (чи хоча б однієї такої вимоги) уповноважених посадових
осіб, ненадання у визначений термін необхідної інформації, надання неправдивої інформації, вчинення перешкоди посадовим особам державної лісової охорони незалежно від настання негативних наслідків.
Під розпорядженням органу державного нагляду (контролю) слід
розуміти обов’язкове для виконання письмове рішення органу державного нагляду (контролю) щодо усунення виявлених порушень у визначені терміни. Розпорядження видається та підписується керівником
органу державного нагляду (контролю) або його заступником і може
передбачати застосування до суб’єкта господарювання санкцій, визначених законом (ст. 7 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»). Видання такого виду документа посадовими особами державної лісової охорони лісогосподарського
підприємства нині не передбачено чинними нормативними актами.
Серед інших суттєвих повноважень, якими законодавчо наділена
державна лісова охорона, необхідно виділити право приймати рішення про обмеження або заборону господарської та іншої діяльності.
Реалізація подібних повноважень, наприклад, для підрозділів державної екологічної інспекції передбачена Порядком обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,
організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затвердженим Постановою
Верхової Ради України від 29.10.1992 року №2751 – ХІІ.
За аналогією до застосування вимог закону такі рішення мають видаватись посадовими особами держлісохорони в установленому порядку
в письмовій формі. Крім того, згідно зі ст. 4 Закону України «Про основні
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засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності
повинен визначатись винятково законами. Диспозиція коментованої
статті за невиконання подібних рішень також передбачає відповідальність. Утім нині відсутній закон або інший нормативний акт, який би
врегульовував правовий механізм обмеження та тимчасової заборони
діяльності суб’єктів господарювання в разі порушення ними лісового
законодавства, тому застосування наведених вимог закону на сьогодні
буде неправомірним.
Ненадання необхідної інформації посадовим особам державної лісової охорони – це ненадання на їх запит у встановлений термін відповідних даних, які необхідні для виконання покладених на них службових обов’язків. Цікаво зазначити, що лісове законодавство формально
не надає посадовим особам держлісохорони права отримувати від інших органів, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, однак адміністративне законодавство цією
статтею передбачає відповідальність за ненадання такої інформації.
Неправдивою є така інформація, яка не відповідає дійсності чи спотворює реальні факти. Притягнення до адміністративної відповідальності за подібні порушення не повинно мати явних ознак злочинів. При
виявленні ознак службового підроблення офіційних документів (зокрема, внесення неправдивих даних) зібрані матеріали для прийняття рішення про порушення кримінальної справи за ознаками ст. ст. 366 або
358 КК України необхідно направляти до територіальних органів прокуратури.
Вчинення інших перешкод посадовим обов’язкам державної лісової
охорони полягає в активних чи пасивних діях (бездіяльності), які перешкоджають або роблять неможливим реалізацію ними законних прав
та виконання покладених на них завдань та обов’язків. Це може виражатись у закритті доступу до об’єкта, виданні наказів про недопущення
посадових осіб держлісохорони до перевірки тощо.
Вчинення інших перешкод посадовим особам слід відрізняти від опору працівнику державної лісової охорони при виконанні ним службових
обов’язків. Опір, на відміну від вчинення перешкод, завжди виражається
в активній фізичній протидії здійсненню працівниками державної лісової охорони посадових обов’язків, якими вони наділені на підставі закону. За вчинення опору посадовій особі державної лісової охорони, яку за179
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коном віднесено до працівників правоохоронних органів, передбачена
кримінальна відповідальність згідно зі ст. 342 КК України.
Суб’єктивна сторона проступку – умисел: особа усвідомлює, що вона
не виконує або відмовляється виконувати (не вживши на власний розсуд законних дій щодо оскарження або скасування рішення посадової
особи) вимоги припису про усунення порушень лісового законодавства
або інші вимоги державної лісової охорони, і бажає цього. Також умисна
форма вини в діях порушників матиме місце, якщо вони відмовляються
надати певну інформацію, свідомо надають неправдиву інформацію або
чинять перешкоди законній діяльності посадових осіб держлісохорони.
Суб’єкт порушення – посадова особа або громадянин.
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Вступ
Під час виявлення та документального оформлення лісопорушень, затримання винних осіб, вилучення в них знарядь та незаконно добутої деревини дії працівника державної лісової охорони повинні ґрунтуватись
на суворому дотриманні принципів законності та чіткому знанні лісового
й адміністративного законодавства. Для цього рекомендується детально вивчити повноваження державної лісової охорони, передбачені ст. 91
Лісового кодексу України та Положенням про державну лісову охорону,
затвердженим Постановою КМУ від 16.09.2009 року № 976. Кожному лісівнику доцільно особисто детально ознайомитись із наданими законом
повноваженнями, особливостями їх практичного застосування, продумати типові ситуації, що можуть виникнути в практичній діяльності, та варіанти власних дій у таких ситуаціях.
На практиці працівники державної лісової охорони стикаються в
основному з декількома видами лісопорушень, під час виявлення яких
доводиться мати справу з особами, різними за віком, характером, освітою та займаною посадою. Тобто дії лісівника під час оформлення лісопорушень та вжиті ним заходи особистої безпеки повинні залежати від
характеру такого порушення, конкретної ситуації та особи порушника.
Разом із цим можна виділити загальні правила поведінки в типових ситуаціях під час документального оформлення лісопорушень та запропонувати наступні поради.
Примітка: під поняттям «Особа», що іноді вживається в тексті
пам’ятки, мається на увазі скорочена назва терміну «Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності», тобто конкретний
порушник (або лісопорушник), який вчинив адміністративне правопорушення лісового законодавства, відносно якого складається протокол
про адміністративне правопорушення та надалі буде винесена відповідна постанова.
Уживання в пам’ятці цього терміну зумовлене дотриманням основного принципу адміністративного права – презумпції невинуватості, зміст
якого полягає в тому, що особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, вважається невинною доти, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку. Із цього принципу випливає, що
формально особу, яка вчинила порушення, не можна офіційно назвати
«порушником» доти, доки постанова у справі про адміністративне правопорушення не набере законної сили.
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І. Загальні правила спілкування з особами,
котрі скоїли адміністративні правопорушення
1. Підійшовши до особи, в діях якої вбачаються ознаки лісопорушення,
Ви повинні привітатись, назвати свою посаду, прізвище, ім’я, по батькові та пред’явити своє посвідчення в розгорнутому вигляді. Забороняється передавати посвідчення в руки громадян. Після цього необхідно
коректно пояснити причину затримання та суть вчиненого особою порушення.
2. Перш ніж підійти до лісопорушника в лісі, необхідно попередньо
оцінити навколишню обстановку, виявити його можливих спільників,
загрози та негативні чинники ситуації, швидко продумати варіанти
власних дій, спрогнозувати реакцію порушника, подбавши про власну
безпеку. Настійно рекомендується завжди забезпечувати чисельну перевагу над порушниками. Якщо Ви вирішуєте відразу ж підійти до порушників і розпочати документальне оформлення їхніх дій, варто повідомити про це, скориставшись мобільним зв’язком, безпосереднього
керівника і колег, а також вказати у розмові своє точне місцезнаходження та інші суттєві обставини.
3. Доцільно, щоб під час затримання лісопорушників Ви були вдягнені у форму з відповідними емблемами та мали охайний вигляд. Цим
Ви підкреслюєте, що Ви є представником влади, наділеним адміністративними повноваженнями. Той факт, що Ви були у формі, також матиме
суттєве значення у разі можливого оскарження Ваших дій. Зокрема, порушник не матиме фактичних підстав заявити про те, що не знав, хто
саме його затримував.
4. Під час виконання службових обов’язків з охорони ввірених Вам
обходів необхідно мати при собі відповідні бланки протоколів та постанов, бланки інших необхідних документів, копіювальний папір,
ручку, планшет.
5. Спілкуючись із громадянами, які перебувають у лісі, Ви повинні
поводитись ввічливо, розмовляти спокійним тоном, діяти цілеспрямовано, наполегливо, не метушитися та виявляти витримку. Завжди намагайтеся чинити так, щоб Ваші дії були зрозумілими для оточуючих і
обов’язково коректними. Звертатися до громадян необхідно тільки на
«Ви». При зверненні не допускаються:
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■ грубий, гордовитий тон, зверхність, зарозумілість;
■ іронічний або неввічливий виклад суті порушення;
■ образливі вислови та репліки, нецензурна лайка;
■ безтактні повчання, необґрунтовані звинувачення.

6. У ході розмови Ви повинні визначати дії порушника та контролювати хід розмови, а не навпаки. Не піддавайтесь сторонньому емоційному
впливу. На хамство відповідайте офіційним тоном, не підвищуючи голосу,
відразу ж попередивши порушника про негативні правові наслідки такої
поведінки. Бажано, щоб розмову вів тільки один працівник, інші в розмову
не вступають, навіть у тому випадку, якщо порушник звертається до них.
7. Необхідно завжди пам’ятати, що перед Вами особа, наміри якої, по
суті, Вам не відомі. Порушник може мати при собі зброю, колючо-ріжучі предмети, газові балончики, які він може застосувати. Нагадуємо, що
проводити особистий огляд громадян лісовій охороні не дозволяється.
Отже, в разі необхідності Ви повинні домогтись від підозрюваної особи,
щоб вона сама показала Вам вміст власних кишень чи рюкзака. Виявлені
знаряддя скоєння лісопорушень підлягають вилученню в передбаченому законом порядку.
8. Спілкуючись із громадянами, слід перебувати на безпечній відстані
(не менше метра – півтора) від них, постійно тримаючи дистанцію. Не
можна повертатись до затриманих спиною, займати незручне для безпосереднього спілкування положення або відходити на велику відстань.
Одночасно слід уживати заходів щодо запобігання втечі порушника з
місця скоєння порушення.
9. Ніколи не змагайтеся з порушником у сарказмі та дотепності. Якщо
громадянин розпочав розмову в такому тоні, не перебивайте його. Ваша
сила має виявлятись у вмінні переконувати громадянина, і він повинен
відчути Вашу правоту.
10. Запорукою ефективних дій під час документального оформлення
лісопорушень є досконале знання Вами вимог чинного законодавства.
Набуваючи досвіду щодо адміністративного оформлення порушень,
особисто для себе постійно робіть відповідні висновки і вдосконалюйте
власну практику.
11. Порушник має зрозуміти та усвідомити, що у Вас є влада, знання,
уміння. Ви виконуєте службові обов’язки, захищаєте державні й суспіль184
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ні інтереси, охороняєте державні ресурси та природу. Дайте це зрозуміти власними словами та діями.
12. Погрожувати громадянам діями, які Ви не зможете реалізувати, –
значить підривати власний авторитет. У деяких випадках грубість у поєднанні з прямотою може спричинити різкий вияв агресії з боку порушника. Завжди пам’ятайте, що іноді добре слово, ввічливе попередження
діє набагато сильніше, ніж жорсткий наказ.
13. Іноді доречно спочатку звертатись до порушника у формі прохання або попередження. Якщо громадянин відразу не погодиться виконувати Ваші вказівки, Ви не повинні втрачати контроль над ситуацією, Ви
маєте відчути момент, коли необхідно застосувати інші, більш суворі
заходи переконання чи впливу – наказу (примусу). Уважно вислухайте
пояснення громадянина, і якщо в його діях присутні пом’якшуючі вину
обставини, обов’язково врахуйте їх, ухвалюючи рішення.
14. Якщо затриманий телефонує місцевим представникам влади чи посадовцям правоохоронних органів, після чого пропонує Вам узяти мобільний телефон і поговорити з таким абонентом, пам’ятайте, що Ви маєте
право відмовитись від розмови і не брати телефон у руки. У цьому випадку доцільно в коректній формі пояснити, наприклад, що Ви не уповноважені спілкуватись із малознайомими особами та приймати рішення.
15. Обман при затриманні лісопорушників недопустимий; разом із
цим слід завжди передбачати можливі реакції осіб на Ваші слова та пропозиції. Щоб доставити порушника в міліцію, необхідно запропонувати
йому сісти в службовий автомобіль для встановлення особи. Якщо він
не виконає вказівки, повторіть вимогу більш владним тоном.
16. Доставлення порушника в органи місцевого самоврядування та міліцію можливе лише у випадках, передбачених законом. Докладно цей захід
впливу описано в «Методичних рекомендаціях з питань оформлення державною лісовою охороною матеріалів про адміністративні правопорушення та приписів про усунення порушень вимог лісового законодавства»1.
17. Слід повідомити порушника про необхідність складання протоколу, у зв’язку з чим спочатку потрібно встановити його особу, тобто
достовірно з’ясувати анкетні дані відповідно до реквізитів бланку. Це
з’ясовується шляхом безпосереднього спілкування з Особою.
1

З повною версією «Методичних рекомендацій» можна ознайомитись на національному сайті програми ENPI-FLEG http://www.fleg.org.ua.
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18. Перш ніж розпочати складання протоколу, крім встановлення Особи, необхідно вжити заходів щодо точного з’ясування суттєвих обставин
порушення. При цьому слід встановити час, місце, спосіб порушення,
реквізити відповідних документів, заподіяну порушенням шкоду тощо.
Після з’ясування цих обставин треба стисло викласти їх у протоколі у
вигляді фабули, тобто стислого опису змісту події.
19. Під час перевірки документів, оформлення лісопорушення та спілкування з Особою слід постійно контролювати ситуацію, слідкувати за
діями Особи та її емоційним станом. Особливу увагу слід звертати на
рухи її рук.
20. Завершуючи оформлення документації, ніколи не закінчуйте спілкування підписом у протоколі та врученням квитанції. Висловіть своє
схвалення правомірної поведінки Особи під час затримання, поясність
правові наслідки порушення і, закінчивши розмову, попрощайтеся.

ІІ. Рекомендації щодо виявлення
та документального оформлення дій осіб,
які вчинили незаконну рубку
1. Під час документального оформлення незаконної рубки головне
завдання – зібрати максимальну кількість доказів, які б свідчили про
наявність складу порушення (злочину) в діях Особи. Обов’язкові ознаки складу незаконної рубки описані в практичному коментарі до статей
Кодексу про адміністративні правопорушення України.
2. Якщо Ви під час лісового обходу почули звук працюючої бензопили
або характерний звук падаючих дерев у лісовому масиві, де в цей час не
повинні здійснюватись лісогосподарські роботи, доцільно відразу ж дістатись непоміченим району такої рубки. На місці слід встановити приблизну кількість осіб, які перебувають на ділянці.
3. У разі наявності на місці порушення двох і більше осіб доцільно викликати на допомогу інших працівників лісової охорони, домовившись
про місце зустрічі. Про виявлені ознаки незаконної рубки, що триває,
необхідно обов’язково повідомити своєму безпосередньому керівнику,
розповівши про власне місцеперебування та точні координати рубки.
4. Якщо зустрічі з групою порушників не вдалось уникнути, то, почавши спілкування з ними, необхідно затягувати час, чекаючи приїз186
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ду викликаних колег. Подальші дії залежатимуть від ситуації. Доречно
буває демонстративно ще раз зателефонувати колегам з мобільного
телефону та повідомити про своє місцеперебування, виявлених осіб,
державні номери причетних транспортних засобів. При цьому слід
негайно оцінити загальне співвідношення сил, можливість допомоги
сторонніх осіб, визначити внутрішній стан правопорушників і прийняти рішення щодо подальших дій. У такій ситуації не можна допускати
дій та слів, які провокують порушників на агресивні дії.
5. Під час встановлення факту незаконної рубки та затримання винних осіб «на гарячому» слід одразу з’ясувати, належать ці дії до адміністративного правопорушення чи до кримінального злочину. Це можна
визначити в результаті швидкого обрахунку кількості незаконно зрубаних дерев і попереднього заміру діаметрів їх пеньків. При такому обрахунку шкоди слід виходити з того, що діючі такси за незаконну рубку
становлять приблизно такі суми: пеньок від 25 до 30 см – 1000 грн, від
30 до 35 см – 1500 грн, від 35 до 40 см – 2000 грн, від 40 до 45 см – до
2600 грн, від 45 до 50 см – 3100 грн. Порода дерев не має значення (крім
випадків рубки новорічних ялинок, деяких декоративних рослин тощо).
Незаконна рубка дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду або на особливо захисних лісових ділянках належить до дій,
які містять ознаки злочину незалежно від розміру заподіяної шкоди.
Умовним розміром істотної шкоди, з якого може наставати кримінальна
відповідальність за незаконну рубку в експлуатаційних лісах, рекомендується вважати загальну «суму вартості пеньків» 10000 грн, а безперечною – 17000 грн. Отже, підрахувавши кількість пеньків та попередньо
обрахувавши заподіяну таким чином шкоду, Ви можете швидко зробити
висновок про наявність чи відсутність ознак складу злочину.
Примітка: наведений тут мінімальний розмір заподіяної шкоди –
10000 грн, достатній для притягнення до кримінальної відповідальності, є в більшості випадків умовним і може бути меншим (на практиці
траплялися випадки, коли розмір такої шкоди становив 1500–2000 грн).
У таких випадках слід обґрунтувати те, що заподіяна шкода є істотною у
кримінально-правовому розумінні.
6. Ваші подальші дії залежать від попередньо зробленого висновку.
Якщо незаконна рубка має ознаки адміністративного правопорушення, рекомендується діяти з урахуванням «Методичних рекомендацій».
Ключовими діями тут буде складання протоколу щодо конкретної Особи та збирання необхідних доказів, що підтверджують вину Особи (або
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відсутність вини). Якщо доказів вини Особи достатньо, відносно неї має
бути винесена постанова про накладення адміністративного стягнення.
7. У разі, якщо незаконна порубка містить ознаки злочину, і порушник
затриманий «на гарячому», на місце події необхідно викликати оперативну групу міліції (детально порядок взаємодії з органами внутрішніх
справ описаний в іншому розділі). При цьому вживаються заходи щодо
збирання максимальної кількості доказів та їх збереження.
8. Особи, які вчинили незаконну рубку декількох дерев для власних
потреб, як правило, не зникають з місця події, надають на вимогу наявні
документи, повідомляють правдиві дані про себе та скоєне ними порушення. Особи, які систематично вчиняють незаконні рубки з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, поводяться інакше. Маючи на
меті уникнути відповідальності, як правило, ці громадяни не визнають
вини у вчинених діях, ховають знаряддя рубки, повідомляють неправдиві дані про себе, лякають оскарженням дій. Однак у будь-якому випадку дії лісівників мають бути продуманими, точними та оперативними.
9. У ході попередньої бесіди необхідно встановити особу затриманого
та всі відповідні обставини, які підлягають обов’язковому з’ясуванню
для внесення в протокол. Залежно від обставин уточнюються мотиви
вчинення незаконної рубки, організатор та співучасники, засоби скоєння порушення. До речі, часто винні особи для того, щоб виправдати себе,
повідомляють про інші порушення в лісі, вказуючи місця їх скоєння,
розповідають про осіб, які їх вчиняють. Однак такій інформації не можна довіряти повністю; перш ніж скористатися нею, слід її перевірити.
10. Перевіряючи документи, варто пам’ятати, що громадянин, затриманий за те чи інше порушення, здатний докорінно змінювати свою
поведінку. Ввічлива людина може раптом стати грубою, привітна –
агресивною, врівноважена – нетерплячою, спокійна – дратівливою, а
сором’язлива – рішучою. Для того, щоб уникнути неприємних інцидентів, працівник лісової охорони має завжди залишатись спокійним, ввічливим, уважним, готовим до рішучих дій.
11. Фото та відеозйомка дозволяють об’єктивно фіксувати факт порушення (це допоможе захистити лісівника від можливих наклепів та
претензій з боку порушників), сприяють встановленню особи порушника, фіксують конкретні знаряддя незаконної рубки, а також незаконно
добуту деревину, місце рубки. Фотозйомку слід здійснювати в декількох
ракурсах, зокрема місця події, осіб, які перебувають на місці, засобів автотранспорту, що дасть змогу визначити їх марку та державні номери. У
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випадку вчинення будь-якого опору рекомендується обов’язково проводити відеозйомку наявними технічними засобами (відеокамерами,
мобільними телефонами тощо). Про факт застосування фото та відеозйомки вказується у протоколі.
12. Про обставини скоєння незаконної рубки лісу в установленому законом порядку складається протокол про адміністративне правопорушення. Детально порядок складання протоколу описано в «Методичних
рекомендаціях». Особі обов’язково пропонується надати пояснення з
конкретних питань, що стосуються вчиненого порушення. За наявності
великої кількості важливих обставин доречно самому скласти окреме
пояснення зі слів Особи, в якому вказати місце, час, засоби і знаряддя
вчинення рубки, куди була доставлена деревина, прізвища осіб, на яких
транспортних засобах перевозилась деревина тощо. При цьому Особа
має поставити під текстом власний підпис і дату відібрання пояснення.
13. Пні самовільно зрубаних дерев підлягають клеймуванню контрольними клеймами у встановленому порядку.

ІІІ. Рекомендації щодо документального
оформлення незаконних рубок,
які вчинюються групою осіб
1. Під час планування негайного затримання організованої групи лісорубів, які вчиняють незаконну рубку, необхідно ухвалити рішення про
місце затримання. Зокрема, можливе затримання як безпосередньо на
місці незаконної рубки, так і при спробі вивезення незаконно добутої
деревини з лісового масиву.
2. Для цього доцільно швидко визначити місце та порядок затримання, розподілити обов’язки між групами, варіанти дій тощо. Старший
групи має роз’яснити правила техніки безпеки іншим членам групи.
Організовуючи засідку, треба визначити лісові дороги, якими порушники можуть покинути місце рубки. Враховуючи те, що тривалість таких
рубок в середньому становить 1-2 години, доцільно негайно продумати
шляхи непомітного підходу до порушників з різних боків, перекрити
одразу декілька ймовірних виїзних шляхів.
3. Незаконні рубки для промислових потреб у більшості випадків вчиняються організованими групами із застосуванням декількох
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транспортних засобів. Як правило, один або два легкові автомобілі
забезпечують прикриття виїзду з ділянки лісовозів з добутою деревиною. Слід виявити такі автомобілі, а під час затримання інколи доцільно пропустити їх уперед, дочекавшись завантажених лісовозів, а
затримувати пізніше.
4. Про факт вчинення злочину – незаконної рубки лісу – слід негайно повідомити чергову частину територіального органу внутрішніх справ. Краще робити це, зателефонувавши на номер «102», який
фіксує ( із записом) всі усні повідомлення в автоматичному режимі. У
телефонній заяві слід вказати місце, спосіб скоєння злочину, приблизну кількість осіб, інші обставини порушення, назвати свою посаду і
прізвище, контактний телефон. Обов’язково наголошується на необхідності виїзду оперативної групи міліції на місце незаконної рубки. У
таких випадках потрібно негайно організувати супровід працівників
міліції до визначеного місця.
5. Керує затриманням старший групи, який проводить інструктаж.
Якщо ухвалено рішення про затримання порушників на місці, наближатись до них необхідно одночасно з різних сторін, знімаючи процес
затримання на відео. У нічний час необхідно забезпечити наявність
пристроїв освітлення на ділянці. При цьому затримання обов’язково
має бути раптовим, що забезпечується шляхом постійного підтримання мобільного зв’язку між групами.
6. Обов’язково забезпечується чисельна перевага лісової охорони над
особами, які вчиняють незаконну рубку. Якщо група затриманих перевищує за чисельністю бригаду лісівників, необхідно діяти рішуче, швидко та одночасно залишатись спокійними й коректними. Якщо затримані
відчують невпевненість членів групи лісової охорони, вони можуть не
підкоритись та зникнути непокараними.
7. З порушниками спілкується старший групи, а всі інші на відстані 5-8
метрів знаходяться в стані готовності запобігти можливому опору порушників та нападу їх на членів групи затримання. Усі ключові питання,
пов’язані із затриманням, вирішуються без участі порушників. Якщо необхідно прийняти рішення під час спілкування із затриманими, доцільно звернутись до колеги та відійти в бік на 1-2 хвилини для розмови.
8. Необхідно дочекатись прибуття на місце події оперативної групи
міліції, а якщо це неможливо, оглянути місце події, зафіксувати всі виявлені предмети, що стосуються факту рубки, в протоколі огляду. Серед
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іншого, фіксуються предмети та знаряддя рубки, транспорті засоби, пні
дерев, власне повалені дерева, завантажені сортименти, сліди на землі.
За результатами складається протокол огляду, який долучається до протоколу про адміністративне правопорушення.
9. Чекаючи на приїзд працівників міліції (якщо затримання здійснено без їх участі), необхідно зберігати місце вчинення порушення в існуючому стані. До приїзду працівників міліції рекомендується скласти
протокол про адміністративне правопорушення за ст. 65 чи 65-1 КУпАП
відносно встановлених осіб, виявити незаконно зрубані дерева, встановити їх кількість та діаметр пнів, отримати пояснення тощо.
10. Відразу ж після приїзду оперативної групи ОВС необхідно надати
консультаційну допомогу її керівникові (яким зазвичай є слідчий), розповісти про обставини події, зорієнтувати на закріплення наявних доказів. Якщо ознаки злочину очевидні, слідчий повинен скласти протокол
огляду місця події. На його вимогу необхідно взяти участь у проведенні
огляду в якості фахівця, забезпечити присутність двох понятих. Рекомендується пояснити слідчому ймовірні дії порушників, спосіб та специфіку вчиненої рубки, особливості технологічного процесу валки дерев,
лісівничі терміни, а також встановити прив’язку до постійних орієнтирів на ділянці тощо.
Для довідки: огляд місця події є невідкладною слідчою дією, яка може
проводитись як до порушення кримінальної справи, так і на всіх етапах
розслідування. Огляд місця події – незаконної рубки – повинен фіксувати
обстановку події в натурі, площу знищеного або пошкодженого лісового масиву, окремих дерев, характер рослинності, виявлення інших слідів
рубки. Одним із завдань такого огляду буде встановлення способу скоєння рубки, збирання доказів злочину. Зокрема, у протоколі огляду місця
події, як правило, відображається реальний стан лісової ділянки, її приблизна площа, кількість пнів незаконно зрубаних дерев, розташування
звалених хлистів, залишені сортименти, наявність порубкових решток,
наявні залишки зрубаних дерев, категорія лісів, наявні транспортні засоби, інші сліди та речові докази. Слідчий повинен вилучити та упакувати
будь-які предмети, що можуть бути речовими доказами. У ході слідства
необхідно вирішити питання щодо їх долучення до матеріалів справи.
Увага: у протоколі огляду місця події слідчим, як правило, перелічуються пні незаконно зрубаних дерев та їхній діаметр. Одночасно працівники державної лісової охорони в таких випадках складають службові
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документи (відомості матеріально-грошової оцінки, перелікові відомості тощо), які потім слугують підставою для обрахунку заподіяної лісу
шкоди. З метою уникнення розбіжностей між цими документами, що
можуть виникнути під час обрахунку шкоди через розходження у діаметрах пнів, оглядаючи місце події, діаметри пнів слід визначати разом.
Нагадуємо, що обмір пнів проводиться сертифікованими вимірювальними засобами (рулетками, мірними вилками тощо). Марка, номер і тип
таких засобів обов’язково зазначаються в протоколах та актах.
11. Зібрані державною лісовою охороною матеріали з відповідною заявою за фактом незаконної рубки повинні у найкоротший термін передаватись до відповідного органу внутрішніх справ. У таких випадках, як
правило, заява з наданими документами долучається працівниками міліції до матеріалів перевірки, за результатами якої вирішується питання про порушення кримінальної справи.

ІV. Рекомендації щодо встановлення особи,
яка притягається до адміністративної
відповідальності
Якщо в лісопорушника немає при собі документів, що посвідчують
його особу, дані про нього можна з’ясувати наступними шляхами:
1. Точні дані про всіх зареєстрованих на території області громадян
можна дізнатись в обласних адресно-довідкових бюро УМВС, які працюють цілодобово. Облік громадян у бюро здійснюється за картотекою.
Доступ до отримання інформації з таких бюро у встановленому порядку
мають працівники правоохоронних органів.
2. Якщо порушників декілька, їх розводять у різні сторони і в кожного з’ясовують його дані та відомості про його спільників. Отримані дані
можуть бути записані та потім порівняні. Одного громадянина можна
опитувати декілька разів з інтервалом у часі. Якщо у повідомленій ним
інформації наявна плутанина, порушник надає неправдиві дані.
3. Особу власника автотранспорту можна встановити за державним
номером у підрозділах МРЕВ ДАІ. Слід мати на увазі, що доволі часто
громадяни керують автомобілями на підставі довіреностей без отримання тимчасового талону, отже, реальні власники можуть не обліковуватись у ДАІ. Доступ до комп’ютерної бази даних МРЕВ ДАІ мають
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чергові частини міськрайвідділів УМВС; працівники міліції отримують
таку інформацію через відповідні підрозділи, що функціонують у цілодобовому режимі.
4. Інформацію про особу можна з’ясувати за допомогою свідків, знайомих. У такому випадку у протоколі зазначається, що особа встановлена
через конкретного громадянина (зазначається, через кого саме).
5. Ефективно діє на порушника фото та відеозйомка: усвідомлюючи, що за зображенням його все одно знайдуть, той повідомляє правдиві дані.

V. Рекомендації щодо здійснення перевірок
за фактами незаконних рубок, вчинених
невстановленими особами
1. З різних причин значна кількість осіб, які вчинили незаконні рубки,
залишається невстановленою. Адміністративне законодавство дозволяє працівникам державної лісової охорони в межах наданих повноважень здійснювати власну перевірку за фактами вчинених лісопорушень
і виявляти осіб, які їх скоїли. Правовою підставою для проведення такого розслідування є сам факт вчинення порушення, який має бути відображений у протоколі про вчинення адміністративного порушення.
2. Відповідно до вимог закону адміністративне стягнення може бути
накладено не пізніше ніж через два місяці з дня виявлення правопорушення, тобто з дати складання протоколу чи акту. Отже, в межах вказаного терміну дії щодо з’ясування особи конкретного лісопорушника є
доцільними і законними.
3. Працівники державної лісової охорони мають законне право викликати та опитувати осіб, про яких є дані, що їм відомі обставини, які
підлягають з’ясуванню в цій справі. В адміністративному законодавстві
цим особам надається статус свідків. Забезпечення явки свідків за викликом завжди викликає складнощі, однак законом не заборонено проводити такі опитування за місцем знаходження чи проживання свідків.
Під час опитування з’ясовується, хто і що бачив, знає (можливо, хтось
пропонував придбати лісопродукцію, мав намір взяти лісорубний квиток, робив спроби наймати автотранспорт для перевезення деревини,
позичав у господарстві бензопилу, збирав бригаду для виїзду в ліс тощо).
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Доречно проводити такі дії спільно з дільничними інспекторами міліції
(за їхньою згодою), які знають спосіб життя місцевого населення, а також окремих його категорій.
4. Отримавши певну інформацію стосовно обставин вчиненої рубки,
її необхідно ретельно перевірити. Слід з’ясувати точний час вчинення
рубки, прикмети автотранспорту, що вивозив незаконно зрубану деревину (марку автомобіля, колір кабіни, кузова, державний номер, особливі прикмети тощо), осіб, які вчинили таку рубку (зовнішній вигляд,
колір і вид одягу тощо), знарядь, використаних для вирубки (вид, колір,
марка тощо).
5. Суттєве значення має внутрішня перевірка причетності до факту
порушення закріпленого за обходом, де виявлена рубка, лісника (майстра лісу). Під час такої перевірки з’ясовується, коли востаннє лісник
(майстер лісу) перебував на ділянці обходу, як і хто оглядав цю ділянку
в порядку контролю, які заходи вживались щодо недопущення незаконних рубок, ким, коли і за яких обставин була виявлена рубка тощо. Одночасно вивчається документація періодичних ревізій обходу, де сталась
незаконна рубка.
6. Велику увагу слід приділити огляду місця незаконної рубки, адже
іноді порушники залишають певні предмети чи речі, інші сліди та докази, за якими їх можливо ідентифікувати.
7. Особливу увагу треба приділити огляду місць складування, переробки
та збуту деревини в населених пунктах, розташованих неподалік від лісового масиву, опитуванню працівників пилорам. Рекомендується також ретельно перевіряти підозрілих власників вантажних транспортних засобів
та тракторів, з використанням яких могла здійснюватись незаконна рубка.
8. Якщо винну особу буде встановлено протягом двох місяців, вона
може бути притягнута у передбаченому законом порядку до адміністративної відповідальності.
9. Щоб довести справжнє походження незаконно добутої деревини,
коли зрізана деревина вивезена з місця рубки (насамперед – нижні комлеві сортименти), проводиться зрізування верхньої частини пня. У цих
випадках доцільно оформити протокол огляду та вилучення відповідно
до «Методичних рекомендацій». Кожний зріз пня нумерується, у протоколі описується його стан, товщина, діаметр. Вилучені речі вважаються
речовими доказами та долучаються до справи.
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10. У разі виявлення нижніх частин сортиментів незаконно добутої
деревини проводиться їх співставлення з вилученими раніше зрізами
пнів. Аби довести факт співпадання зрізів із конкретних пнів з відповідними нижніми комлевими зрізами сортиментів, необхідно провести їх
прикладення, про що в присутності понятих скласти протокол огляду. У
таких ситуаціях іноді складаються «Акти співставлення» комлевих зрізів зі зрізами, отриманими з пнів, однак адміністративне законодавство
такого документа, як «акт», не передбачає. Якщо такі дії лісопорушників
тягнуть за собою кримінальну відповідальність, крім вилучення відповідних сортиментів, необхідно обов’язково зрізати з них нижні комлі та
передати їх до органів слідства.

VI. Рекомендації щодо проведення огляду
транспортних засобів та перевірки документів
на лісопродукцію
1. Про правові підстави та порядок зупинення транспортних засобів
працівниками державної лісової охорони детально йдеться у «Методичних рекомендаціях». Слід зазначити, що пунктом 4 ст. 91 Лісового кодексу України не визначені правові підстави для зупинення державною
лісовою охороною транспортних засобів у лісі. Утім, можна дійти однозначного висновку, що така зупинка автомобілів має бути пов’язана з
обґрунтованою підозрою щодо використання автомобіля під час скоєння лісопорушення або мати на меті перевірку відповідних документів
на лісопродукцію, що перевозиться.
2. Зупиняючи невідомі транспортні засоби, настійно рекомендується
бути вдягненим у службовий одяг; службовий автомобіль лісової охорони повинен мати відповідні емблеми. Наявну при собі мисливську
зброю доцільно сховати. Це необхідно для того, щоб водій автомобіля
чітко усвідомлював, що його зупиняють уповноважені працівники лісового господарства, оскільки в іншому випадку він може злякатись і не
виконати вимоги зупинитись, спровокувавши неправомірні дії посадових осіб лісової охорони.
3. Підійшовши до кабіни зупиненого автомобіля, слід стати на певній відстані від дверей, після чого привітатись, назватись та запропонувати водієві вийти з метою перевірки документів та лісопродукції.
Одночасно слід візуально оглянути салон (кабіну) з метою виявлення
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пасажирів, які там можуть перебувати, знарядь лісопорушень, заборонених предметів, зброї тощо. Перевіряючи документи, слід стояти збоку від машини, враховуючи те, що автомобіль може рушити з місця як
вперед, так і назад.
4. Якщо водій (власник) автотранспортного засобу втік з місця незаконної рубки, покинувши автомобіль, слід негайно по телефону повідомити про це територіальний орган внутрішніх справ. Цього ж дня доцільно подати офіційну письмову заяву від імені керівництва лісгоспу
до територіального ОВС, у якій слід відобразити цей факт та клопотати
про встановлення власника транспортного засобу. Огляд автомобіля у
такому випадку проводиться працівниками міліції за участю понятих.
Державній лісовій охороні в подібних ситуаціях доцільно застосовувати
відеозйомку. Це попередить можливості порушника неправдиво заявити, що його автомобіль був викрадений за невідомих обставин або насильно привласнений працівниками лісового господарства, пошкоджений тощо.
5. Зупинивши автомобіль із завантаженою деревиною, крім посвідчувальних документів від водія слід вимагати дорожний лист та
товарно-транспортну накладну (ТТН). Огляд названих документів у
таких випадках необхідно здійснювати з метою визначення їх достовірності. Так, якщо згідно з документами товарна лісопродукція належить відправнику – підприємству, що входить до сфери управління
Держкомлісгоспу України, до товарно-транспортної накладної повинна додаватись специфікація – форма ЛГ 25. Для інших лісогосподарських підприємств – на зворотньому боці ТТН має бути розписана т.з.
«точковка».
Для довідки: дорожний лист вантажного автомобіля є первинним
документом обліку суворої звітності, що всебічно характеризує роботу
автомобіля і водія з моменту їх виїзду з підприємства і до моменту повернення на підприємство. Без дорожного листа перевезення вантажів,
зокрема лісопродукції, не допускається. Такий лист складається підприємством-перевізником та використовується для обліку роботи транспортного засобу, списання пального і взаємних розрахунків між перевізником та замовником.
Товарно-транспортна накладна – це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, призначений для списування товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення,
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оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку,
а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної
роботи. Закон України «Про автомобільний транспорт» визначає ТТН
обов’язковим документом, що повинен оформлюватись при перевезенні вантажів автомобільним транспортом. Зі змісту ст. 48 вказаного
Закону випливає навіть, що ТТН необхідно оформлювати на власний
транспорт у випадках перевезення вантажів для власних потреб. Даний
документ по суті є письмовою формою договору перевезення і залишається на сьогодні основним документом на вантаж. Разом із цим він є
первинним документом бухгалтерського обліку.
6. Перевіряючи накладні, спочатку слід перевіряти формальну правильність їх заповнення, тобто повноту заповнення реквізитів: «замовник – платник», «вантажовідправник – вантажоотримувач», «пункти
навантаження – розвантаження», назву та характеристику деревини
(сортимент, порода, сорт), якість деревини, наявність печатки лісництва. Якщо документи виписані однією датою, прізвище водія у ТТН повинно збігатись з прізвищем у дорожному листі. Особливу увагу необхідно звернути на дату виписки накладної, маршрут перевезення, наявність погашень (попередньо задіяних при оформленні Сертифікатів
походження), виправлень, дописів, колір ручки та почерк особи, яка її
заповнювала, тощо.
7. Далі необхідно перевірити відповідність завантажених сортиментів
даним, зазначеним у наданих ТТН та специфікації. У випадку виявлення фактів невідповідності якісних чи кількісних характеристик сортиментів, завантажених в автомобілі, з даними, зазначеними в товарнотранспортній накладній, необхідно вжити заходів щодо встановлення
дійсного походження такої деревини.
8. Виявивши розходження між наданими документами та наявною
лісопродукцією (ознаки пересортиці, відсутність або невідповідність
клейм, заниження якості лісу-кругляка, фіктивність документів тощо),
необхідно документально зафіксувати такий факт, вилучити пред’явлену
товарно-транспортну накладну, скласти протокол огляду автомобіля і
вантажу, ведучи фото- і відеозйомку. Одночасно записується пояснення
водія та інших пов’язаних осіб по суті поставлених запитань. За наявності
підстав незаконно добута лісопродукція має бути вилучена у встановленому порядку.
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VII. Рекомендації щодо перевірки документів
та вилучення незаконно добутої деревини
1. Закон (п. 6 ст. 91 ЛКУ) дозволяє державній лісової охороні «у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому законом порядку у громадян і юридичних осіб документи, добуті лісові ресурси, знаряддя їх добування, а також транспортні засоби, що слугували знаряддями правопорушення, та вирішувати питання про їх подальшу належність
та використання». Виходячи з цього формулювання, можна дійти висновку, що обов’язковою умовою вилучення перелічених у статті предметів
має бути факт вчинення певного адміністративного правопорушення або
злочину (ст. 246 КК України – незаконної рубки лісу), що має бути логічно пов’язаний з незаконно добутими лісовими ресурсами, знаряддями їх
добування тощо. Процесуальним документом, який засвідчує факт порушення, є протокол про адміністративне правопорушення, тому вилучення перелічених предметів без складання протоколу не рекомендується.
2. Слід врахувати, що лісова охорона має три варіанти документального оформлення вилучення незаконно добутих лісових ресурсів, знарядь
їх добування тощо: 1) складання окремого протоколу вилучення, 2) внесення відповідного запису до протоколу про адміністративне правопорушення, 3) cкладання опису знарядь незаконного добування (заготівлі)
лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів. Формальна процедура вилучення проводиться після огляду цих предметів.
3. Відповідно до ст. 108 ЛКУ незаконно добута деревина та інші лісові
ресурси підлягають вилученню в установленому порядку. У разі неможливості вилучення незаконно добутої деревини стягується її вартість.
Під незаконно добутою деревиною слід розуміти деревину, що заготовлена в результаті вчинення незаконної рубки, за скоєння якої наступає
адміністративна (ст. ст. 65, 65 – 1 КУпАП) або кримінальна відповідальність (ст. 246 КК України). Неможливість вилучення незаконно добутої
деревини може бути обумовлена тим, що вона стала непридатною, перероблена, продана або використана іншим чином самим порушником.
4. Вилучення незаконно добутої деревини, знарядь її добування, документів, а також транспортних засобів, що були знаряддям правопорушення, полягає в примусовому припиненні права власності в частині
обмеження розпорядження нею до винесення відповідної постанови у
справі. Тобто питання про подальшу належність та використання вилу198
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чених лісових ресурсів, знарядь їх добування, транспортних засобів має
бути вирішено уповноваженою посадовою особою лісової охорони в Постанові про накладення адміністративного стягнення.
5. Отже, у випадках вилучення вказаних предметів і знарядь під час складання протоколу про адміністративне правопорушення, виносячи постанову про накладення адміністративного стягнення у справі, уповноважена особа зобов’язана вирішити питання про повернення їх власникам або
знищення (ст. 265 КУпАП). Слід пам’ятати, що конфіскація (тобто примусове безоплатне вилучення) майна фізичних осіб або оплатне вилучення
предметів (вилучення предметів із відшкодуванням їх вартості), знарядь
порушення (наприклад, сокир, бензопил, транспортних засобів тощо), які
належать особам на праві приватної власності, може здійснюватись винятково на підставі рішення суду, а працівники державної лісової охорони
не наділені подібними повноваженнями.
6. Питання вилучення державною лісовою охороною незаконно заготовленої деревини у випадках затримання транспортних засобів недостатньо врегульовано чинним адміністративним та лісовим законодавством. Проблемним у деяких випадках залишається доведення факту скоєння лісопорушення з боку водія або власника лісопродукції, доказування
нелегального походження деревини. Вилучаючи деревину сумнівного походження, доцільно викликати працівників міліції, а в окремих випадках
– співробітників ДАІ з подальшим вирішенням питання про проведення
перевірки даного факту в порядку ст. ст. 94, 97 КПК України.
Для довідки: керування транспортними засобами водіями, які не
мають при собі або не пред’явили чи не передали для перевірки належно оформленого дорожного (маршрутного) листа або документів на
вантаж, що перевозиться, є адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 126 КУпАП – «Керування транспортними засобами
особами, які не мають відповідних документів або не пред’явили їх для
перевірки». За вчинення такого порушення передбачено накладення
максимального штрафу в розмірі 850 грн. Повноваженнями складати
протоколи у цій категорії справ наділені лише працівники ДАІ.
7. Вилучені речі до винесення постанови у справі зберігаються у визначеному лісовою охороною місці. Якщо матеріали по факту незаконної
рубки направляються для порушення кримінальної справи до органів
внутрішніх справ чи прокуратури, в них обов’язково зазначається про
факт вилучення речей у порушника та їх перебування у визначеному
місці. У такому випадку вирішення питання про подальшу належність
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речей переходить до компетенції цих органів і вирішується в порядку,
передбаченому кримінально-процесуальним кодексом.
Для довідки: орган досудового слідства може визнати зазначені
предмети речовими доказами та приєднати їх до порушеної кримінальної справи. Після проведення досудового розслідування справа направляється на судовий розгляд, і вже суд матиме повноваження, ухваливши
вирок, конфіскувати деревину, знаряддя вчинення злочину та транспортний засіб порушника.
8. Адміністративне законодавство визначає, що після вилучення предметів, які були об’єктом правопорушення, вони можуть бути повернуті
їхнім власникам. Фактичними власниками незаконно добутої деревини
у подібних випадках можуть бути лісогосподарські підприємства – постійні лісокористувачі, в лісовому фонді яких була вчинена незаконна
рубка чи інше лісопорушення. Можна дійти висновку, що деревина, після її вилучення та набрання законної сили остаточним рішенням в адміністративній справі, може бути передана у власність держлісгоспу, де
вона має бути оприбуткована в установленому порядку.

VIII. Рекомендації щодо запобігання конфліктам
з порушниками та дій в екстремальних ситуаціях.
Застосування сили, спеціальних засобів, зброї.
Необхідна оборона і затримання особи,
яка вчинила злочин
1. Якщо порушник на Ваші дії та законні вимоги реагує збуджено, і ситуація може стрімко перерости у фізичну сутичку, Вашим першочерговим завданням є заспокоїти його і переконати в необхідності дотримання правопорядку. Ви повинні розпочати переговори, спілкуючись із порушником на рівних. При цьому працівник лісової охорони зобов’язаний
контролювати і коректувати емоційний стан порушника.
2. Під час переговорів з порушником рекомендується викладати свої
думки чітко та зрозуміло, застосовуючи необхідний тембр і гучність
голосу, міміку обличчя та жести, маючи на меті основне завдання – заспокоїти порушника. У таких ситуаціях не можна робити різких рухів,
треба попереджати порушника про свої дії, приймати його точку зору,
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намагатися не підпадати під його вплив, уважно слідкувати за його поведінкою, не повертатися до нього спиною, дивитись прямо в очі. При
цьому у Ваших висловлюваннях не повинно бути підтексту, вони мають
бути чіткими та зрозумілими.
3. Якщо порушник продовжує залишатись під впливом емоцій і намагається чинити активний фізичний опір або починає ображати Вас, зробіть йому в суворій формі попередження, перш ніж застосувати більш
суворі заходи. Бажано попередити його про кримінальну відповідальність за подібні дії, наголосивши на тому, що Ви – працівник правоохоронного органу. Порушник має чітко усвідомити законні обмеження та
негативні наслідки недотримання таких меж.
4. Слід обов’язково враховувати, що у значної частини громадян, які
тримають у руках колючі та ріжучі знаряддя (ніж, сокиру тощо), змінюється модель поведінки в екстремальних ситуаціях. Як правило, подібні предмети дають людині хибну впевненість у власній перевазі. Не
слід забувати також, що для громадянина його несподіване затримання
є стресом, під впливом якого він може вдатись до неадекватних дій. У
зв’язку з цим необхідно, вдаючись до різних засобів впливу, змусити порушника передати Вам колючо-ріжучі предмети, а за наявності для цього підстав – вилучити їх.
5. Якщо в агресивно налаштованої особи є при собі зброя, її бажано вилучити, наприклад, з метою перевірки номерів.
6. Пам’ятайте, що законом Ви прирівняні до працівників правоохоронних органів – міліції, прокуратури, військовослужбовців, тому
Ваше життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків знаходиться під особливою охороною закону. Активний фізичний опір,
вчинений у відповідь на Ваші законні вимоги, а також будь-яке насильство чи навіть погроза щодо Вас тягнуть за собою кримінальну
відповідальність.
7. Чинне законодавство України надає лісівникам формальне право на носіння та застосовування спеціальних засобів (гумових кийків,
сльозогінного газу, наручників, електрошокових пристроїв тощо) та
зброї (п. 7 Постанови КМУ від 16.09.2009 року №976). Зокрема, п. а ч.1
ст. 3 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» наголошує, що працівники правоохоронних органів відповідно до законодавства мають право «застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю з метою забезпечення вико201
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нання правомірних наказів і усних вимог, що добровільно не виконуються, для захисту особистої безпеки, безпеки близьких родичів, а також
свого житла і майна».
8. Аналізуючи вищезазначені вимоги закону, варто звернути увагу на
те, що застосування таких засобів буде правомірним лише за умови дотримання конкретних вимог:
■ метою застосування повинно бути лише: а) забезпечення виконан-

ня правомірних наказів і усних законних вимог державної лісової
охорони, б) захист особистої безпеки (зокрема відбиття нападу) і
безпеки близьких родичів, в) захист свого житла та майна;
■ застосовувати спеціальні засоби та зброю з метою забезпечення

виконання наказів або вимог лісової охорони можна лише у випадках, коли порушник відмовився їх виконувати в добровільному порядку.
9. У зв’язку з відсутністю нині нормативно-правового акта, який би визначав порядок застосування працівниками державної лісової охорони заходів
фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї, порушене питання залишається недостатньо врегульованим. Водночас слід підкреслити, що умови та межі
застосування таких заходів, засобів та зброї детально визначені законодавцем
для іншого правоохоронного органу – міліції. Зокрема, ст. 12 Закону України
«Про міліцію» передбачено умови та межі застосування заходів фізичного
впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї. Із роз’яснювальною метою
повністю наводимо згадану статтю:
«Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених цим Законом.
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби
і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза
життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції.
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім
випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю
людей, працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.
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У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію обов’язків
і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.
Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі
внаслідок застосування працівником міліції заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, працівник міліції негайно та письмово доводить до відома безпосереднього начальника для сповіщення прокуророві.
Перевищення повноважень щодо застосування сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою відповідальність, встановлену законом».
Отже, працівникам державної лісової охорони у разі виникнення екстремальних ситуацій доцільно обов’язково дотримуватись вищевказаних положень закону. Доречно також ознайомитись із іншими статтями
згаданого закону, що регламентують ці питання, а саме: ст. 13 «Застосування заходів фізичного впливу», ст. 14 «Застосування спеціальних засобів», ст. 15 «Застосування вогнепальної зброї», ст. 15-1 «Гарантії особистої безпеки озброєного працівника міліції».
Правові підстави для застосування вогнепальної зброї працівниками правоохоронних органів урегульовано в «Положенні про порядок застосування
вогнепальної зброї», затвердженому Постановою КМУ від 12.10.1992 року
№575, та в «Положенні про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання
та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів,
а також особами, які беруть участь у кримінальному судочинстві», затвердженому Наказом МВС України від 24.07.1996 року №523.
10. Чинне законодавство дозволяє громадянам законно використовувати спеціальні засоби самооборони для власного захисту. Офіційно до
них належать упаковки з аерозолями сльозогінної та подразнюючої дії
(газові балончики), газові пістолети і револьвери та патрони до них калібру 6, 8 і 9 мм, заряджені речовинами сльозогінної та подразнюючої дії.
Отже, працівники державної лісової охорони, як і звичайні громадяни,
мають повне право на носіння та зберігання газових балончиків і газових
пістолетів (револьверів) за наявності відповідного дозволу, а також пневматичної зброї калібру до 4,5 мм (без отримання дозволу). Крім того, дозволяється придбання та зберігання в установленому порядку холодної
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зброї та пневматичної зброї калібром понад 4,5 мм і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів за секунду, а також вогнепальної гладкоствольної
та нарізної мисливської зброї (придбання здійснюється у встановленому
порядку, носіння та зберігання – за наявності відповідного дозволу).
11. Закон надає працівникам державної лісової охорони право на придбання у встановленому порядку зброї травматичної дії з гумовими кулями (офіційна назва – «пристрої для відстрілу патронів несмертельної дії,
споряджені гумовими або аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами»). Зберігання і застосування електрошокових пристроїв
працівниками лісової охорони законом безпосередньо не передбачено.
12. Ст. 27 Конституції України проголошує, що кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань. Отже, право на оборону визнано одним із основних прав
людини. Для посадових осіб державної лісової охорони як представників
державного правоохоронного органу необхідна самооборона є професійним обов’язком. Звертаємо увагу на те, що чинний закон передбачає цілу
низку нюансів у визначенні необхідної оборони, знання яких знадобиться для того, щоб не помилитись, оцінюючи ситуацію, не допустити неправомірних дій і перевищення меж необхідної оборони. У зв’язку з цим рекомендується поглиблене вивчення лісівниками законодавства про межі
необхідної оборони, правові підстави затримання злочинців тощо.
13. Кримінальний кодекс України визначає, що «необхідна оборона – це
дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно-небезпечного посягання шляхом заподіяння
тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було
допущено перевищення меж необхідної оборони» (ч. 1 ст. 36 КК України).
Працівники правоохоронних органів, які у зв’язку з виконанням службових
обов’язків заподіяли шкоду нападаючому або затриманому, не несуть за це
кримінальної відповідальності, якщо діяли з дотриманням закону.
Варто звернути особливу увагу на те, що право на необхідну оборону
виникає лише за певних умов, передбачених законом:
■ Оборона визнається необхідною, якщо дії, що становлять її зміст,

вчинено з метою захисту охоронюваних законом: а) прав та інтересів особи, що захищається, б) прав та інтересів іншої особи, в) суспільних інтересів, г) інтересів держави.
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■ Оборона може здійснюватись лише від суспільно-небезпечного ді-

яння (злочину), яке передбачено Кримінальним кодексом. Варто зазначити, що застосування спеціальних засобів буде правомірним з
метою затримання особи, яка вчинила злочин – незаконну рубку
дерев, і намагається втекти або чинить опір.
■ Оборона має бути своєчасною, тобто можлива лише від наявного

посягання, яке вже почалось і ще не закінчилось, а також за наявності реальної загрози заподіяння шкоди тому, хто обороняється.
Наприклад, заподіяння тілесних ушкоджень особі, котра здійснила
незаконну рубку, після того як її напад було попереджено шляхом
застосування сльозогінного газу, буде неправомірним.
■ Посягання має бути реальним, дійсним, а не існувати в уяві того,

хто захищається. Тобто усні погрози типу «я тебе вб’ю», що не тягнуть за собою спроби фізичного виконання обіцяного, не є приводом для активних дій у стані необхідної оборони. Водночас, коли
очевидно, що промовляючи такі погрози, особа нахиляється за
будь-яким предметом, придатним для нападу, дістає з кишені ніж,
різко скорочує дистанцію з очевидним наміром ударити, хапає за
одяг – негайно застосовуються спеціальні засоби.
■ Шкода у випадку необхідної оборони заподіюється тільки тому, хто

посягає, а не іншим особам.
■ У випадку необхідної оборони допускається заподіяння лише такої

шкоди, яка є необхідною і достатньою за даних обставин для негайного відвернення чи припинення посягання.
Отже, необхідна оборона є вимушеним спричиненням шкоди тому, хто
посягає, під час правомірного захисту прав та охоронюваних інтересів
особи, суспільства чи держави від суспільно-небезпечного діяння.
Перевищенням меж необхідної оборони закон визнає умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає ступеню
небезпечності посягання чи обстановці захисту. Наприклад, перевищенням меж необхідної оборони буде ситуація, коли, перебуваючи в лісі, порушник вчинює напад на працівника лісової охорони, використовуючи
дерев’яний кілок, а останній спричиняє йому ножові поранення.
Вогнепальна зброя (гладкоствольна або нарізна), що законно належить працівникам державної лісової охорони, може бути застосована
ними лише в крайньому випадку і лише проти конкретного посягання,
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що становить підвищену суспільну небезпеку. Ознаками такої небезпеки може бути направлення зарядженої зброї в бік посадових осіб
держлісохорони, напад з ножем, сокирою або іншим предметом, застосування яких небезпечне для життя та здоров’я особи, що обороняється, цілеспрямоване використання автотранспортних засобів
проти життя та здоров’я. Застосування зброї здійснюється виключно в
межах вимог, викладених у Постанові КМУ від 12.10.1992 року №575.
14. Затримання особи, котра скоїла лісопорушення і намагається втекти,
є професійним обов’язком працівника держлісохорони. При цьому можуть
використовуватись адекватні заходи фізичного впливу відносно адміністративного порушника. Окрім цього, чинне законодавство передбачає
такий правовий інститут, як «затримання особи, що вчинила злочин». Зокрема, ст. 38 КК України наголошено, що «не визнаються злочинними дії
потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і її доставлення до відповідних органів влади, якщо при цьому не було допущено перевищення
заходів, необхідних для затримання такої особи». Шкода, заподіяна під час
затримання злочинця, має бути необхідною для затримання особи і відповідати небезпечності посягання. Разом із цим слід зауважити, що Кримінальний кодекс відносить незаконну рубку лісу (злочин, передбачений ст.
246 КК України) до злочинів невеликої тяжкості.
15. Необхідну оборону та затримання злочинця слід розмежовувати за
критеріями заподіяння шкоди особі, котра вчинює суспільно-небезпечні
дії. Так, у випадку необхідної оборони підставою для заподіяння шкоди є
суспільно-небезпечні дії, а в разі затримання такі дії повинні бути лише
злочинними та супроводжуватись ухиленням від відповідальності. Можна сказати, що у випадку необхідної оборони злочинець є нападаючою
стороною, а в разі затримання він, навпаки, є стороною, яка втікає.
16. Про факти застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, зброї посадова особа державної лісової охорони в обов’язковому
порядку негайно повідомляє керівництво лісгоспу зі складанням детальної пояснювальної записки. Настійно рекомендується вживати
всіх можливих заходів щодо закріплення доказів правомірності дій
працівника лісової охорони, що мали місце під час необхідної оборони
та затримання особи, яка скоїла злочин. Подібні випадки в подальшому стають предметом перевірки органів прокуратури, які уповноважені законом надавати правову оцінку таким подіям.
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17. Кримінальний кодекс України передбачає цілу низку статей, які
встановлюють кримінальну відповідальність за неправомірні дії, вчинені щодо працівників державної лісової охорони, а саме:
■ ст. 342 КК України «Опір працівникові правоохоронного органу під

час виконання ним службових обов’язків»;
■ ст. 343 КК України «Втручання в діяльність працівника правоохо-

ронного органу»;
■ ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника пра-

воохоронного органу (серед іншого заподіяння легких, середніх,
тяжких тілесних ушкоджень)»;
■ ст. 347 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна пра-

цівника правоохоронного органу»;
■ ст. 348 КК України «Посягання на життя працівника правоохорон-

ного органу (вбивство або замах на вбивство)».
Тобто, якщо стосовно працівників державної лісової охорони були скоєні вищезгадані злочини, необхідно негайно подавати ґрунтовну заяву з
метою здійснення перевірки й порушення кримінальної справи (бажано
з матеріалами власної службової перевірки, поясненнями, іншими зібраними доказами тощо) на адресу районної прокуратури. Про факти застосування зброї, спричинення тілесних ушкоджень, убивства посадових осіб
слід негайно повідомляти чергову частину ОВС. Керівництву органів лісового господарства та державних лісогосподарських підприємств рекомендується детально ознайомитись із положеннями цих статей.

ІX. Рекомендації щодо документального
оформлення дій, пов’язаних із засміченням
лісів відходами
1. Відповідно до ст. ст. 15, 33 Закону України «Про відходи» громадяни зобов’язані зберігати та видаляти відходи у спеціально відведених
місцях. Самовільне розміщення чи видалення відходів є порушенням законодавства (ст. 42 згаданого Закону).
2. Якщо засмічення лісу здійснено з використанням транспортного
засобу, лісове законодавство дозволяє посадовим особам державної
лісової охорони вилучити його. При цьому обов’язково складається
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протокол про адміністративне правопорушення стосовно конкретної
Особи.
3. Під час поверхового огляду місця засмічення та самого сміття можливе виявлення доказів, які вказують на їх власників або осіб, що доставили це сміття в ліс.
4. У разі стягнення штрафу на місці або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення порушнику видається припис
про усунення порушення вимог лісового законодавства – вивезення
відходів до спеціально відведених місць розміщення. Якщо порушник у
Вашій присутності здійснить вивезення висипаних відходів, прибравши
лісову ділянку, припис не видається.

X. Рекомендації щодо документального
оформлення дій осіб, які порушують правила
пожежної безпеки в лісах
1. У Лісовому кодексі України (ст. 66 ЛКУ) зазначається, що громадяни
під час загального використання лісових ресурсів зобов’язані виконувати вимоги пожежної безпеки в лісах. У повсякденній діяльності посадові
особи лісового господарства найчастіше стикаються з такими видами
цих порушень, що подекуди мають масовий характер:
■ розведення багать у лісі під час пожежонебезпечного періоду;
■ заїзд на територію лісового фонду транспортних засобів та інших

механізмів упродовж пожежонебезпечного періоду;
■ відвідування населенням хвойних насаджень у період, коли вста-

новлено 5 клас пожежної небезпеки, тощо.
2. Складність роботи держлісохорони з порушниками правил пожежної безпеки полягає в роз’ясненні та переконанні порушника в тому, що
вчинений ним проступок тягне за собою адміністративну відповідальність, оскільки більшість звичайних громадян не мають уявлення про
визначення пожежонебезпечного періоду, чим передбачено його застосування, які існують правила пожежної безпеки в лісі, і що за невиконання цих правил встановлена певна відповідальність.
3. За наявності ознак групового порушення правил пожежної безпеки
слід виявити або визначити ініціатора порушення, відносно якого буде
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винесена постанова у справі. Таким може бути власник автомобіля або
старший у компанії тощо. Нагадуємо, що протокол про адмінпорушення
за ст. 77 КУпАП («Порушення вимог пожежної безпеки в лісах») не складається, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (51 грн.), і порушник не оспорює допущене
порушення. Докладно порядок стягнення штрафів у разі вчинення вказаних порушень описано у «Методичних рекомендаціях».
4. У ході бесіди громадянин може висунути законну вимогу, щоб йому
розповіли, які саме правила він порушив. Тому слід мати при собі відповідні законодавчі акти або витяги з них: Наказ Держкомлісгоспу України
№278, Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, а також відповідне рішення про запровадження на певній
території режиму пожежонебезпечного періоду.

XI. Роз’яснювальна робота щодо запобігання
лісопорушенням. Звільнення від адміністративної
відповідальності за умови малозначності діяння
1. Слід наголосити на необхідності проведення постійної роз’яснювальної роботи. Не забувайте, що Ви є носієм державної влади та
зобов’язані вживати насамперед постійних заходів щодо запобігання лісопорушенням. У політиці держави, яку Ви представляєте, у сфері охорони та захисту лісу, серед іншого, важлива роль відводиться саме засобам
роз’яснення та переконання. Нехтування такими засобами іноді призводить до колосальних збитків, завданих державі й природі, значних витрат
матеріальних ресурсів на ліквідацію пожеж та лісовідновлення тощо.
2. Тому, спілкуючись із громадянами – відвідувачами лісу, Вашим моральним та правовим обов’язком є проведення постійної роз’яснювальної роботи про необхідність дотримання основних вимог лісового законодавства.
Розповідати необхідно простою мовою, зрозумілою більшості громадян.
При цьому важливо акцентувати увагу на вимогах закону, які захищають
природу, а не на абстрактних правовідносинах. Доречно також наводити
приклади того, що незначні нібито порушення мають негативні наслідки
для лісу: пошкодження дерев, покинуті недопалки, дрібні засмічення тощо.
Під час спілкування з громадянами рекомендується уникати вживання
спеціальних лісівничих термінів, які потребують подальшого уточнення.
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3. Завжди пам’ятайте, що, спілкуючись із пересічними громадянами,
Ви представляєте державну лісову службу. Отже, Ви не тільки формуєте
власну репутацію, але й певним чином відповідаєте за імідж усіх працівників лісової галузі.
4. Існує категорія громадян, яка через свою некомпетентність у питаннях лісокористування скоює незначні порушення, але, отримавши необхідне роз’яснення від Вас, усвідомлює свою неправоту та швидко йде на
контакт. Закон дозволяє у такому випадку, за умови малозначності діяння, звільнити порушника від адміністративної відповідальності.
5. Зокрема ст. 22 КУпАП передбачено, що за умови малозначності вчиненого порушення працівник державної лісової охорони, уповноважений розглядати адміністративні справи, може не складати протокол та
постанову, а обмежитись усним зауваженням. Акцентуємо Вашу увагу
на тому, що звільнення порушника від відповідальності допускається
лише, якщо порушення є незначним. За відсутності ознак малозначності
Вашим обов’язком є притягнення порушника до адміністративної відповідальності в передбаченому законом порядку.
6. Хоча закон і не містить конкретного переліку і ознак малозначності,
можна зробити висновок, що такі порушення не повинні становити великої суспільної небезпеки й завдавати значних збитків державним чи
суспільним інтересам (наприклад, порушник кинув у лісі одну порожню
пляшку, умисно зламав гілку, кинув сокиру в дерево, трохи пошкодивши
його, випадково заїхав автомобілем у лісовий фонд на початку пожежонебезпечного періоду тощо).
7. Зроблене Вами усне зауваження не матиме юридичних наслідків
для порушника, але він має усвідомити протиправність своєї поведінки,
щоб не допускати подібних порушень у майбутньому. Закон не передбачає обов’язковості звільнення від адміністративної відповідальності
за всі малозначні порушення, а передбачає тільки право посадової особи
державної лісової охорони ухвалити таке рішення.
8. Усне зауваження робиться на Ваш розсуд на підставі всебічної оцінки складу порушення та з урахуванням усіх обставин справи й провини
громадянина. При цьому необхідно переконатися, що в результаті скоєння такого порушення не була заподіяна значна шкода лісовому господарству; одночасно вивчається обстановка місця події, беруться до уваги особистість порушника, пом’якшуючі та обтяжуючі обставини.
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Кодекс України
про адміністративні правопорушення
від 07 грудня 1984 року №8073–Х

Чинне законодавство зі змінами та доповненнями
станом на 01 жовтня 2010 року
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Кодекс України
про адміністративні правопорушення

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Завдання Кодексу України про адміністративні
правопорушення
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є
охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції (254к/96-ВР) і законів України, поваги до прав, честі і
гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання
своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.
{Стаття 1 в редакції Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні
правопорушення
Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з цього Кодексу та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у
встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо.
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами,
ще не включеними до Кодексу.
Питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України» (1970-12).
{Стаття 2 в редакції Закону №2415-III (2415-14) від 17.05.2001}
{Статтю 3 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
{Статтю 4 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 5. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень,
за порушення яких передбачається адміністративна
відповідальність
Сільські, селищні, міські, обласні ради мають право приймати в межах,
що визначаються законами, рішення з питань боротьби зі стихійним лихом і епідеміями, які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність, а також рішення з питань боротьби з епізоотіями, за порушення яких відповідальність встановлено статтею 107 цього Кодексу.
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Сільські, селищні, міські ради встановлюють відповідно до законодавства правила, за порушення яких адміністративну відповідальність передбачено статтями 152, 159 і 182 цього Кодексу.
{Стаття 5 в редакції Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 6. Запобігання адміністративним правопорушенням
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, трудові колективи розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання адміністративним правопорушенням,
виявлення й усунення причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на
виховання громадян у дусі високої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України.
Органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, забезпечуючи відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) додержання законів, охорону державного і громадського порядку, прав громадян,
координують на своїй території роботу всіх державних і громадських
органів по запобіганню адміністративним правопорушенням, керують
діяльністю адміністративних комісій та інших підзвітних їм органів, покликаних вести боротьбу з адміністративними правопорушеннями.
{Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законами №244/94-ВР
від 15.11.94, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 7. Забезпечення законності при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення
Ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених
законом.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.
Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами
заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції,
у точній відповідності з законом.
Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем
з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом,
правом оскарження, іншими встановленими законом способами.
{Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 8. Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення
Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.
Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються
і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.
{Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 2. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
І АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на
встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені
цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.
{Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 10. Вчинення адміністративного правопорушення умисно
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, ко214
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ли особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або
свідомо допускала настання цих наслідків.
Стаття 11. Вчинення адміністративного правопорушення
з необережності
Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання
шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоч повинна була і могла їх передбачити.
Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна
відповідальність
Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на
момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.
Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.
У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51,
121-127, частинами першою, другою і третьою статті 130, статтею 139,
частиною другою статті 156, статтями 173, 174, 185, 190-195 цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних
підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили
правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу.
{Стаття 13 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85, №7542-11
від 19.05.89, №1369-12 від 29.07.91; Законами №244/94-ВР від 15.11.94, №64/95-ВР від
15.02.95, №2899-IV (2899-15) від 22.09.2005, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених
правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського
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порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення
виконання яких входить до їх службових обов’язків.
Стаття 14-1. Відповідальність власників (співвласників) транспортних засобів
До адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху у разі їх фіксації працюючими в автоматичному режимі спеціальними технічними засобами, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото- і кінозйомки, відеозапису притягаються власники (співвласники) транспортних засобів.
За наявності обставин, які свідчать про вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, іншою особою, власник (співвласник)
транспортного засобу може протягом десяти днів з дня вручення йому
постанови про накладення штрафу повідомити про відповідні обставини
(транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи,
вибув з його володіння внаслідок протиправних дій інших осіб тощо) орган
(посадову особу), що виніс постанову про накладення адміністративного
стягнення. На період з’ясування та перевірки цих обставин виконання постанови про накладення адміністративного стягнення зупиняється до моменту встановлення особи, яка вчинила це правопорушення.
{Кодекс доповнено статтею 14-1 згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб,
на яких поширюється дія дисциплінарних статутів,
за вчинення адміністративних правопорушень
Військовослужбовці і призвані на збори військовозобов’язані, а також
особи рядового і начальницького складів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів внутрішніх справ і Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України несуть відповідальність за адміністративні правопорушення за дисциплінарними статутами. За порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, правил полювання, рибальства та охорони
рибних запасів, митних правил, вчинення корупційних діянь та інших
правопорушень, пов’язаних з корупцією, порушення тиші в громадських
місцях, неправомірне використання державного майна, незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови
судді, щодо подання органу дізнання, слідчого або протесту, припису
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чи подання прокурора, ухилення від виконання законних вимог прокурора, порушення законодавства про державну таємницю, порушення
порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв
інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, ці особи несуть адміністративну відповідальність на загальних
підставах. До зазначених осіб не може бути застосовано громадські роботи, виправні роботи і адміністративний арешт.
Інші, крім зазначених у частині першій цієї статті, особи, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну, у випадках, прямо передбачених ними, несуть за вчинення адміністративних правопорушень дисциплінарну відповідальність, а в інших
випадках – адміністративну відповідальність на загальних підставах.
{Частину третю статті 15 виключено на підставі Закону №586-VI (586-17)
від 24.09.2008}

При порушенні правил дорожнього руху водіями транспортних засобів Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів
України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту – військовослужбовцями строкової служби штраф як адміністративне стягнення до них не застосовується. У випадках, зазначених у цій
статті, органи (посадові особи), яким надано право накладати адміністративні стягнення, передають матеріали про правопорушення відповідним органам для вирішення питання про притягнення винних до
дисциплінарної відповідальності.
{Стаття 15 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №1369-12 від 29.07.91, Законами
№3785-12 від 23.12.93, №358/95-ВР від 05.10.95, №352-XIV (352-14) від 23.12.98,№557-XIV
(557-14) від 24.03.99, №1080-XIV (1080-14) від 21.09.99, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001,
№743-IV (743-15) від 15.05.2003, №1703-IV (1703-15) від 11.05.2004, №586-VI (586-17) від
24.09.2008, №1180-VI (1180-17) від 19.03.2009, №1254-VI (1254-17) від 14.04.2009, №1414VI (1414-17) від 02.06.2009, №2339-VI (2339-17) від 15.06.2010}

Стаття 16. Відповідальність іноземців і осіб без громадянства
Іноземці і особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність за адміністративні правопорушення, вчинені на території України іноземцями,
які згідно з чинними законами та міжнародними договорами України
користуються імунітетом від адміністративної юрисдикції України, вирішуються дипломатичним шляхом.
{Стаття 16 в редакції Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність
Особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка
була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності.
Стаття 18. Крайня необхідність
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена
цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої
необхідності, тобто для усунення небезпеки, яка загрожує державному
або громадському порядку, власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин
не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш
значною, ніж відвернена шкода.
{Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 19. Необхідна оборона
Не є адміністративним правопорушенням дія, яка хоч і передбачена
цим Кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність
за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані необхідної оборони, тобто при захисті державного або громадського порядку, власності,
прав і свобод громадян, установленого порядку управління від протиправного посягання шляхом заподіяння посягаючому шкоди, якщо при
цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
Перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту характерові і суспільній шкідливості посягання.
{Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14)від 05.04.2001}

Стаття 20. Неосудність
Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто
не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної
душевної хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.
Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення
на розгляд громадської організації або трудового колективу
Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, звільняється
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від адміністративної відповідальності з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або трудового колективу, якщо з урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи правопорушника до
нього доцільно застосувати захід громадського впливу.
{Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001}

Про заходи громадського впливу, застосовані до осіб, які вчинили правопорушення, передбачені статтею 51, частиною першою статті 129,
частинами першою і другою статті 130, статтями 156, 173, 176, 177, 178180 цього Кодексу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, або громадська організація повинні не пізніш
як у десятиденний строк з дня одержання матеріалів повідомити орган
(посадову особу), який надіслав матеріали.
{Стаття 21 із змінами, внесеними згідно з Указами №316-11 від 29.05.85, №111711 від 16.10.85, №2444-11 від 27.06.86, №4134-11 від 12.06.87, №4135-11 від 12.06.87,
№7542-11 від 19.05.89; Законами №3890-12 від 28.01.94, №244/94-ВР від 15.11.94,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 22. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення
При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення
орган (посадова особа), уповноважений вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись
усним зауваженням.

Глава 3. АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ
Стаття 23. Мета адміністративного 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.
{Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 24. Види адміністративних стягнень
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
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1) попередження;
2) штраф;
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
4) конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові
(права керування транспортними засобами, права полювання);
5-1) громадські роботи;
6) виправні роботи;
7) адміністративний арешт.
Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у
цій статті, види адміністративних стягнень.
Законами України може бути передбачено адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок.
{Стаття 24 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №6347-11 від 03.08.88, Законами №1255-12 від 25.06.91, №2247-III (2247-14) від 18.01.2001, №2342-III (2342-14) від
05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці
від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи впливу:
1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого;
2) попередження;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за
їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.
{Кодекс доповнено статтею 24-1 згідно із Законом №244/94-ВР від 15.11.94}

Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
Оплатне вилучення та конфіскація предметів можуть застосовуватись
як основні, так і додаткові адміністративні стягнення; інші адміністративні стягнення, зазначені в частині першій статті 24 цього Кодексу, можуть застосовуватись тільки як основні.
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За одне адміністративне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове стягнення.
Стаття 26. Попередження
Попередження як захід адміністративного стягнення виноситься в
письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом.
{Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 27. Штраф
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі,
встановлених цим Кодексом та іншими законами України.
{Стаття 27 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №2441-11 від 27.06.86,
№4134-11 від 12.06.87, №6347-11 від 03.08.88, №8918-11 від 07.03.90,
в редакції Закону №55/97-ВР від 07.02.97}

Стаття 28. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного
правопорушення
Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, полягає в
його примусовому вилученні за рішенням суду і наступній реалізації з
передачею вирученої суми колишньому власникові з відрахуванням витрат по реалізації вилученого предмета.
Порядок застосування оплатного вилучення і види предметів, які підлягають вилученню, встановлюються цим Кодексом та іншими законами України.
{Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 29. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення
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, якщо інше не передбачено законами України.
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Конфіскація вогнепальної зброї, інших знарядь полювання і бойових
припасів не може застосовуватись до осіб, для яких полювання є основним джерелом існування.
Порядок застосування конфіскації, перелік предметів, які не підлягають конфіскації, встановлюються цим Кодексом та іншими законами
України.
{Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №2010-11 від 03.04.86,
Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 30. Позбавлення спеціального права, наданого даному
громадянинові
Позбавлення наданого даному громадянинові права полювання застосовується на строк до трьох років за грубе або систематичне порушення порядку користування цим правом.
Позбавлення наданого даному громадянинові права керування транспортними засобами застосовується на строк до трьох років за грубе або
повторне порушення порядку користування цим правом або на строк
до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим
правом.
Позбавлення права керування засобами транспорту не може застосовуватись до осіб, які користуються цими засобами в зв’язку з інвалідністю,
за винятком випадків керування в стані алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують
їх увагу та швидкість реакції, а також у разі невиконання вимоги працівника міліції про зупинку транспортного засобу, залишення на порушення вимог встановлених правил місця дорожньо-транспортної пригоди,
учасниками якої вони є, ухилення від огляду на наявність алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Позбавлення права полювання не може застосовуватись до осіб, для
яких полювання є основним джерелом існування.
{Стаття 30 із змінами, внесеними згідно із Законами №3785-12 від 23.12.93, №586-VI
(586-17) від 24.09.2008}

Стаття 30-1. Громадські роботи
Громадські роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час
безоплатних суспільно корисних робіт, вид яких визначають органи місцевого самоврядування.
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Громадські роботи призначаються районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) на строк від двадцяти до шістдесяти годин і відбуваються не більш як чотири години на день.
Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами
першої або другої групи, вагітним жінкам, жінкам, старше 55 років та
чоловікам, старше 60 років.
Кодекс доповнено статтею 30-1 згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 31. Виправні роботи
Виправні роботи застосовуються на строк до двох місяців з відбуванням їх за місцем постійної роботи особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, і з відрахуванням до двадцяти процентів її заробітку
в доход держави. Виправні роботи призначаються районним, районним
у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).
{Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 32. Адміністративний арешт
Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень на
строк до п’ятнадцяти діб. Адміністративний арешт призначається районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею).
Адміністративний арешт не може застосовуватись до вагітних жінок,
жінок, що мають дітей віком до дванадцяти років, до осіб, які не досягли
вісімнадцяти років, до інвалідів першої і другої груп.
{Стаття 32 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Глава 4. НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
СТЯГНЕННЯ
Стаття 33. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення
Стягнення за адміністративне правопорушення накладається у межах, установлених цим Кодексом та іншими законами України.
При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.
{Стаття 33 із змінами, внесеними згідно із Законом
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 34. Обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення
Обставинами, що пом’якшують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визнаються:
1) щире розкаяння винного;
2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
3) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин;
4) вчинення правопорушення неповнолітнім;
5) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, яка має
дитину віком до одного року.
Законами України може бути передбачено й інші обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення. Орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом’якшуючими і обставини, не зазначені в
законі.
{Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законом
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне
правопорушення, визнаються:
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення,
за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;
4) вчинення правопорушення групою осіб;
5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших
надзвичайних обставин;
6) вчинення правопорушення в стані сп’яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.
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Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні
кількох адміністративних правопорушень
При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи
про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому
разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.
Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення
Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних
робіт – місяцями або днями, позбавлення спеціального права – роками,
місяцями або днями.
Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через
два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли
справи про адміністративні правопорушення відповідно до цього Кодексу підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до
цього Кодексу чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може
бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніш як через три
місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в
порушенні кримінальної справи або про її закриття.
{Частину статті 38 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
{Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14) від
05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою,
що не була піддана адміністративному стягненню
Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з
дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.
Стаття 40. Покладення обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду
Якщо у результаті вчинення адміністративного правопорушення заподіяно майнову шкоду громадянинові, підприємству, установі або організації, то адміністративна комісія, виконавчий орган сільської, селищної, міської ради під час вирішення питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити питання про відшкодування винним майнової шкоди, якщо її сума
не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а
суддя районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду –
незалежно від розміру шкоди, крім випадків, передбачених частиною
другою цієї статті.
Коли шкоду заподіяно неповнолітнім, який досяг шістнадцяти років
і має самостійний заробіток, а сума шкоди не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, суддя має право покласти на
неповнолітнього відшкодування заподіяної шкоди або зобов’язати своєю працею усунути її.
В інших випадках питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішується в порядку цивільного судочинства.
{Стаття 40 із змінами, внесеними згідно із Законами №244/94-ВР
від 15.11.94, №55/97-ВР від 07.02.97, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
<….>

Глава 6. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВЛАСНІСТЬ
<….>

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
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трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб – від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР
від 06.03.96, №55/97-ВР від 07.02.97}
<….>

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.
{Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законами №2977-12 від 03.02.93,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}
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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.
Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом №81/96-ВР від 06.03.96, із змінами,
внесеними згідно із Законом №55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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 68 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}

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.
{Стаття 70 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}
<….>

Стаття 73. Засмічення лісів відходами
Засмічення лісів відходами – 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.
{Стаття 73 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97, №1288-XIV (1288-14) від 14.12.99}
<….>
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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.
{Стаття 75 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№55/97-ВР від 07.02.97}
<….>

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.
{Стаття 77 в редакції Закону №81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із
Законом №55/97-ВР від 07.02.97}
<….>

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
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і на посадових осіб – від п’ятнадцяти до сорока п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кодекс доповнено статтею 188-5 згідно із Законом №8/95-ВР від 19.01.95; із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96, №55/97-ВР від 07.02.97, №1284-IV (128415) від 18.11.2003, №271-VI (271-17) від 15.04.2008, №1827-VI (1827-17) від 21.01.2010}
<….>

Стаття 241. Органи лісового господарства
Органи лісового господарства розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5
цього Кодексу.
Від імені органів лісового господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі лісового господарства та його заступники, начальник, його заступники та спеціалісти управління охорони і захисту
лісу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
в галузі лісового господарства, керівники, головні лісничі, начальники,
старші інженери та інженери відділів охорони і захисту лісу державних
органів лісового господарства Автономної Республіки Крим та областей, керівники, головні лісничі, старші інженери та інженери по охороні
і захисту лісу держлісгоспів та інших державних лісогосподарських підприємств і організацій, начальник, заступник начальника з льотно-виробничої служби, командири авіаланок, старші льотчики-спостерігачі
та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі, помічники лісничих, майстри лісу.
Старшими інженерами та інженерами відділів охорони, захисту лісу
державних органів лісового господарства Автономної Республіки Крим
та областей, старшими інженерами та інженерами по охороні і захисту
лісу держлісгоспів та інших державних лісогосподарських підприємств і
організацій, старшими льотчиками-спостерігачами та льотчиками-спостерігачами баз авіаційної охорони лісів, лісничими, помічниками лісничих та майстрами лісу штраф до трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян за правопорушення, передбачені статтями 70, 73 та 77
цього Кодексу, може стягуватися на місці.
{Стаття 241 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №2010-11 від
03.04.86, в редакції Закону №81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеними згідно із Законами №55/97-ВР від 07.02.97, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
<….>
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Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 18. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин
кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та
умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
{Стаття 245 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001}

Стаття 246. Порядок провадження в справах про адміністративні
правопорушення
Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в
органах (посадовими особами), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, визначається цим Кодексом та іншими законами України.
Порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення в
районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах визначається
цим Кодексом та іншими законами України.
{Стаття 246 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від
05.04.2001}

Стаття 247. Обставини, що виключають провадження в справі
про адміністративне правопорушення
Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може
бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких обставин:
1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;
2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;
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3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;
4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної
оборони;
5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;
6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;
7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 цього Кодексу;
8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення,
або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також порушення по даному факту кримінальної справи;
9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.
{Стаття 247 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення
на засадах рівності громадян
Розгляд справи про адміністративне правопорушення здійснюється
на засадах рівності перед законом і органом (посадовою особою), який
розглядає справу, всіх громадян незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мови та інших
обставин.
{Стаття 248 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається відкрито
крім випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної таємниці.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення такі справи можуть розглядатися безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника.
{Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законом №1703-IV (1703-15)
від 11.05.2004}
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Стаття 250. Прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення
Прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і
правильним застосуванням законів при провадженні в справах про адміністративне правопорушення має право: порушувати провадження в справі
про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи;
перевіряти законність дій органів (посадових осіб) при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки
з питань, що виникають під час розгляду справи; перевіряти правильність
застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу за адміністративні правопорушення; опротестовувати постанову і рішення по скарзі в справі про адміністративне правопорушення; зупиняти
виконання постанови, а також вчиняти інші передбачені законом дії.
{Стаття 250 із змінами, внесеними згідно із Законом №2857-12 від 15.12.92}

Стаття 251. Докази
Доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які
фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного
правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
потерпілих, свідків, висновком експерта, речовими доказами, показаннями технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, які
використовуються при нагляді за виконанням правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, протоколом
про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
{Стаття 251 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №1369-12 від 29.07.91,
№1818-12 від 15.11.91; Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 252. Оцінка доказів
Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю.
{Стаття 252 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 253. Передача матеріалів прокурору, органу досудового
слідства або дізнання
Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку,
що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства або дізнання.
{Стаття 253 із змінами, внесеними згідно із Законом №762-IV (762-15)
від 15.05.2003}

Глава 19. ПРОТОКОЛ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення
Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником
громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього
Кодексу.
{Стаття 254 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються
органами, зазначеними в статтях 218-221 цього Кодексу, протоколи про
правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
■ органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1,
46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини
третя і шоста статті 121, частини третя і четверта статті 122, стаття
122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті
127, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 136 (про порушення
на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті
140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 – 156-2, 159, 160, 160-2, 162,
164 – 164-11, 165-1, 165-2, 173 – 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком
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порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 – 181-1, 181-3 – 1852, 185-4 – 185-9,, 186, 186-1, 186-3, 186-5 – 187, 188-28, 189 – 196, 212-6,
частина перша статті 203, статті 204, 205 – 206-1, 212-7, 212-8, 212-10,
212-12, 212-13, 212-14, 212-20);
■ органів державного пожежного нагляду (статті 164, 183);
■ органів охорони здоров’я (статті 45, 46, 46-2, статті 167 – 170 (про

правопорушення, пов’язані з недодержанням вимог стандартів, норм,
правил і технічних умов щодо лікарських засобів), стаття 183 – щодо
завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);
{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону №956-V
(956-16) від 19.04.2007}

■ органів охорони пам’яток історії та культури (стаття 92);
■ органів державного енергонагляду (стаття 103-1);
■ органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98, 101-103,

188-14;
■ органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади в галузі транспорту (статті 136, 141, 142);
■ Державної інспекції зв’язку (статті 144 – 148-5, 164 (у частині, що сто-

сується порушення порядку провадження господарської діяльності в
галузі зв’язку), 188-7;
■ органів у справах захисту прав споживачів (статті 42-2, 156, 164-6,

164-7);
■ фінансових органів (статті 164, 164-1);
■ підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті

99, 103-1);
■ підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопрово-

ди (стаття 138);
■ органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної

служби (статті 42-1 – 42-3, 188-22);
■ державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної

міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства
внутрішніх справ України (статті 42-1 – 42-3, 188-22);
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■ органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади у сфері праці та соціальної політики (частина перша статті 41,
статті 41-1 – 41-3, 188-1);
■ лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України,

організацій споживчої кооперації (стаття 42-2);
■ державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 212-1);
■ органів Антимонопольного комітету України (статті 164-3, 164-14,

166-1 – 166-4);
■ органів управління кінематографією (стаття 164-6 – в частині демон-

стрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на
право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-7 – в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право
розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 164-8 – в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і
відеомережі);
■ органів Державної прикордонної служби України (частини друга, чет-

верта і п’ята статті 85, статті 185-10, 191, частина перша статті 203,
статті 204 – 206-1);
■ Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її

представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 – в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення
України; стаття 164-7 – в частині порушення умов розповсюдження і
демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на
право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 – в частині недотримання квоти
демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9);
■ органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується

правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 195-5, 212-2 (крім пункту 9 частини першої), 212-5 і 212-6);
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■ органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації

України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі
господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 212-2 та стаття 188-31);
■ органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 – 163-

4, 164, 164-5, 177-2);
■ органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1, стаття 164 – в частині по-

рушення порядку провадження господарської діяльності, пов’язаної з
добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);
■ органів мисливського господарства (статті 85, 85-1, 88-1);
■ органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої

влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85, 85-1, 88, 88-1,
88-2, 90, 91);
■ органів повітряного транспорту (частина друга статті 112, частина

третя статті 133);
■ органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів

і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1);
■ органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної спра-

ви у тваринництві (стаття 107-1);
■ інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина

перша статті 96-1);
■ Національного банку України (статті 164-11, 166-7 – 166-8);
■ органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 164-

12, 164-14);
■ Рахункової палати (статті 164-12, 164-14, 188-19);
■ органів управління архівною справою і діловодством (стаття 92-1);
■ служби державної охорони природно-заповідного фонду України

(стаття 91);
■ Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки (стат-

тя 188-16);
■ органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Си-

лах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями,
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військовозобов’язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов’язків – статті 44, 173, 174, 182, 184-1, 185 і 185-7);
■ спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань дер-

жавного експортного контролю (статті 188-17, 212-4);
{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону №2258-VI
(2258-17) від 18.05.2010}
{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону №2258-VI
(2258-17) від 18.05.2010}

■ органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого за-

собу масової інформації (стаття 186-6);
■ секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

(стаття 188-19);
■ відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 188-19);
{Абзац пункту 1 частини першої статті 255 виключено на підставі Закону №424-V
(424-16) від 01.12.2006}

■ підприємств і організацій, у віданні яких є об’єкти електроенергетики

(стаття 185-12);
■ спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної

регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (статті 166-10 – 166-12);
■ Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового

фонду документації (стаття 188-25);
■ органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188);
■ суб’єктів державного фінансового моніторингу (статті 166-9, 188-34);

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 103-1, 103-2, 104, частина перша
статті 106-1, статті 106-2, 149 – 154, 155, 155-2, 156, 156-1, 156-2, 159
– 160, 160-2, стаття 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183,
185-1, 186-5; статті 78 – 84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень,
пов’язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи);
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2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1);
2-2) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії,
комісії з референдуму (статті 212-11, 212-15 – 212-20);
2-3) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 21216 – 212-18, 212-20)»;
3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений
ним орган (статті 51, 179);
4) посадові особи, уповноважені відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління
яких належать аеродроми (частини перша, третя, четверта і п’ята статті
111 (про порушення, вчинені на аеродромах, не внесених до державного
реєстру аеродромів України, поза територією аеродромів та на посадкових майданчиках);
5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);
6) державні виконавці (статті 51-1, 188-13);
7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 185-5, частина
перша статті 185-6);
7-1) судовий розпорядник (стаття 185-3);
{Частину першу статті 255 доповнено пунктом 7-1 згідно із Законом №1435-VI
(1435-17) від 03.06.2009}

8) слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина четверта статті
184, стаття 185-4, частина друга статті 185-6, статті 185-8, 185-11);
9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:
член громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 1862, 186-4);
громадський інспектор Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (стаття 92);
громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85);
10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті
51-2, 164-9, 164-13);
11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина друга статті 127-1, стаття 188-32, 188-35, стаття 212-3);
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12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 51-2).
У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 – 244-18 цього Кодексу,
протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені
на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:
1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням
нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);
2) член громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153 та 202);
3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п’ята статті 116,
частина друга статті 116-1, частина третя статті 116-2, частина перша
статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);
4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 – 70, 73, 77);
5) громадський мисливський інспектор (частина перша статті 85,
стаття 91-2 в частині порушення правил полювання);
6) громадський інспектор органів рибоохорони (стаття 91-2 в частині
порушення правил рибальства і охорони рибних запасів);
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 65-1, 77, 77-1, 78, 82,
частина перша статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-2, 153);
7-1) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 – 53-1, 53-3, 53-4);
8) посадові особи підприємств, установ і організацій, що здійснюють
охорону, використання і відтворення тваринного світу;
9) посадові особи органів залізничного транспорту (стаття 123);
10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об’єднань громадян (статті 120, 175, 188-8);
11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями і військовозобов’язаними,
призваними на збори, – частина четверта статті 122, статті 122-1, 122-2,
частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130,
а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами
(крім військовослужбовців і військовозобов’язаних, призваних на збори), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);
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{Пункт 12 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону №586-VI (586-17)
від 24.09.2008}
{Пункт 13 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону №2787-III (278714) від 15.11.2001}

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59
(про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 75, 76, 77-1, частина перша статті 85,
стаття 89);
{Пункт 15 частини другої статті 255 виключено на підставі Закону №548-IV (548-15)
від 20.02.2003}

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України
(частини перша і третя статті 85, статті 121-1, 195);
17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 104-1);
18) посадові особи Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.
У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших
органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.
{Стаття 255 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85,
<….>
№2453-VI (2453-17) від 07.07.2010 – щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу
XII «Прикінцеві положення» Закону №2453-VI від 07.07.2010, №2479-VI (2479-17) від
09.07.2010}

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне
правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата
і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка
склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть
адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків
і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення
справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це
також зазначається в протоколі.
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Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і
потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка
притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу,
а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної
відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені
статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.
{Стаття 256 із змінами, внесеними згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 257. Надіслання протоколу
Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому
розглядати справу про адміністративне правопорушення.
Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається
Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 73, 77, частиною третьою статті 85,
статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238) частиною третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п’ятою статті 116, частиною
третьою статті 116-2, частинами першою і третьою статті 117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці
вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134, 135, 1853 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.
Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється
на місці вчинення правопорушення.
У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.
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Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов’язана
скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до
вимог статті 256 цього Кодексу, крім випадків притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185-3 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається
у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до
адміністративної відповідальності.
У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що
мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не
складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції
фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.
{Стаття 258 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №2010-11 від 03.04.86, №328211 від 19.12.86, №7542-11 від 19.05.89, №1369-12 від 29.07.91, №1818-12 від 15.11.91;
Законами №3785-12 від 23.12.93, №81/96-ВР від 06.03.96, №55/97-ВР від 07.02.97, №2029III (2029-14) від 05.10.2000, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №2350-III (2350-14) від
05.04.2001, №1122-IV (1122-15) від 11.07.2003, №586-VI (586-17) від 24.09.2008, №1827-VI
(1827-17) від 21.01.2010, №2453-VI (2453-17) від 07.07.2010 – щодо набрання чинності
зміни див. п.1 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону №2453-VI від 07.07.2010}

Стаття 259. Доставлення порушника
З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим, порушника може бути
доставлено в міліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського
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порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, посадовою особою Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, військовослужбовцем
чи працівником Державної прикордонної служби України або членом
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а при порушенні законодавства про державну таємницю – до
органів Служби безпеки України її співробітником.
При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту,
правил щодо охорони порядку і безпеки руху, правил спрямованих на
забезпечення схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної
безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на
транспорті порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і
немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього.
При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про
охорону і використання тваринного світу, якщо особу порушника не може
бути встановлено на місці порушення, працівники державної лісової охорони, а в лісах колективних сільськогосподарських підприємств – працівники лісової охорони зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням
правил полювання, органів рибоохорони, посадові особи інших органів,
які здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, працівники служб охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду, а також працівники міліції можуть доставляти осіб,
які вчинили ці правопорушення, у міліцію чи в приміщення виконавчого
органу сільської, селищної ради. Доставлення порушника може провадитись також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадськими інспекторами охорони природи, громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами.
У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону
земель можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської
ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про
адміністративне правопорушення.
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При вчиненні правопорушень, зв’язаних з посяганням на охоронювані об’єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками
воєнізованої охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або
в міліцію для припинення правопорушень, встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.
При вчиненні правопорушень, пов’язаних із незаконним зберіганням
спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів Служби безпеки України її
працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.
Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк.
Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському
пункті з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо
не встановлено інше.
У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов’язаними під
час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під
час виконання ними службових обов’язків правопорушень та в разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення
порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у
підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.
{Стаття 259 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №2010-12 від 03.04.86, Законами №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №3048-III (3048-14) від 07.02.2002, №662IV (662-15) від 03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року, №743-IV (743-15) від
15.05.2003, №1703-IV (1703-15) від 11.05.2004, №271-VI (271-17) від 15.04.2008, №2339VI (2339-17) від 15.06.2010}

Глава 20. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ
У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
{Назва глави 20 в редакції Закону №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи
впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складення його на місці вчи-
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нення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим,
забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання
постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і
вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, талона
про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на
транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду
речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія,
талона про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу,
відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими
і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею,
визначається цим Кодексом та іншими законами України.
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом.
{Стаття 260 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14) від
05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 261. Адміністративне затримання
Про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім’я та по
батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого;
час і мотиви затримання. Протокол підписується посадовою особою, яка
його склала, і затриманим. У разі відмовлення затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.
Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання також власник відповідного підприємства, установи, організації або
уповноважений ним орган.
{Стаття 261 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може провадитися лише органами (посадовими особами), уповноваженими на те законами України.
Адміністративне затримання провадиться:
1) органами внутрішніх справ – при вчиненні дрібного хуліганства,
вчиненні насильства в сім’ї, порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, члена громадського формування
з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, публічних закликів до невиконання вимог
працівника міліції, при прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного
доступу до інформації в автоматизованих системах, порушення правил
про валютні операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні
спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських місцях
у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, у
випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією,
при порушенні правил дорожнього руху, правил полювання, рибальства
і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону
і використання тваринного світу, при порушенні правил перебування
іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду через
територію України, а також в інших випадках, прямо передбачених законами України;
2) органами прикордонної служби – у разі незаконного перетинання
або спроби незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через
державний кордон України, вчинення злісної непокори законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної
прикордонної служби України або члена громадського формування з
охорони громадського порядку і державного кордону, порушення правил використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі,
внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України,
порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства в
Україні і транзитного проїзду через територію України;
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3) старшою у місці розташування охоронюваного об’єкта посадовою
особою воєнізованої охорони – при вчиненні правопорушень, зв’язаних
з посяганням на охоронювані об’єкти, інше;
4) посадовими особами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – у разі вчинення військовослужбовцями,
військовозобов’язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових
обов’язків дрібного хуліганства, злісної непокори законному розпорядженню чи вимозі посадової особи Військової служби правопорядку
у Збройних Силах України, публічних закликів до невиконання вимог
цієї особи, порушення правил зберігання, носіння або перевезення вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів, дрібного розкрадання державного або колективного майна, у разі вживання
спиртних напоїв у громадських місцях, появи в громадських місцях у
п’яному вигляді, а також у разі порушення правил дорожнього руху водіями чи іншими особами, які керують військовими транспортними засобами;
5) органами Служби безпеки України – при порушенні законодавства
про державну таємницю або здійсненні незаконного доступу до інформації в автоматизованих системах, зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;
6) посадовими особами органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів – у разі вчинення прихованої від огляду передачі або
спроби передачі будь-яким способом особам, яких тримають у слідчих
ізоляторах і установах виконання покарань, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів, що викликають одурманювання, а також інших
заборонених для передачі предметів.
{Стаття 262 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85, <….>
№2339-VI (2339-17) від 15.06.2010}

Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, може тривати не більш як три години. У виняткових
випадках, у зв’язку з особливою потребою законами України може бути
встановлено інші строки адміністративного затримання.
Осіб, які порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску
через державний кордон України, може бути затримано на строк до трьох
годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи і з’ясування обставин правопорушення – до трьох діб з повідо249
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млення про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з
моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо
правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.
Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних
речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складання
протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження – до трьох діб з
повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох
годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з санкції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посвідчують їх особу.
Осіб, які вчинили дрібне хуліганство, насильство в сім’ї, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також військовослужбовця чи образу їх, публічні заклики
до невиконання вимог працівника міліції чи посадової особи Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України, може бути затримано
до розгляду справи суддею або начальником (заступником начальника) органу внутрішніх справ. До розгляду суддею справи може бути затримано також осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, вчинили злісну непокору
законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону,
порушили порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних
походів і демонстрацій або проявили неповагу до суду чи торгували з
рук у невстановлених місцях. Іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України, може бути затримано до розгляду справи суддею або
посадовою особою органу Державної прикордонної служби України.
Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп’яніння, – з часу її витвереження.
{Стаття 263 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №6347-11 від 03.08.88,
№8918-11 від 07.03.90, №9166-11 від 04.05.90, №647-12 від 18.01.91;
Законами №64/95-ВР від 15.02.95, №812-XIV (812-14) від 02.07.99, №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №662-IV (662-15) від 03.04.2003 – набуває чинності 01.08.2003 року,
№743-IV (743-15) від 15.05.2003, №1299-IV (1299-15) від 20.11.2003, №1723-IV (1723-15)
від 18.05.2004, №599-VI (599-17) від 25.09.2008}
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Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Особистий огляд може провадитись уповноваженими на те посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів
і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митних установ і органів прикордонної служби, а у випадках,
прямо передбачених законами України, також і інших органів.
Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж статі.
Огляд речей може провадитись уповноваженими на те посадовим особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної
авіації, митних установ, органів прикордонної служби, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, а у випадках, прямо передбачених законами України, також і інших органів. При
вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють
державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, а також працівники міліції, військовослужбовці та працівники
Державної прикордонної служби України можуть провадити в установленому порядку огляд транспортних засобів.
Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється, як
правило, у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. У невідкладних випадках зазначені речі, предмети може бути піддано оглядові з
участю двох понятих під час відсутності власника (володільця).
Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання.
Особистий огляд, огляд речей у митних установах провадиться в порядку, встановленому Митним кодексом України.
{Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №2010-11 від 03.04.86; Законами
№3176-12 від 04.05.93, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №662-IV (662-15) від 03.04.2003 –
набуває чинності 01.08.2003 року, №743-IV (743-15) від 15.05.2003, №1098-IV (1098-15) від
10.07.2003, №1703-IV (1703-15) від 11.05.2004, №1254-VI (1254-17) від 14.04.2009}
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Стаття 265. Вилучення речей і документів
Речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час затримання, особистого огляду або огляду
речей, вилучаються посадовими особами органів, зазначених у статтях
234-1, 234-2, 244-4, 262 і 264 цього Кодексу. Вилучені речі і документи
зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення
у місцях, що їх визначають органи (посадові особи), яким надано право
провадити вилучення речей і документів, а після розгляду справи, залежно від результатів її розгляду, їх у встановленому порядку конфіскують, або повертають володільцеві, або знищують, а при оплатному
вилученні речей – реалізують. Вилучені орден, медаль, нагрудний знак
до почесного звання СРСР, почесного звання Української РСР, Почесної
Грамоти і Грамоти Президії Верховної Ради Української РСР, почесного
звання України, відзнаки Президента України, після розгляду справи
підлягають поверненню їх законному володільцеві, а якщо він невідомий, надсилаються відповідно до Адміністрації Президента України.
Вилучені самогон та інші міцні спиртні напої домашнього вироблення,
апарати для їх вироблення після розгляду справи підлягають знищенню працівниками міліції.
{Частину другу статті 265 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001}

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення,
про огляд речей або адміністративне затримання.
При вчиненні порушень, передбачених статтями 174, 190–195-4 цього
Кодексу (80731-10), працівник міліції, а при вчиненні правопорушень,
передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, – також посадова особа прикордонної служби має право вилучити вогнепальну, пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад
100 метрів за секунду та холодну зброю, бойові припаси, електрошокові
пристрої і спеціальні засоби. Працівник міліції, посадова особа прикордонної служби має право провести особистий огляд і огляд речей порушника в порядку, встановленому статтею 264 цього Кодексу. До особи,
яка вчинила правопорушення під час виконання службових обов’язків,
вилучення зброї, особистий огляд і огляд речей застосовується лише у
невідкладних випадках.
{Стаття 265 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №2010-11 від 03.04.86,
№4135-11 від 12.06.87, №7542-11 від 19.05.89, №1369-12 від 29.07.91, №1818-12 від
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15.11.91; Законами №3785-12 від 23.12.93, №148/96-ВР від 25.04.96, №323/96-ВР
від 12.07.96, №1685-III (1685-14) від 20.04.2000, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001,
№2350-III (2350-14) від 05.04.2001, №662-IV (662-15) від 03.04.2003 – набуває чинності
01.08.2003 року, №1299-IV (1299-15) від 20.11.2003}

Стаття 265-1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, за
яке відповідно до цього Кодексу може бути накладено адміністративне
стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає
посвідчення водія до набрання законної сили постановою у справі про
адміністративне правопорушення, але не більше ніж на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування
транспортними засобами. Про тимчасове вилучення посвідчення водія
робиться запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після закінчення тримісячного строку тимчасового вилучення посвідчення водія, у випадках, якщо судом не прийнято рішення щодо позбавлення водія права керування транспортним засобом або якщо справа про адміністративне правопорушення не розглянута у встановлений
законом строк, особа має право звернутися за отриманням вилученого
документа. Таке звернення особи є обов’язковим для його виконання
незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово вилученого посвідчення водія не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового вилучення посвідчення водія визначається Кабінетом Міністрів України (1086-2008-п).
{Кодекс доповнено статтею 265-1 згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 265-2. Тимчасове затримання транспортних засобів
У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою, п’ятою і шостою статті
121, статтями 121-1, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132-1, 206-1 цього Кодексу, працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб
шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний
майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного
засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою спеціального автомобіля – евакуатора. Про тимчасове затримання
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робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.
Після тимчасового затримання транспортного засобу працівник Державної автомобільної інспекції зобов’язаний надати особі можливість
повідомити про тимчасове затримання транспортного засобу та своє
місцезнаходження іншу особу за власним вибором і вжити заходів щодо
повернення автомобіля до місця постійної дислокації, а також забороняє експлуатацію транспортного засобу до усунення несправностей, виявлених у процесі його огляду.
Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше
трьох днів з моменту такого затримання.
Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися за отриманням тимчасово затриманого транспортного засобу. Таке звернення особи є
обов’язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.
За подання такого звернення та повернення особі тимчасово затриманого транспортного засобу не може стягуватися плата.
Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках (1102-2008-п) визначається Кабінетом Міністрів України.
{Кодекс доповнено статтею 265-2 згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 265-3. Тимчасове вилучення талона про проходження
державного технічного огляду або ліцензійної картки на
транспортний засіб
У разі експлуатації транспортного засобу, що має несправності гальмової системи, рульового управління, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів (темної пори доби), або не укомплектований
відповідно до призначення чи має інші технічні несправності, з якими
відповідно до встановлених правил експлуатація їх забороняється, або
переобладнаний з порушенням відповідних правил, норм і стандартів,
або є таким, що своєчасно не пройшов державного технічного огляду, –
працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає талон
про проходження державного технічного огляду.
У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з
перевезення пасажирів або вантажів без відміток у дорожньому листі
про проходження щозмінного передрейсового медичного огляду та пе254
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ревірку технічного стану транспортного засобу, без посвідчення водія
відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія при здійсненні пасажирських перевезень на автобусний маршрут протяжністю
понад п’ятсот кілометрів працівник Державної автомобільної інспекції
тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.
Про тимчасове вилучення талона про проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на транспортний засіб складається відповідний акт. Порядок тимчасового вилучення талона про
проходження державного технічного огляду або ліцензійної картки на
транспортний засіб визначається Кабінетом Міністрів України (10862008-п).
{Кодекс доповнено статтею 265-3 згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними
засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на
стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість реакції
Особи, які керують транспортними засобами, річковими або маломірними суднами і щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у
стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами,
річковими або маломірними суднами та оглядові на стан алкогольного,
наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом
лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.
Огляд водія (судноводія) на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, проводиться з використанням спеціальних технічних засобів працівником міліції у присутності двох свідків.
У разі незгоди водія (судноводія) на проведення огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під
впливом лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість
реакції, працівником міліції з використанням спеціальних технічних засобів або в разі незгоди з його результатами огляд проводиться в закладах охорони здоров’я. Перелік закладів охорони здоров’я, яким надається
право проведення огляду особи на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препара255
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тів, що знижують її увагу та швидкість реакції, затверджується управліннями охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій. Проведення
огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або
щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх
увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.
Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують
їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров’я
не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров’я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності працівника міліції. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів,
що знижують їх увагу та швидкість реакції, у закладі охорони здоров’я
реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я.
Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння
або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї
статті, вважається недійсним.
Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, і проведення такого
огляду здійснюються в порядку (1103-2008-п), визначеному Кабінетом
Міністрів України.
У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом,
річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної
категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом,
річковим або маломірним судном.
{Стаття 266 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від
05.04.2001; в редакції Закону №586-VI (586-17) від 24.09.2008; із змінами, внесеними
згідно із Законом №885-VI (885-17) від 15.01.2009}

Стаття 267. Оскарження заходів забезпечення провадження у
справах про адміністративні правопорушення
Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, талона
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про проходження державного технічного огляду, ліцензійної картки на
транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і
маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи
іншого сп’яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, може бути оскаржено заінтересованою особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який застосував ці заходи, прокуророві або до суду.
Оскарження чи опротестування заходів забезпечення провадження у
справах про адміністративні правопорушення не зупиняє їх виконання.
{Стаття 267 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Глава 21. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В
СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності
{Положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника
своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи втратили
чинність як такі, що є неконституційними на підставі Рішення Конституційного
Суду №13-рп/2000 (v013p710-00) від 16.11.2000}

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право:
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази,
заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача,
якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи
і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 160-2, 173, части257

Кодекс України
про адміністративні правопорушення

ною третьою статті 178, статтями 185, 185-1, статтями 185-7 і 187 цього
Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов’язковою. У разі ухилення її від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського
чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ
(міліцією) піддано приводу.
Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган
(до посадової особи), який вирішує справу, є обов’язковою.
{Стаття 268 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85,
№4452-11 від 21.08.87, №7445-11 від 27.04.89, №8918-11 від 07.03.90, №9166-11 від
04.05.90, №647-12 від 18.01.91, Законами №386/96-ВР від 01.10.96, №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №2635-IV (2635-15) від 02.06.2005, №2453-VI (2453-17) від 07.07.2010
– щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII «Прикінцеві положення» Закону
№2453-VI від 07.07.2010}

Стаття 269. Потерпілий
Потерпілим є особа, якій адміністративним правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду.
Потерпілий має право знайомитися з матеріалами справи, заявляти
клопотання, оскаржувати постанову по справі про адміністративне правопорушення.
Потерпілого може бути опитано як свідка відповідно до статті 272
цього Кодексу.
Стаття 270. Законні представники
Інтереси особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, і потерпілого, які є неповнолітніми або особами, що через свої фізичні
або психічні вади не можуть самі здійснювати свої права у справах про
адміністративні правопорушення, мають право представляти їх законні
представники (батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники).
Законні представники мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; від імені особи, інтереси якої вони представляють, приносити скарги на рішення органу (посадової особи), який
розглядає справу.
Стаття 271. Захисник
У розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має
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право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи;
заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її
імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.
Повноваження адвоката на участь у розгляді справи посвідчуються
ордером, що його видає адвокатське об’єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи.
{Стаття 271 в редакції Закону №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 272. Свідок
Як свідок у справі про адміністративне правопорушення може бути
викликана кожна особа, про яку є дані, що їй відомі які-небудь обставини, що підлягають установленню по даній справі.
На виклик органу (посадової особи), у провадженні якого перебуває
справа, свідок зобов’язаний з’явитися в зазначений час, дати правдиві
пояснення, повідомити все відоме йому по справі і відповісти на поставлені запитання.
Стаття 273. Експерт
Експерт призначається органом (посадовою особою), в провадженні
якого перебуває справа про адміністративне правопорушення, у разі,
коли виникає потреба в спеціальних знаннях.
Експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і
дати об’єктивний висновок у поставлених перед ним питаннях.
Експерт має право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються
предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозволу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення, ставити особі, яка притягається до відповідальності,
потерпілому, свідкам запитання, що стосуються предмета експертизи;
бути присутнім при розгляді справи.
Стаття 274. Перекладач
Перекладач призначається органом (посадовою особою), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне правопорушення.
Перекладач зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової особи) і зробити повно й точно доручений йому переклад.
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Стаття 275. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам
Потерпілим, свідкам, експертам і перекладачам відшкодовуються у
встановленому порядку витрати, що їх вони зазнали у зв’язку з явкою
в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про
адміністративне правопорушення.
За особами, яких викликають як потерпілих, свідків, експертів і перекладачів, зберігається у встановленому порядку середній заробіток за
місцем роботи за час їх відсутності у зв’язку з явкою в орган (до посадової особи), в провадженні якого перебуває справа про адміністративне
правопорушення.

Глава 22. РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями
80, 81, 121–126, 127-1–129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм)
цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями
177 і 178 цього Кодексу, розглядаються за місцем їх вчинення або за місцем проживання порушника.
Адміністративними комісіями справи про адміністративні правопорушення розглядаються за місцем проживання порушника.
Законами України може бути передбачено й інше місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.
{Стаття 276 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85,
№1117-11 від 16.10.85, №7542-11 від 19.05.89, №1369-12 від 29.07.91, №1818-12
від 15.11.91; Законами №3785-12 від 23.12.93, №244/94-ВР від 15.11.94, №2029-III
(2029-14) від 05.10.2000, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №2350-III (2350-14) від
05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення
Справа про адміністративне правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею
42-2, частиною першою статті 44, 44-1, 106-1, 106-2, статтею 162, 173,
173-1, 173-2, 178, 185 і частиною першою статті 185-3, статтями 1857, 185-10, 188-22, 203 – 206-1, розглядаються протягом доби, статтями
146, 160, 160-2, 185-1, 212-7 – 212-20 – у триденний строк, статтями 461, 51, 166-9, 176 і 188-34 – у п’ятиденний строк, а статтями 101-103 цього Кодексу – у семиденний строк.
Законами України може бути передбачено й інші строки розгляду
справ про адміністративні правопорушення.
{Стаття 277 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11
від 29.05.85, ….. №2258-VI (2258-17) від 18.05.2010}

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне
правопорушення
Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального
органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу.
Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа,
яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які
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беруть участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні
заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи
прокурора заслуховується його висновок.
Стаття 280. Обставини, що підлягають з’ясуванню при розгляді
справи про адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне
правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона
адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і
обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави
для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати
інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
{Стаття 280 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №1117-11 від 16.10.85,
Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі
про адміністративне правопорушення
При розгляді колегіальним органом справи про адміністративне правопорушення ведеться протокол, в якому зазначаються:
1) дата і місце засідання;
2) найменування і склад органу, який розглядає справу;
3) зміст справи, що розглядається;
4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і
результати їх розгляду;
6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.
Протокол засідання колегіального органу підписується головуючим
на засіданні і секретарем цього органу.
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли
вчиненню адміністративних правопорушень
Орган (посадова особа), який розглядає справу, встановивши причини
та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення,
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вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено
орган (посадову особу), який вніс пропозицію.
{Стаття 282 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Глава 23. ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган
(посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого
органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне
правопорушення приймається у формі рішення.
Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи),
який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої
розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи;
зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане
адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується
питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по
справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і
строк її відшкодування.
Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.
Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу – головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення
робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.
{Стаття 283 із змінами, внесеними згідно із Законами №244/94-ВР від 15.11.94,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова особа) виносить одну з таких постанов:
1) про накладення адміністративного стягнення;
2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього
Кодексу;
3) про закриття справи.
Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного
зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи
трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу.
{Стаття 284 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №1117-11 від 16.10.85; Законами №244/94-ВР від 15.11.94, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №762-IV (762-15)
від 15.05.2003}

Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі,
щодо якої її винесено.
Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання.
Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
По справах про порушення митних правил копія постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.
У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення
правопорушення.
По справах про адміністративне правопорушення, передбачені статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а також
бойові припаси ввірено в зв’язку з виконанням службових обов’язків
або передано в тимчасове користування підприємством, установою, організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному під264
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приємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ
для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною зброєю.
{Стаття 285 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
{Статтю 286 виключено на підставі Закону №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Глава 24. ОСКАРЖЕННЯ І ОПРОТЕСТУВАННЯ ПОСТАНОВИ
ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути
оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного
суду (судді) про накладення адміністративного стягнення може бути
оскаржена в порядку, визначеному цим Кодексом.
{Стаття 287 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути
оскаржено:
1) постанову адміністративної комісії – у виконавчий комітет відповідної ради або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний
суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства
України (2747-15), з особливостями, встановленими цим Кодексом;
2) рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради
– у відповідну раду або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного
судочинства України (2747-15), з особливостями, встановленими цим
Кодексом;
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення – у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій
особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд,
у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (2747-15), з особливостями, встановленими цим Кодексом.
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Постанову про одночасне накладення основного і додаткового адміністративних стягнень може бути оскаржено за вибором особи, щодо якої
її винесено, чи потерпілого в порядку, встановленому для оскарження
основного або додаткового стягнення;
{Пункт 4 частини першої статті 288 виключено на підставі Закону №2342-III (234214) від 05.04.2001}
{Пункт 5 частини першої статті 288 виключено на підставі Закону №2342-III (234214) від 05.04.2001}

Скарга подається в орган (посадовій особі), який виніс постанову по
справі про адміністративне правопорушення, якщо інше не встановлено
законодавством України. Скарга, що надійшла, протягом трьох діб надсилається разом із справою органу (посадовій особі), правомочному відповідно до цієї статті її розглядати.
Постанову уповноваженого органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення може бути скасовано або змінено за протестом прокурора керівником відповідного органу, а також незалежно
від наявності протесту прокурора – керівником вищестоящого органу.
Особа, яка оскаржила постанову у справі про адміністративне правопорушення, звільняється від сплати державного мита.
{Стаття 288 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №2010-11 від 03.04.86, №754211 від 19.05.89; Законами №2857-12 від 15.12.92, №244/94-ВР від 15.11.94, №557-XIV (55714) від 24.03.99, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення
може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В
разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.
Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути
опротестовано прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.
{Стаття 290 із змінами, внесеними згідно із Законом №586-VI (586-17)
від 24.09.2008}
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Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі про
адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком
постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26 цього
Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці
вчинення адміністративного правопорушення.
{Стаття 291 в редакції Закону №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення
Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.
{Стаття 292 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про
адміністративне правопорушення
Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову
по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і
обгрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом
про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак,
щоб стягнення не було посилено.
Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою
особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
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бирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної
скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування
стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу, а також постанов,
прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 185-3 цього Кодексу.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його
представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест
прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про
поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.
Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного
апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову. Місцевий
суд протягом трьох днів надсилає апеляційну скаргу, протест прокурора
разом із справою у відповідний апеляційний суд.
Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду протягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду.
Апеляційний суд повідомляє про дату, час і місце судового засідання
особу, яка подала скаргу, прокурора, який приніс протест, інших осіб, які
беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не пізніше ніж за три дні до початку судового засідання.
Неявка в судове засідання особи, яка подала скаргу, прокурора, який
вніс протест, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення, не перешкоджає розгляду справи, крім
випадків, коли є поважні причини неявки або в суду відсутня інформація про належне повідомлення цих осіб.
Апеляційний суд переглядає справу в межах апеляційної скарги. Суд
апеляційної інстанції не обмежений доводами апеляційної скарги, якщо
під час розгляду справи буде встановлено неправильне застосування
норм матеріального права або порушення норм процесуального права.
Апеляційний суд може дослідити нові докази, які не досліджувалися раніше, якщо визнає обґрунтованим ненадання їх до місцевого суду або
необґрунтованим відхилення їх місцевим судом.
За наслідками розгляду апеляційної скарги, протесту прокурора суд
апеляційної інстанції має право:
1) залишити апеляційну скаргу чи протест прокурора без задоволення, а постанову без змін;
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2) скасувати постанову та закрити провадження у справі;
3) скасувати постанову та прийняти нову постанову;
4) змінити постанову.
У разі зміни постанови в частині накладення стягнення, в межах, передбачених санкцією статті цього Кодексу, воно не може бути посилено.
Постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її
винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.
Після закінчення апеляційного провадження справа не пізніше ніж у
п’ятиденний строк направляється до місцевого суду, який її розглядав.
{Стаття 294 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85, ....,
№2453-VI (2453-17) від 07.07.2010 – щодо набрання чинності зміни див. п.1 розділу XII
«Прикінцеві положення» Закону №2453-VI від 07.07.2010}

Стаття 295. Надіслання копії рішення по скарзі або протесту на
постанову
Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі,
щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови надсилається потерпілому на його прохання.
Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві.
Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи
про адміністративне правопорушення
Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне
правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,
оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.
{Стаття 296 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 297. Опротестування рішення по скарзі
Рішення по скарзі на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано прокурором.
Протест на рішення по скарзі вноситься у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) відносно органу (посадової особи), який прийняв рішення по скарзі.
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Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО
НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
Глава 25. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення адміністративного стягнення
Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами.
Стаття 299. Звернення постанови до виконання
Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншими законами України.
При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов
про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у
випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку,
встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу.
Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається
до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову.
{Стаття 299 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 300. Порядок виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення
Постанова про накладення адміністративного стягнення виконується
уповноваженим на те органом у порядку, встановленому цим Кодексом
та іншими законами України.
Постанова про адміністративний арешт виконується органом внутрішніх справ у порядку, встановленому законами України.
У разі винесення кількох постанов про накладення адміністративних
стягнень щодо однієї особи кожна постанова виконується окремо.
{Стаття 300 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}
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Стаття 301. Відстрочка виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення
За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного
арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця.
Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного
стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці
вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку,
встановленому законом.
{Стаття 301 в редакції Закону №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення
адміністративного стягнення
За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 цього
Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення
адміністративного стягнення, припиняє її виконання.
Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень
Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного
стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження чи опротестування постанови
відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності
зупиняється до закінчення строку відстрочки.
Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень.
{Частину третю статті 303 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001}
{Стаття 303 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14) від
05.04.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 304. Вирішення питань, зв’язаних з виконанням постанови
Питання, зв’язані з виконанням постанови про накладення адміні271
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стративного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою),
який виніс постанову.
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення
адміністративного стягнення
Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.
{Стаття 305 із змінами, внесеними згідно із Законом №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Глава 26. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО ВИНЕСЕННЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виконується органом (посадовою особою), який виніс постанову, шляхом оголошення постанови порушнику.
Якщо постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження виноситься під час відсутності порушника, йому
вручається копія постанови в порядку і строки, передбачені статтею
285 цього Кодексу.
При винесенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення порушень, передбачених статтями 116, 116-2, 117
цього Кодексу, воно оформляється способом, встановленим відповідно
Міністерством внутрішніх справ України або спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.
{Стаття 306 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №7542-11 від 19.05.89, Законами №1369-12 від 29.07.91, №1818-12 від 15.11.91, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001,
№586-VI (586-17) від 24.09.2008, №885-VI (885-17) від 15.01.2009}

Глава 27. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п’ятнадцять
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днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як через
п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти
до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення,
штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення,
вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу,
що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.
{Стаття 307 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №7542-11 від 19.05.89,
№1369-12 від 29.07.91, №1818-12 від 15.11.91; Законами №244/94-ВР від 15.11.94,
№196/96-ВР від 15.05.96, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення
штрафу
У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений
частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи
або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу
за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника
стягується:
■ подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу;
■ витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік

правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга набирає чинності з 1 січня 2009 року щодо стягнення подвійного розміру штрафу при примусовому виконанні постанови у справі про адміністративне
правопорушення згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
{Стаття 308 в редакції Закону №2056-III (2056-14) від 19.10.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який
стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
При стягненні штрафу відповідно до статті 258 цього Кодексу на місці
вчинення адміністративного правопорушення порушникові видається
квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої фінансової
звітності.
У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
{Стаття 309 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №7542-11 від 19.05.89}

Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови
про накладення штрафу
Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається органові (посадовій особі), який виніс постанову.

Глава 28. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО ОПЛАТНЕ ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА
Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне вилучення предмета
Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, виконується державним виконавцем.
{Частину другу статті 311 виключено на підставі Закону №148/96-ВР від 25.04.96}
{Стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законами №148/96-ВР від 25.04.96,
№2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення предмета
Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку, встановленому законом.
Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета, відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому власникові з
відрахуванням витрат, пов’язаних з проведенням виконавчих дій.
{Стаття 312 в редакції Закону №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}
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Глава 29. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО КОНФІСКАЦІЮ ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ
{Назва глави 29 із змінами, внесеними згідно із Законом №1255-12 від 25.06.91}

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію
предмета, грошей
Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, та грошей,
одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, виконуються державними виконавцями в порядку, встановленому законом.
{Стаття 313 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №2010-11 від 03.04.86, ….,
в редакції Закону №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію предмета, грошей
Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення,
грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави.
{Частину другу статті 314 виключено на підставі Закону №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001}
{Стаття 314 із змінами, внесеними згідно із Законами №1255-12 від 25.06.91, №2342-III
(2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів, грошей
Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям вчинення
або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, провадиться в порядку, встановлюваному законами України.
Стаття 315 із змінами, внесеними згідно із Законами №1255-12 від 25.06.91,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови
про конфіскацію предмета, грошей
Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про виконання повертається до суду, який виніс постанову.
{Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законами №1255-12 від 25.06.91,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

275

Кодекс України
про адміністративні правопорушення

Глава 30. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА
Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення
спеціального права
Постанова про позбавлення права керування транспортними засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ, зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 222 цього Кодексу.
Постанова про позбавлення права керування річковими і маломірними суднами виконується начальником Головної державної інспекції
України з безпеки судноплавства та його заступниками, капітаном річкового порту.
Постанова про позбавлення права полювання виконується зазначеними у частині другій статті 242 цього Кодексу посадовими особами органів, мисливського господарства.
{Стаття 317 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №2010-11 від 03.04.86, Законами №81/96-ВР від 06.03.96, №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №2686-III (2686-14)
від 13.09.2001, №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном
У разі винесення постанови про позбавлення права керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, не повертається.
Дія виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва, диплома) тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом,
річковим або маломірним судном продовжується до закінчення строку,
встановленого для подання скарги, або до прийняття рішення по скарзі.
Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення права
керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном іншим заходом стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті 293 цього
Кодексу), вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом) повертається
особі, у якої його було вилучено.
{Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР №7542-11 від 19.05.89; Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення права полювання
Виконання постанови про позбавлення права полювання провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.
У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі посвідчення мисливця органи мисливського господарства, вилучення посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.
Порядок вилучення посвідчення мисливця встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі лісового господарства.
{Стаття 319 із змінами, внесеними згідно із Законами №81/96-ВР від 06.03.96,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №1122-IV (1122-15) від 11.07.2003}
{Статтю 320 виключено на підставі Закону №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили правила
полювання, вважаються позбавленими спеціального права з дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо зазначені особи,
які позбавлені спеціального права, ухиляються від здачі документа, що
посвідчує це право, то строк позбавлення їх спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого документа.
Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї документи.
Вилучене посвідчення водія транспортного засобу повертається особі,
яку було позбавлено права керування транспортними засобами, після
успішного складання нею в Державній автомобільній інспекції іспитів
для отримання права керування.
{Стаття 321 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №1369-12 від 29.07.91,
№1818-12 від 15.11.91; Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}

Глава 30-А. ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ
ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ
Стаття 321-1. Виконання постанови про застосування громадських робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного
суду (судді) про застосування громадських робіт надсилається на вико277
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нання органу Державного департаменту України з питань виконання
покарань не пізніше наступного дня після її винесення.
Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється на
основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої визначають органи місцевого самоврядування.
Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт
Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно корисну працю.
Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на день, а
неповнолітніми – дві години на день.
Стаття 321-3. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого
ним органу за місцем відбування порушником громадських робіт покладається:
■ погодження з органом Державного департаменту України з питань
виконання покарань переліку об’єктів, на яких порушники відбувають громадські роботи, та видів цих робіт;
■ контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;
■ своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного виду

стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;
■ ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням да-

ного стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин.
Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути замінено
адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за п’ять годин громадських робіт, але не більш як на п’ятнадцять днів.
Кодекс доповнено главою 30-А згідно із Законом №586-VI (586-17) від 24.09.2008}
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Глава 31. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ
Стаття 322. Виконання постанови про застосування виправних
робіт
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного
суду (судді) про застосування виправних робіт надсилається центральному органу виконавчої влади з питань виконання покарань на виконання не пізніш як наступного дня після її винесення.
Виправні роботи відповідно до статті 31 цього Кодексу відбуваються
за місцем постійної роботи порушника.
На підставі постанови про виправні роботи із заробітку порушника
провадяться відрахування в доход держави протягом строку відбування
адміністративного стягнення в розмірі, визначеному постановою.
{Стаття 322 із змінами, внесеними згідно із Законами №2342-III (2342-14)
від 05.04.2001, №1254-VI (1254-17) від 14.04.2009}

Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт
Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого порушник працював і з його заробітку провадилось відрахування.
Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше кількості робочих днів, що припадають на встановлений районним, районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею) календарний
строк стягнення. Якщо порушник не відпрацював зазначеної кількості
робочих днів і відсутні підстави для зарахування невідпрацьованих днів
у строк стягнення, відбування виправних робіт триває до повного відпрацювання порушником належної кількості робочих днів.
У строк відбування стягнення зараховується час, протягом якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до закону
виплачувалась заробітна плата. До цього строку також зараховується
час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і час проведений у відпустці по вагітності і родах. Час хвороби, спричиненої сп’янінням або діями, зв’язаними з сп’янінням, до строку відбування виправних робіт не
зараховується.
{Стаття 323 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від
05.04.2001}
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Стаття 324. Обов’язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування
порушником виправних робіт
На власника підприємства, установи, організації або уповноваженого
ним органу за місцем відбування порушником виправних робіт покладається:
■ правильне і своєчасне провадження відрахувань із заробітку порушника в доход держави і своєчасний переказ відрахованих сум у встановленому порядку;
■ трудове виховання порушника;
■ повідомлення органів, що відають виконанням даного виду стягнен-

ня, про ухилення порушника від відбування стягнення.
{Стаття 324 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних
робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства
У разі ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих
за вчинення дрібного хуліганства, постановою судді невідбутий строк
виправних робіт може бути замінено штрафом від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративним
арештом з розрахунку один день арешту за три дні виправних робіт, але
не більш як на п’ятнадцять діб.
{Стаття 325 із змінами, внесеними згідно із Законами №55/97-ВР від 07.02.97,
№2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Глава 32. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ
Стаття 326. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту
Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного
суду (судді) про застосування адміністративного арешту виконується
негайно після її винесення.
{Стаття 326 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту
Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою в міс280
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цях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні постанови про застосування адміністративного арешту арештовані піддаються
особистому оглядові.
Строк адміністративного затримання зараховується до строку адміністративного арешту.
Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами,
встановленими законами України.
{Стаття 327 із змінами, внесеними згідно із Законом №2342-III (2342-14) від 05.04.2001}

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих
адміністративному арешту
Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 173, 173-2, частиною третьою
статті 178, статтею 185, частиною другою статті 185-1 і частиною першою статті 185-3 цього Кодексу, використовуються на фізичних роботах.
Організація трудового використання осіб, підданих адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування під
арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не виплачується.
{Стаття 328 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР №316-11 від 29.05.85,
№4452-11 від 21.08.87, №6347-11 від 03.08.88, №9166-11 від 04.05.90,
Законами №2342-III (2342-14) від 05.04.2001, №759-IV (759-15) від 15.05.2003,
№2635-IV (2635-15) від 02.06.2005}

Глава 33. ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ
В ЧАСТИНІ ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ
Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині
відшкодування майнової шкоди виконується в порядку, встановленому
цим Кодексом та іншими законами України.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення в частині
відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.
Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови (стаття 285),
а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніш як
281

Кодекс України
про адміністративні правопорушення

через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення.
{Стаття 329 із змінами, внесеними згідно із Законом №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди
У разі невиконання постанови по справі про адміністративне правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк, установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона надсилається
для стягнення збитків у порядку виконавчого провадження.
{Стаття 330 із змінами, внесеними згідно із Законом №2056-III (2056-14) від 19.10.2000}

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР

В. ШЕВЧЕНКО

Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР

М. ХОМЕНКО

м. Київ, 7 грудня 1984 року
№8073-X

282

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

Постанова
Кабінету Міністрів України №665
від 23 липня 2008 року
«Про затвердження такс
для обчислення розміру шкоди,
заподіяної лісу»

283
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 липня 2008 р. №665 Київ

Про затвердження такс для обчислення розміру
шкоди, заподіяної лісу
З метою посилення охорони лісів, збереження лісових ресурсів і підвищення ефективності їх використання Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу
підприємствами, установами, організаціями та громадянами:
■ незаконним вирубуванням та пошкодженням дерев і чагарників до

ступеня припинення росту (додаток 1);
■ пошкодженням дерев і чагарників до ступеня неприпинення росту

(додаток 2);
■ знищенням або пошкодженням лісових культур, природного під-

росту та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу (додаток 3);
■ знищенням або пошкодженням сіянців, саджанців у лісових розсад-

никах і на плантаціях (додаток 4);
■ самовільною заготівлею сіна та випасанням худоби на лісових ді-

лянках (додаток 5);
■ знищенням або пошкодженням відмежувальних знаків у лісах (до-

даток 6);
■ пошкодженням сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподар-

ського призначення (додаток 7);
■ знищенням або пошкодженням лісоосушувальних канав, дренаж-

них систем і доріг на лісових ділянках (додаток 8);
■ порушенням правил заготівлі лісової підстилки (додаток 9);
■ порушенням правил заготівлі лікарських рослин, дикорослих пло-

дів, горіхів, грибів, ягід тощо (додаток 10).
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2. Установити, що:
починаючи з 1 січня 2009 р. проводиться індексація затверджених
цією постановою такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу
підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
У зв’язку з цим затвердити Порядок, що додається;
зазначені такси застосовуються також для обчислення шкоди, заподіяної знищенням, пошкодженням чи незаконною рубкою окремих дерев,
груп дерев, чагарників на сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і садових ділянках, що не належать до лісового фонду.
3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів
України від 5 грудня 1996 р. №1464 «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству» (ЗП України, 1996 р., №20, ст. 577).
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО
Інд. 22
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Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами
незаконним вирубуванням та пошкодженням
дерев і чагарників до ступеня припинення росту
Діаметр дерев у корі біля шинки кореня, сантиметрів
За кожне дерево, вирубане або пошкоджене
до ступеня припинення росту:

Розмір
шкоди,
гривень

10 і менш як

42

10,1-14

74

14,1-18

190

18,1-22

390

22,1-26

685

26,1-30

1080

30,1-34

1449

34,1-38

1845

38,1-42

2266

42,1-46

2688

46,1-50
За кожне 1-сантиметрове перевищення
50-сантиметрового діаметра
За кожний кущ чагарнику

3109
105
105

________________________

Примітки: 1. За незаконне вирубування або пошкодження до ступеня
припинення росту плодових дерев, самшиту, дерев і чагарників родини
кипарисових, бархату амурського, айланта, платана, горіхів усіх видів,
дерев еталонних насаджень та дерев на лісонасіннєвих плантаціях і ділянках, насіннєвих і хвойних дерев віком до 41 року в грудні – січні розмір шкоди обчислюється за цією таксою, збільшеною у 3 рази.
2. За незаконне вирубування сухостійних дерев розмір шкоди обчислюється за цією таксою, зменшеною у 2 рази.
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3. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать дерева з
переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків його периметра (незалежно від довжини за висотою стовбура), обшморганою
кроною понад половину її довжини, обідраними та зламаними скелетними коренями понад половину периметра стовбура, а також повалені
дерева та з нахилом, спричиненим дією лісокористувача, понад 30 градусів від вертикальної осі.
У разі неможливості встановлення розрядів висоти насаджень за фактичними вимірами (дерева або насадження повністю вирубані, вивезені
з місця рубання тощо), а також узгодження категорій технічної придатності дерев (ділові, напівділові, дров’яні) їх матеріальна цінність визначається за найвищим розрядом висоти для деревостанів вирубаної породи відповідно до матеріалів лісовпорядкування, таксаційного виділу.
При цьому всі вирубані стовбури вважаються діловими.
4. Діаметр пня дерева у корі зазначається як середнє арифметичне
значення між найбільшим та найменшим замірами діаметра. Замір діаметра пня, який зрізаний нижче шийки кореня (урівень із землею або
утоплений у землю), здійснюється за фактичним зрізом.
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Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами пошкодженням дерев
і чагарників до ступеня неприпинення росту
Діаметр дерев у корі біля шийки кореня, сантиметрів
За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту:
10 і менш як
10,1-14
14,1-18
18,1-22
22,1-26
26,1-30
30,1-34
34,1-38
38,1-42
42,1-46
46,1-50
За кожне 1-сантиметрове перевищення
50-сантиметрового діаметра
За кожний кущ чагарнику

Розмір
шкоди,
гривень
11
26
58
126
216
316
427
553
685
791
896
26
26

_____________________

Примітки: 1. За пошкодження плодових дерев, самшиту, дерев і чагарників родини кипарисових, бархату амурського, айланта, платана, горіхів усіх
видів, дерев еталонних насаджень та дерев на лісонасіннєвих плантаціях і
ділянках, насіннєвих, плюсових і хвойних дерев віком до 41 року в грудні –
січні розмір шкоди обчислюється за цією таксою, збільшеною у 2 рази.
2. До пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать дерева із
зламаною вершиною або обшморганою кроною від третини до половини
її довжини, обідраною корою від 10 до 30 відсотків периметра стовбура
(незалежно від довжини і висоти пошкодження стовбура), обідраними та
зламаними скелетними коренями від однієї четвертої частини до половини периметра стовбура, а також дерева з нахилом, спричиненим дією лісокористувача, до 30 градусів від вертикальної осі без відриву коренів.
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Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами знищенням
або пошкодженням лісових культур, природного підросту
та самосіву на землях, призначених для відновлення лісу
Вік лісових культур, природного підросту
та самосіву, років
Знищених:
5 і менш як
6-10
Пошкоджених:
5 і менш як
6-10

Розмір шкоди,
гривень
за 1 гектар
17918
23188
8959
11594

______________________

Примітки: 1. У гірських лісах Карпат і Криму розмір шкоди, заподіяної лісу знищенням або пошкодженням лісових культур, природного підросту та самосіву, обчислюється за цією таксою, збільшеною
у 2 рази.
2. За пошкодження або знищення плодових дерев, лісових культур,
природного підросту та самосіву самшиту, дерев і чагарників родини
кипарисових, бархату амурського, айланта, платана, горіхів усіх видів,
насіннєвих та плюсових дерев розмір шкоди, заподіяної лісу, обчислюється за цією таксою, збільшеною у 2 рази.
3. Розмір шкоди, заподіяної лісу знищенням або пошкодженням до
ступеня припинення росту лісових культур, природного підросту та самосіву віком понад 10 років, обчислюється за таксою, визначеною в додатку 1.
4. Під час обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами знищенням або пошкодженням внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і побутовими відходами, стічними водами, іншими
шкідливими речовинами, підтоплення, осушення та інших видів шкідливого впливу, підпалу або недбалого поводження з вогнем та порушен289
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ня інших вимог пожежної безпеки в лісах, засмічення побутовими і промисловими відходами, враховуються:
■ знищення або пошкодження лісових культур, природного підрос-

ту та самосіву, яке обчислюється в десятикратному розмірі діючих
такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні за першим
розрядом у всіх таксових поясах без застосування встановлених
норм зниження такс;
■ вартість робіт, пов’язаних з припиненням негативного впливу на лі-

сові насадження зазначених факторів або гасінням лісової пожежі;
■ вартість робіт з очищення території;
■ вартість робіт, пов’язаних з вирощуванням лісових насаджень до віку,

в якому вони пошкоджені зазначеними негативними факторами.
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Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами знищенням
або пошкодженням сіянців, саджанців у лісових розсадниках
і на плантаціях
Розмір шкоди, гривень
У розсадниках:
за кожний гектар сіянців
за кожну тисячу саджанців основних лісових порід віком
до трьох років
за кожний саджанець плодових, декоративних і технічних
порід

18972
738
32

На плантаціях:
за кожний саджанець елітних насіннєвих

105

за кожний саджанець всіх інших насіннєвих

32
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Додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами самовільною заготівлею сіна та випасанням худоби на лісових ділянках
Розмір шкоди, гривень
1. У разі самовільної заготівлі сіна
(за кожний гектар):
на сіножатях і пасовищах

1581

на землях поза межами сіножатей і пасовищ
2. У разі самовільного випасання худоби
(за кожну голову):
на сіножатях і пасовищах:

474

великої рогатої худоби і коней
молодняка великої рогатої худоби і коней
та дрібної худоби
кіз

63
32
32

на землях поза межами сіножатей і пасовищ:
великої рогатої худоби і коней
молодняка великої рогатої худоби, коней та дрібної
худоби
кіз

95
32
63

_____________________

Примітка. У разі коли самовільною заготівлею сіна та випасанням худоби знищено або пошкоджено лісові культури, природний підріст та
самосів, розмір шкоди обчислюється одночасно за цією таксою і таксою,
визначеною в додатку 3.
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Додаток 6 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями
та громадянами знищенням або пошкодженням відмежувальних
знаків у лісах
Розмір шкоди, гривень
За кожний знак:
стовп квартальний, межовий, візирний, інший лісовпорядний та лісогосподарський знак
стовп лісогосподарський (на лісосіках, ділянках, призначених для відновлення лісу, сіножатях, пасовищах, пробних
площах тощо)
шлагбаум, межовий знак

1186
348
3557

Додаток 7 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями
та громадянами пошкодженням сіножатей, пасовищ
і ріллі на землях лісогосподарського призначення
Розмір шкоди, гривень
За кожний гектар сіножатей, пасовищ і ріллі

9486
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Додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами знищенням або
пошкодженням лісоосушувальних канав, дренажних систем і доріг на
лісових ділянках
Розмір шкоди, гривень
За погонний метр лісоосушувальних канав і дренажних
систем:
осушувальних
збиральних
магістральних
За квадратний метр доріг:
асфальтних
цементобетонних
з щебеневим покриттям
з гравійним покриттям
ґрунтових поліпшених
ґрунтових

516
870
1344
650
550
450
400
300
200

______________________

Примітка. Розмір шкоди, заподіяної знищенням або пошкодженням
мостів, шлюзів, інших інженерних споруд на лісоосушувальних канавах,
дренажних системах і дорогах, рекреаційних об’єктів, обчислюється в
п’ятикратному розмірі вартості витрат на поновлення знищених або
пошкоджених споруд.
Додаток 9 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами порушенням правил
заготівлі лісової підстилки
За квадратний метр лісової підстилки
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Додаток 10 до постанови Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу підприємствами,
установами, організаціями та громадянами порушенням правил
заготівлі лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів,
ягід тощо
Показник

Розмір шкоди, гривень

рідкісні, ендемічвиди рослин, при- ні, реліктові та такі,
поширені види
родні запаси яких що перебувають під
За кілограм заготов- рослин, природобмежені, про- загрозою знищенні запаси яких
лених:
мислова заготів- ня, види рослин, зане обмежені
ля лімітується готівля яких забороняється
дикорослих, технічних і лікарських видів рослин:
кореневища і коріння
квіти, бруньки
кора
трава
листя
пагони
плоди
грибів
ягід у природних напівчагарникових і трав’янолистних ягідниках
дикорослих плодів (у
тому числі горіхів) у
природних чагарниках

32
32
32
32
32

84
84
32
63
32
32
32
63

32

63

116

216

237
116
63
84
84
63
63
84

_____________________

Примітка. Розмір шкоди за порушення правил заготівлі лікарських
рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід на штучно створених
плантаціях обчислюється за цією таксою, збільшеною у 2 рази.
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України
від 23 липня 2008 р. №665
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ПОРЯДОК
проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди,
заподіяної лісу підприємствами, установами, організаціями
та громадянами
1. Індексація такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу, проводиться, починаючи з 1 січня 2009 р. за формулою:
Ні = Нп • І/100,
де Ні – проіндексований розмір такс для обчислення розміру шкоди,
заподіяної лісу у поточному році, гривень з копійками (з округленням
до двох десяткових знаків) за одну одиницю; Нп – проіндексований
розмір такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу у попередньому році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових
знаків) за одну одиницю; І – індекс споживчих цін (індекс інфляції) за
попередній рік, відсотків.
2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, індексація такс не проводиться.
3. Під час проведення індексації базовим вважається значення такс
для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу, що утворилося станом
на 31 грудня 2008 р., а для нововведених такс – на 31 грудня року їх введення.
4. Індекс споживчих цін розраховується Держкомстатом. Інформація
про його розмір за попередній рік подається щороку до 1 лютого Мінприроди та Держкомлісгоспу.
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Інструкція з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства України
матеріалів про адміністративні
правопорушення
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матеріалів про адміністративні правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.08.2010 №262
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 вересня 2010 р.
за №863/18158

Про затвердження Інструкції з оформлення
органами Державного комітету лісового
господарства України матеріалів
про адміністративні правопорушення
Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) та з метою дотримання органами Державного комітету лісового господарства України законодавства при здійсненні провадження у справах про адміністративні правопорушення
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
2. Управлінню контрольно-ревізійної роботи та державної охорони лісів (Парфенюк В. А.):
2.1. Забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому законом порядку до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести до відома Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управлінь
лісового та мисливського господарства, підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Державного комітету лісового
господарства України, цей наказ та цю Інструкцію.
3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки Крим з
лісового і мисливського господарства, начальникам обласних управлінь
лісового та мисливського господарства, керівникам підприємств, уста298
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нов і організацій, які належать до сфери управління Державного комітету лісового господарства України, забезпечити неухильне виконання
вимог Інструкції посадовими особами державної лісової охорони.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Червоного В. О.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова

М. Х. Шершун

ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України

М. В. Злочевський
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
лісового господарства України
31.08.2010 №262
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 вересня 2010 р.
за №863/18158

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Державного комітету
лісового господарства України матеріалів
про адміністративні правопорушення
I. Загальні положення
1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (80731-10, 80732-10) (далі – КУпАП) та іншими законами України.
1.2. Інструкція визначає порядок оформлення та обліку матеріалів про
адміністративні правопорушення посадовими особами органів лісового
господарства. Перелік посадових осіб органів лісового господарства, які
мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення
і накладати адміністративні стягнення, визначено статтею 241 КУпАП
(80732-10).
II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
2.1. При вчиненні громадянами та посадовими особами адміністративних правопорушень у сфері лісового господарства уповноважені на
те посадові особи згідно зі статтею 255 КУпАП (80732-10) складають
протокол про адміністративне правопорушення (далі – протокол) за
встановленою формою (додаток 1).
2.2. Складати протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП (80731-10), мають
право посадові особи органів лісового господарства, яким відповідно до
статті 241 КУпАП (80732-10) надано право розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.
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2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення в двох
примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності. У разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу
є обов’язковим, посадові особи органів лісового господарства можуть
доставляти порушника (ів) до органів, визначених статтею 259 КУпАП
(80732-10).
2.4. При складанні протоколу вказується стаття КУпАП (80731-10,
80732-10), згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за
вчинені протиправні дії.
У протоколі обов’язково зазначаються:
■ дата і місце його складення;
■ посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка склала прото-

кол;
■ відомості про особу, яка притягається до адміністративної відпові-

дальності (у разі її виявлення);
■ нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопору-

шення;
■ місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
■ прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є;
■ заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності);
■ пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідаль-

ності;
■ інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.5. У разі якщо виявлено факт порушення лісового законодавства, однак особу порушника встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з місця події), посадовою особою органу лісового господарства складається акт огляду місця вчинення порушення лісового
законодавства (далі – акт) (додаток 2).
Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем вчинення
правопорушення для встановлення особи порушника. Виявлені при
цьому незаконно добуті лісові ресурси вилучаються, про що зазначається в акті.
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2.6. Відповідно до чинного законодавства протокол оформляється
державною мовою.
2.7. Бланк протоколу заповнюється розбірливим почерком кульковою ручкою синього, фіолетового або чорного кольору чи друкарським
способом. Підчистки та помарки не допускаються. У графах, які не заповнюються під час складання протоколу, проставляється прочерк.
Внесення до протоколу додаткових записів після його підписання не
допускається.
2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо викладати всі
відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи особливу увагу на
точність і повноту викладення складу порушення.
Відповідно до статті 265 КУпАП (80732-10) речі й документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, виявлені під час
огляду речей, вилучаються посадовими особами органів лісового господарства. Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис про огляд речей або адміністративне затримання.
Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про адміністративне правопорушення у посадових осіб лісового господарства,
яким надано право провадити вилучення речей і документів. На вилучені речі та документи порушнику видається опис знарядь незаконного
добування (заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції, документів (додаток 3).
2.9. Протокол складається на кожну особу окремо, якщо правопорушення вчинено кількома особами.
Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.
2.10. Протокол підписується посадовою особою органу лісового господарства, яка склала протокол, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.
У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право
дати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до
протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.
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2.11. Посадова особа органу лісового господарства, яка склала протокол, роз’яснює особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права та обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП (80732-10),
про що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
ставить свій підпис; у разі її відмови від підпису в протоколі про це робиться відмітка та вручається чи надсилається повідомлення щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення.
2.12. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.
2.13. Про час та місце проведення розгляду справи порушнику вручається або надсилається поштою повідомлення щодо розгляду справи про
адміністративне правопорушення лісового законодавства (додаток 4).
2.14. Протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 73 та 77 КУпАП (80731-10),
якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, і особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.
Згідно із частиною другою статті 258 КУпАП (80732-10) протоколи
не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф
накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.
У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП (8073210), уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне
правопорушення відповідно до вимог статті 283 КУпАП.
Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне
стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа
зобов’язана скласти протокол відповідно до вимог статті 256 КУпАП
(80732-10). Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.
III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення в лісовому господарстві
3.1. Справи про адміністративні правопорушення (далі – справа), передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП (80731-10), розгля303
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даються посадовими особами органів лісового господарства, зазначеними в частині другій статті 241 КУпАП (80732-10), за місцем вчинення
правопорушення.
3.2. Справа розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня складення
протоколу.
3.3. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, або її законного представника.
Розгляд справи за відсутності правопорушника можливий лише у випадках, коли є дані про своєчасне його сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.4. Відповідно до статті 278 КУпАП (80732-10) посадова особа органу
лісового господарства під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
■ чи належить до її компетенції розгляд даної справи;
■ чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміні-

стративне правопорушення;
■ чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце

її розгляду;
■ чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
■ чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвокатів.
3.5. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану
справу. Посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа
підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і
обов’язки. Після цього оголошується протокол, заслуховуються особи,
які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується
його висновок (стаття 279 КУпАП) (80732-10).
3.6. Посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення (далі – постанова) (додаток 5), оцінює докази за
своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повно304
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му і об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП) (80732-10).
Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору,
органу досудового слідства або дізнання (стаття 253 КУпАП) (80732-10).
При цьому виноситься постанова про закриття справи (додаток 6), яка
передається разом з матеріалами та супровідним листом до цих органів.
3.7. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається в
межах, установлених КУпАП (80731-10, 80732-10) та іншими законами України. При накладенні стягнення враховуються характер учиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність
(стаття 33 КУпАП).
3.8. До неповнолітніх віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які
вчинили адміністративні правопорушення, можуть бути застосовані заходи впливу, передбачені статтею 24-1 КУпАП (80731-10).
3.9. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж
через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому
правопорушенні – два місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП (80731-10, 80732-10) підвідомчі суду (судді).
Якщо справи про адміністративні правопорушення відповідно до КУпАП (80731-10, 80732-10) чи інших законів підвідомчі суду (судді), стягнення може бути накладено не пізніше ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – не пізніше
ніж через три місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути
накладено не пізніше ніж через місяць з дня прийняття рішення про
відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття (стаття
38 КУпАП) (80731-10).
3.10. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються в окремі
справи про адміністративне правопорушення. Справа на правопорушника оформляється з моменту складання протоколу. У справі накопичуються усі матеріали, які стосуються правопорушення, а саме: протокол
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про адміністративне правопорушення, акт огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства, опис знарядь незаконного добування (заготівлі) лісових ресурсів, транспортних засобів, лісопродукції,
документів, повідомлення про попередження особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи
у разі відсутності відповідної відмітки у протоколі, засвідчене її підписом, письмові пояснення, повідомлення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з порушником, з органами
державної виконавчої служби, суду, внутрішніх справ, документи, які
підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та
матеріали, які стосуються справи.
У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого
подається опис документів, що знаходяться у справі (додаток 7).
IV. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова особа виносить постанову по справі відповідно до статті 283 КУпАП (80732-10). Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.
4.2. Відповідно до статті 284 КУпАП (80732-10) у справі про адміністративне правопорушення посадова особа виносить одну з таких постанов:
■ про накладення адміністративного стягнення;
■ про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП

(80731-10) (додаток 8);
■ про закриття справи.

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного
зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи
трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності обставин, передбачених статтею
247 КУпАП (80732-10).
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається поштою рекомендованим листом особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той самий строк вручається або висилається потерпілому на його
прохання. Копія постанови вручається під розписку. У разі якщо копія
постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
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4.3. У випадках, передбачених статтею 258 КУпАП (80732-10), копія
постанови уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне
правопорушення вручається особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення (частина п’ята статті 285 КУпАП).
4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП (80732-10) та статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» (606-14) постанова повинна містити:
■ найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату

розгляду справи;
■ відомості про особу, щодо якої розглядається справа;
■ опис обставин, установлених при розгляді справи;
■ зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за

дане адміністративне правопорушення;
■ прийняте по справі рішення;
■ відомості про вирішення питання про вилучені речі і документи;
■ порядок набрання чинності;
■ вказівку про порядок і строк її оскарження, а також відомості про її

виконання;
■ строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

4.5. Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу.
4.6. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено КУпАП (80731-10, 80732-10) та іншими законами України (стаття
299 КУпАП).
При оскарженні або опротестуванні постанови вона підлягає виконанню після залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком
постанов про застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а
також у випадках накладання штрафу, що стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення.
Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку,
встановленого частиною першою статті 307 КУпАП (80732-10).
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Постанова звертається до виконання посадовою особою органу лісового господарства, яка її винесла.
4.7. Не підлягає виконанню постанова, якщо її не було звернуто
до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. У разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 КУпАП
(80732-10) перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги
або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до
статті 301 КУпАП перебіг строку давності зупиняється до закінчення
строку відстрочки.
4.8. Штраф має бути сплачений порушником не пізніше ніж через
п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не пізніше
ніж через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги
або протесту без задоволення.
У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти
до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення,
штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.
Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення,
вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу,
що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України (стаття 307 КУпАП) (80732-10).
У разі несплати правопорушником штрафу в строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП (80732-10), постанова супровідним
листом (додаток 9) надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому
законом.
4.9. Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою лісового господарства, яка неправомочна вирішувати цю справу, то
посадова особа лісового господарства, яка компетентна розглядати цю
справу, скасовує зазначену постанову.
4.10. Постанова може бути оскаржена згідно зі статтею 288 КУпАП
(80732-10) у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в
районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд у порядку,
визначеному Кодексом адміністративного судочинства України (274715), з особливостями, встановленими КУпАП.
308

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

Постанову може бути скасовано або змінено за протестом прокурора
керівником відповідного органу, а також незалежно від наявності протесту прокурора – керівником вищестоящого органу.
4.11. Скарги на постанови по справах про адміністративне правопорушення, подані до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи)
особою, яка відповідно до статті 287 КУпАП (80732-10) не має права на
оскарження таких постанов, повертаються скаржнику з відповідними
роз’ясненнями у триденний строк з дня їх надходження.
4.12. Скарга і протест прокурора на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше
не встановлено законами України.
Відповідно до статті 293 КУпАП (80732-10) посадова особа органу лісового господарства при розгляді скарги або протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
■ залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення;
■ скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
■ скасовує постанову і закриває справу;
■ змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом

про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не було посилено.
4.13. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову протягом
трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. В той же строк копія постанови по справі про адміністративне правопорушення надається потерпілому на його прохання.
Про результати розгляду протесту повідомляється прокуророві (стаття 295 КУпАП) (80732-10).
4.14. Постанова по справі про адміністративне правопорушення може
бути опротестована прокурором протягом десяти днів з дня винесення
постанови.
Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України (додаток 10).
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4.15. Постанова адміністративного органу (посадової особи) у справі
про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого статтею 26
КУпАП (80731-10), а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.
4.16. Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне
правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,
оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, пов’язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.
4.17. Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за
адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами
(частина четверта статті 7 КУпАП) (80731-10).
4.18. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови
про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом
(посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.
У разі якщо постанову про накладення адміністративного стягнення
складено з порушеннями її може бути скасовано або змінено за рішенням керівника органу лісового господарства, посадова особа якого винесла цю постанову (додаток 11).
V. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
5.1. Бланки протоколу, постанови про накладення адміністративного
стягнення, постанови про закриття справи, постанови про застосуванння заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП (80731-10), виготовляються друкарським способом.
Посадовою особою органу лісового господарства, що призначається
відповідним наказом, ведеться облік виготовлених, виданих та використаних бланків протоколів та постанов.
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Зіпсовані бланки протоколів та постанов з відповідними письмовими
поясненнями зберігаються у відповідальної особи, що здійснює контроль за їх обліком.
5.2. Протоколи та постанови мають наскрізну нумерацію органу лісового господарства, починаючи з першого номера, в межах календарного року.
Винесені за результатами розгляду адміністративних справ постанови реєструються в журналі реєстрації протоколів та постанов по справах про адміністративні правопорушення вимог лісового законодавства
(додаток 12), сторінки якого пронумеровуються, прошнуровуються,
скріплюються гербовою печаткою та підписом керівника органу лісового господарства.
5.3. Термін зберігання справ про адміністративні правопорушення
встановлюється згідно з чинним законодавством.
Начальник управління
контрольно-ревізійної
роботи та державної
охорони лісів

В. А. Парфенюк
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Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства України
матеріалів про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
ПРОТОКОЛ №
про адміністративне правопорушення
«___» _____________ 20 ___ року
____________________________________________
(дата складення протоколу)

(місце складання протоколу)

Я, __________________________________________________________________________________
(повна назва посади)

_______________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала протокол)

склав цей протокол про те, що гр-н (гр-ка) __________________________________
_______________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

дата та місце народження ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

проживає за адресою ______________________________________________________________
працює (навчається) на посаді __________________________________________________
(повна назва місця роботи чи навчання

________________________________________________________________________________________
із зазначенням поштової адреси)

сімейний стан ________________, кількість утриманців ______________, заробітна
плата ______________ грн здійснив (ла) адміністративне правопорушення,
відповідальність за яке передбачена пунктом _____, частиною статті ___,
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а також статтею (ями) ____________________________________________________ КУпАП,
о ___ год. ___ хв. «___» _____________ 20 ___ року _____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

що є порушенням __________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статті, статей законів та нормативного акта, що були порушені)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Внаслідок порушення вимог лісового законодавства державі заподіяна шкода ____________________________________________________________________________
(суть заподіяної шкоди)

________________________________________________________________________________________
Порушником пред’явлені такі документи, що засвідчують його особу
________________________________________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий)

У порушника виявлені _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
і вилучені ___________________________________________________________________________
(на всі вилучені речі обов’язково видавати опис,

___ _____________________________________________________________________________________
який підписує складач протоколу)

Інші відомості, необхідні для вирішення справи ____________________________
________________________________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної відповідальності, якщо так,

________________________________________________________________________________________
то ким, коли і за що)

Чи чинив порушник опір (описати докладно) _______________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, та її зауваження щодо змісту протоколу чи мотиви відмови від
його підписання ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Додатки (якщо вони є) _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о _____ год. ____ хв. «___» _____________ 20 ___ року в приміщенні _________________
________________________________________________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)

Порушнику роз’яснено права відповідно до статті 268 КУпАП, зокрема:
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження, оскаржити постанову по справі,
а також те, що справа про адміністративне правопорушення розглядається в
присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а
під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках,
коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо
від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій роз’яснено її права, підпис)

Посадова особа, яка склала протокол
__________________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ініціали)

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності
__________________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ініціали)

Свідки (за наявності):
__________________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________
(поштова адреса)

__________________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________
(поштова адреса)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
АКТ
огляду місця вчинення правопорушення
лісового законодавства
«___» _____________ 20 ___ року
(дата складення акту)

____________________________________________
(місце складання акту)

Я, __________________________________________________________________________________
(повна назва посади)

_______________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка склала акт)

за участю ____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали учасників огляду місця вчинення правопорушення лісового
законодавства)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
склав (ли) цей акт про те, що «___» _____________ 20 ___ року о ____ год. ____ хв.
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у ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(місце вчинення виявленого правопорушення лісового законодавства – підприємство,
лісництво, урочище, квартал, виділ, категорія лісів, лісотаксовий пояс, розряд такс)

________________________________________________________________________________________
було виявлено ______________________________________________________________________
(докладно описати суть виявленого правопорушення

________________________________________________________________________________________
лісового законодавства: незаконна рубка, пошкодження підросту, межових знаків, сінокосу, самовільне сінокосіння, пожежі)

______________________________________________________________________________________,
(обсяги правопорушення лісового законодавства)

відповідальність за яке передбачена __________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей та статті законів і нормативно-правових актів,
що були порушені)

На місці вчинення правопорушення лісового законодавства виявлені та
вилучені ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(знаряддя вчинення правопорушення, транспортні засоби, інші речі тощо)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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обсяг

маса, куб. м

кількість, шт.

ґатунок

діаметр верхнього відрізу, см

одиниці виміру

Вид інших
правопорушень

Вид незаконних рубок

довжина, м

Вид лісопродукції

________________________________________________________________________________________
Обсяг лісопродукції, виявленої на місці вчинення правопорушення лісового законодавства

Місце зберігання лісопродукції. Посада, прізвище, ініціали, підпис
особи, яка прийняла її
на зберігання

Адміністративна відповідальність за лісопорушення:
практика застосування державною лісовою охороною України

Порода дерев (чагарників) ____________________________

У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому господарству
на суму _________________________________________________________________________ грн,
(сума заподіяної шкоди цифрами, словами)

що розрахована за _________________________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких виконано
розрахунок шкоди)

розмір шкоди

обсяг (кількість,
площа)

Інші правопорушення
одиниці виміру

розмір шкоди,
грн

таксова вартість
дерев, грн

маса дерев, куб. м

кількість дерев
(чагарників)

Незаконна рубка дерев і чагарників, пошкодження дерев і чагарників до ступеня припинення та неприпинення росту, привласнення
буреломних і вітровальних дерев
діаметр дерева,
см (пня/1,3 м)

Вид правопорушення

______________________________________________________________________________, нижче:

Порода дерев (чагарників) ________________________________________________________

Разом:

Посадова особа, що склала акт огляду місця вчинення правопорушення
лісового законодавства
_________________________
(підпис)

_____________________________________________________
(прізвище, ініціали)
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Інструкція з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України
матеріалів про адміністративні правопорушення

Учасники огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства
1. ___________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

який проживає _________________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ініціали)

(підпис)

який проживає _________________________________________________________________________
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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Додаток 3
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Складається
в двох примірниках,
перший примірник вручається
власнику майна
«___» _____________ 20 ___ року
ОПИС
знарядь незаконного добування (заготівлі)
лісових ресурсів, транспортних засобів,
лісопродукції, документів,
вилучених у гр-на (гр-ки) _____________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, в якої вилучаються речі)

згідно з протоколом від «___» _____________ 20 ___ року №______
Найменування
знарядь, лісових Одиниця
ресурсів,
виміру
продукції

Кількість

Марка або модель, серія
та номер, колір, матеріал,
розміри, характеристика Примітка
(якісний стан),
прикмети тощо

Усього найменувань ____________________________________________________________
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Місце зберігання вилученого майна до розгляду справи про адміністративне правопорушення – __________________________________________________ ,
відповідальний за зберігання ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка відповідає за зберігання)

Опис склав
_________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові складача опису)

(підпис)

На зберігання прийняв
_________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові особи,
яка відповідає за зберігання)

(підпис)

Опис отримав __________ _______________________________________________________
(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові особи, в якої вилучаються речі)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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Додаток 4
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________________
(поштова адреса особи, яку викликають)

______________________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо розгляду справи про адміністративне
правопорушення лісового законодавства
«___» _____________ 20 ___ року №______
Відповідно до статей 268, 276 і 278 КУпАП повідомляю, що розгляд
справи про адміністративне правопорушення, яке Ви вчинили, відбудеться о ____ год. ____ хв. «___» _____________ 20___ року в приміщенні
________________________________________________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)

за адресою _________________________________________________________________________
(місцезнаходження органу, де відбудеться розгляд справи)
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Вам при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу,
та інші документи, необхідні для розгляду справи
_____________________________________________________________________________________
(перелік документів, які необхідно мати з собою)

У разі Вашого нез’явлення (у випадках, визначених статтею 268
КУпАП) справу буде розглянуто без Вашої участі.
_____________________________________________________________________________________
(повна назва посади,

_________________________________________________________________________ __________
прізвище, ім’я та по батькові особи, яка викликає)

(підпис)

Відмітка про отримання повідомлення
Повідомлення
Повідомлення надіслане
особа отримала особисто рекомендованим листом
«___» _____________ 20 ___ року «___» _____________ 20 ___ року №______
_________________
(підпис особи)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,
яка відправила повідомлення)

В. А. Парфенюк
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Додаток 5
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення
«___» _____________ 20 ___ року №______
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від «___» _____________ 20 ___ року №______,
який складений «______» ______________________________ 20____ року
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи (без скорочень),

____________________________________________________________________________________ ,
яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши
докази,
ВСТАНОВИВ:
Гр-н (гр-ка) _____________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові особи (без скорочень),
яка притягається до адміністративної відповідальності)
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Інструкція з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України
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ідентифікаційний номер (за наявності) ___________________________________ ,
дата _________________ та місце народження ___________________________________ ,
який (яка) зареєстрований (а) за адресою _________________________________
(місце реєстрації особи)

_____________________________________________ і працює (навчається) на посаді
_____________________________________________________________________________________
(посада, повна назва місця роботи чи навчання, його повна поштова адреса)

вчинив (ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена
статтею _____ частини ______ КУпАП, тим, що ________________________________
_____________________________________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)

У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому господарству
на суму ________________________________________________________________________ грн,
(цифрами та словами)

що розрахована за ______________________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів,

_____________________________________________________________________________________
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

Керуючись частиною ____ статті ____ та статтями 33, 35, 241, 283, 284
КУпАП, а також ___________________________________________________________________ ,
(назва та статті інших законів та нормативно-правових актів,
якими керується посадова особа)

ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати гр-на (гр-ку) _______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

винним (ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ___ статті ___ КУпАП, та накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
__________________________________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП вилучені для тимчасового зберігання
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(вказати перелік цінностей, документів, речей, які є знаряддям правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби – місця та обставини їх виявлення, рішення, яке прийняте стосовно них: повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо)

3. Роз’яснити гр-ну (гр-ці) ____________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що згідно зі статтею 307 КУпАП штраф ним (нею) має бути сплачений не
пізніше ніж через п’ятнадцять днів з дня вручення йому (їй) постанови
про накладення адміністративного стягнення, а в разі оскарження або
опротестування такої постанови – не пізніше ніж через п’ятнадцять днів
з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.
У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова про
накладення адміністративного стягнення буде надіслана для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна.
Штраф повинен бути внесений через установу банку України на
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(реквізити установи банку, на які необхідно сплатити вказану суму)

4. З урахуванням частини другої статті 308 КупАП у разі несплати
________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КупАП, при
примусовому виконанні цієї постанови органами державної виконавчої
служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку подвійний
розмір штрафу в розмірі ___________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

Копію платіжного документа подати (надіслати) до _____________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування та адреса відповідного органу, що виніс постанову
про адміністративне правопорушення)

Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку,
визначеному статтями 287-289 КупАП, до _________________________________
_____________________________________________________________________________________
(вказати орган і його адресу або посадову особу вищого рівня, або суд)
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Дата набрання чинності «___» _____________ 20 ___ року.
Строк пред’явлення виконавчого документа до виконання до
«___» _____________ 20 ___ року (протягом трьох місяців з дня його винесення).
_____________________________________________________________________________________
(повна назва посади особи, яка винесла постанову,

_________________________________________________________________________ __________
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи)

(підпис)

М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи,
стосовно якої її винесено
Копію постанови особа
Копія постанови надіслана
отримала особисто
рекомендованим листом з повідомленням
«___» _____________ 20 ___ року «___» _____________ 20 ___ року №______

_________________
(підпис особи)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,
яка відправила повідомлення)
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Додаток 6
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
ПОСТАНОВА
про закриття справи
«___» _____________ 20 ___ року №______
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від ««___» _____________ 20 ___ року №_______, який
складений «___» _____________ 20 ___ року ________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи (без скорочень), яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Гр-н (гр-ка) ______________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень)

____________________________________________________________________________________ ,
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

дата __________ та місце народження _________________________________________ ,
який (яка) проживає за адресою _____________________________________________
(місце проживання особи)

_____________________________________________ і працює (навчається) на посаді
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____________________________________________________________________________________ ,
(посада, повна назва місця роботи чи навчання, його повна поштова адреса)

вчинив (ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною ______ статті ______ КУпАП, тим, що ______________________________________
________________________________________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
У результаті цього порушення заподіяно шкоду лісовому господарству на суму __________________________________________________________________ грн,
(цифрами, словами)

що розрахована за ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(назва методик та інших нормативно-правових актів,
відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

При розгляді справи були встановлені такі обставини, що передбачені
пунктом ____ статті 247 КУпАП: _________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Керуючись частиною _____ статті _____ та статтями 241, 247, 253, 283,
284 КУпАП, а також _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей та статті інших законів
та нормативно-правових актів, якими керується посадова особа)

ПОСТАНОВИВ:
1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив (ла)
гр-н (гр-ка) _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по батькові особи (без скорочень), стосовно якої розглядається справа)

закрити, ____________________________________________________________________________
(матеріали направити за належністю, обмежитись усним зауваженням, попередити)

2. Згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені та вилучені для тимчасового
зберігання __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
(указати перелік цінностей, документів, речей, які є знаряддям правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби – місця та обставини виявлення, рішення, яке прийняте стосовно
них: повернути власникові, передати до органів державної виконавчої служби тощо)

3. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку, визначеному статтями 287-289 КУпАП.
_____________________________________________________________________________________
(повна назва посади особи, яка винесла постанову,

_________________________________________________________________________ __________
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи)

(підпис)

Відмітка про доведення постанови до відома особи,
стосовно якої її винесено
Копію постанови особа
Копія постанови надіслана
отримала особисто
рекомендованим листом з повідомленням
«___» _____________ 20 ___ року «___» _____________ 20 ___ року №______

_________________
(підпис особи)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів

(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,
яка відправила повідомлення)

В. А. Парфенюк
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Додаток 7
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення
гр-на (гр-ки) _____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка скоїла адміністративне правопорушення)

за статтею ___ Кодексу України про адміністративні правопорушення
Постанова №__________ від «___» _____________ 20 ___ року
ОПИС
документів, що знаходяться у справі
№з/п

330

Найменування документа

Кількість аркушів

Примітка
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Відомості щодо справи

№з/п

Дії, вчинені в процесі
адміністративного
провадження у справі

Дата, номер документа,
прізвище посадової особи,
яка прийняла рішення

Кількість
аркушів

Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:
Усього у справі ____________ документів на _________ аркушах.
Опис документів склав ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка розглядала справу)

«___» _____________ 20 ___ року
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів

_________________
(підпис)

В. А. Парфенюк
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Додаток 8
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
ПОСТАНОВА
про застосування заходів впливу,
передбачених статтею 24-1 Кодексу України
про адміністративні правопорушення
«___» _____________ 20 ___ року №______
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка виносить постанову)

розглянувши протокол про адміністративне правопорушення вимог
лісового законодавства від «___» _____________ 20 ___ року № _________________ ,
який складений «___» _____________ 20 ___ року __________________________________
________________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи (без скорочень),

_______________________________________________________________________________________ ,
яка склала протокол)

вислухавши осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Неповнолітній (я) _____________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові неповнолітньої особи)

дата _____________ та місце народження _________________________________________ ,
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який (яка) зареєстрований (а) за адресою ___________________________________ ,
(місце реєстрації особи)

вчинив (ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена _____
________________________________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статей, статей нормативного акта, що були порушені)

тим, що _____________________________________________________________________________
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу

________________________________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення, а також обставини,

________________________________________________________________________________________
встановлені при розгляді справи)

Внаслідок цього порушення заподіяно шкоду на суму _____________ грн,
що розрахована за ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(назви нормативно-правових актів, відповідно до яких виконано розрахунок шкоди)

За згадане правопорушення відповідальність передбачена частиною ___ статті ____ КУпАП.
Керуючись пунктом ______, частиною _______ статті ________ та статтями
24, 24-1, 239, 283, 284 КУпАП, а також _________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(перелік пунктів, частин статті та статей нормативно-правових актів,
якими керується посадова особа)

ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати неповнолітнього (ю) _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена частиною __ статті ____ КУпАП, та
застосувати до нього (неї) такий захід впливу: ______________________________
________________________________________________________________________________________
(вид впливу відповідно до статті 241 КУпАП)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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2. Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, вирішити у судовому порядку згідно із
законом.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути
оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення до вищестоящого
органу (вищестоящій посадовій особі) або в районний (міський) суд.
Ця постанова набирає законної сили «___» _____________ 20 ___ року
_________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка винесла постанову)

(підпис)

М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи,
щодо якої її винесено
Копію постанови особа
Копія постанови надіслана
отримала особисто
рекомендованим листом з повідомленням
«___» _____________ 20 ___ року «___» _____________ 20 ___ року №______

_________________
(підпис особи)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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(повна назва посади, прізвище та ініціали особи,
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В. А. Парфенюк
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Додаток 9
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________

«___» _____________ 20 ___ року №______

Органу державної виконавчої
служби
______________________________________
(область, місто, район,

Щодо примусового виконання
постанови про стягнення
штрафу

______________________________________
повна адреса)

Постановою _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень) посадової особи
органу лісового господарства, якою накладено стягнення)

про накладення адміністративного стягнення від «___» _____________ 20 ___ року
№__ на гр-на (гр-ку) _____________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень))

який (яка) працює _______________________________________________________________ ,
(найменування юридичної особи)

проживає __________________________________________________________________________ ,
(повна адреса місця проживання, роботи або місце знаходження майна)

за порушення вимог лісового законодавства накладено штраф на суму
__________________________________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)
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У встановлений законом строк _______________________________________________
(строк, до якого штраф мав бути сплачений)

штраф добровільно не сплачено, постанова про накладення адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена (не опротестована прокурором).
На підставі викладеного та керуючись статтею 308 КУпАП і статтею 3
Закону України «Про виконавче провадження», прошу примусово стягнути з гр-на (гр-ки) _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________________
штраф у сумі _________________________________________________________________ грн.
(цифрами та словами)

і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету України.
Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до статті 310
КУпАП повернути _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства, який виніс постанову)

Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення
від «___» _________ 20__ року №_______ на _________ аркушах.
_________________________________________________________________________ __________
(посада, прізвище та ініціали)

Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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(підпис)

В. А. Парфенюк
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Додаток 10
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
РІШЕННЯ
за скаргою (протестом прокурора) на постанову
(потрібне підкреслити)

про адміністративне правопорушення
«___» _____________ 20 ___ року №______
Я, _________________________________________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка розглядала скаргу)

розглянувши скаргу від «___» _____________ 20 ___ року
гр-на (гр-ки) ______________________________________________________________________ ,
(прізвище, ініціали особи, яка подала скаргу)

який (яка) зареєстрований (а) за адресою ____________________________________
(місце реєстрації особи)

_______________________________________________________________________________________ ,
протест прокурора ________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові прокурора, яким опротестовано постанову,

________________________________________________________________________________________
назва органу прокуратури)

на постанову _______________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства,
що виніс постанову про адміністративне правопорушення,
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________________________________________________________________________________________
та посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка винесла постанову)

про накладення адміністративного стягнення від «__» ____ 20__ року
№________ та наявні матеріали цієї справи,
ВСТАНОВИВ:
________________________________________________________________________________________
(суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Керуючись частиною ____ статті ____ і статтями 278, 279, 293, 295 КУпАП,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП:

________________________________________________________________________________________
залишив постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення,

________________________________________________________________________________________
скасував постанову і надіслав справу на новий розгляд, скасував постанову і закрив
справу, зменшив суму штрафу)

2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк _____________________
________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала скаргу, чи прокурора,
який опротестував постанову,

________________________________________________________________________________________
найменування органу прокуратури)

та ____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства,
який виніс постанову про адміністративне правопорушення)

________________________________________________________________________________________
(повна назва посади особи, яка прийняла рішення,

___________________________________________________________________________ __________
прізвище, ім’я та по батькові посадової особи)

(підпис)

М.П.
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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Додаток 11
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

Місцезнаходження _______________________ Телефон ___________________________
______________________________________________ Факс _______________________________
______________________________________________ Електронна пошта ______________
РІШЕННЯ
щодо скасування чи зміни постанови
по справі про адміністративне правопорушення
незалежно від наявності протесту прокурора чи скарги
«___» _____________ 20 ___ року №______
Я, __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника органу Держкомлісгоспу, який склав рішення)

керуючись частиною третьою статті 7 та частиною четвертою статті
288 КУпАП, розглянув постанову по справі про адміністративне правопорушення від «___» _____________ 20 ___ року №______,
яку виніс ____________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову)

щодо гр-на (гр-ки) _______________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої винесена постанова)

який (яка) зареєстрований (а) за адресою ____________________________________
(місце реєстрації особи)

________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ ,
та інші матеріали цієї справи і
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ВСТАНОВИВ:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Керуючись статтями 241, 288, 293 КУпАП,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП)

________________________________________________________________________________________
2. Надіслати копії цього рішення в триденний строк _____________________
________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, щодо якої винесено
постанову про адміністративне правопорушення)

________________________________________________________________________________________
та ____________________________________________________________________________________
(найменування органу Держкомлісгоспу, який виніс постанову

________________________________________________________________________________________
про адміністративне правопорушення)

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ __________
(повна назва посади, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи,
яка прийняла рішення)

(підпис)

М.П.
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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Додаток 12
до Інструкції з оформлення
органами Державного комітету
лісового господарства
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу лісового господарства)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів та постанов по справах
про адміністративні правопорушення вимог лісового законодавства,
винесених ________________________________________________________________________ ,
(найменування органу лісового господарства чи його структурного підрозділу)

№____________-____________
Розпочатий «___» _____________ 20 ___ року
Закінчений «___» _____________ 20 ___ року
Зразок журналу

№з/п
та дата винесення
постанови

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові особи,
яка притягається
до відповідальності

Відомості про особу,
яка притягається
до відповідальності

Номер та дата
складення протоколу
про адміністративне
правопорушення

Посада, прізвище, ім'я
та по батькові особи,
яка склала протокол

Суть порушення
за протоколом
та посилання
на нормативний акт

Ліва сторінка журналу

1

2

3

4

5

6
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Направлено
для примусового
стягнення

9

10

Відмітки про стягнення
штрафу (грн), реквізити
платіжного документа

Результати оскарження
(опротестування)
постанови (заповнюється
за наявності такого)

8

штраф (грн)

Відмітки
про закриття
справи

7

попередження

Результат розгляду справи
(розмір штрафу),
санкції

Права сторінка журналу

11

12

13

Накладені
адміністративні

Керівник органу лісового господарства України __________________________
___________________________________________________________________________ ___________
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Примітка. Журнал пронумеровується, прошнуровується та скріплюється гербовою печаткою.
Начальник управління
контрольно-ревізійної роботи
та державної охорони лісів
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ПЕРЕЛІК
використаних нормативно-правових актів
та видань
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України
28.06.1996 р.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення, введений в
дію Постановою Верховної ради Української РСР від 07.12.1984 р.
3. Кодекс адміністративного судочинства України (Закон України від
06.07.2005 р.)
4. Лісовий кодекс України, введений в дію Постановою Верховної Ради
України №3853 від 21.01.1994 р. у редакції Закону України №3404 –
від 08.02.2006 р.
5. Судова практика Верховного Суду України у справах про адміністративні правопорушення/за заг. ред. П.П. Пилипчука. – К. Ін. Юре,
2007. – 328 с.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Наук.-практ.
коментар/Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. – К.:
Правова єдність, 2008. – 781 с.
7. Науково-практичний коментар Лісового кодексу України/Г.І. Балюк, А. П. Гетьман, Т. Г. Ковальчук та ін. за ред. Г. І. Балюк. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.
8. Інструкція з оформлення органами Державного комітету лісового господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Державного комітету лісового та
мисливського господарства від 31.08.2010 року №262.
9. Інструкція з оформлення державними інспекторами з контролю за
використанням та охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28.04.2009 р. №205.

343

Перелік використаних
нормативно-правових актів та видань

10. Положення про порядок оформлення видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, затверджене Наказом Державного комітету із земельних ресурсів
від 09.03.2004 р. №67.
11. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ від
22.02.2001 р. №185.
12. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю, затверджена
Наказом Держекспортконтролю від 09.01.2004 р. №4.
13. Інструкція про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.1995 р. №64.
14. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Державного комітету фінансового
моніторингу України від 30.11.2005 р. №230.
15. Інструкція з оформлення органами рибоохорони матеріалів про адміністративні правопорушення від 09.04.2003 р. №101.
16. Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення від 23.07.2003 р. №251.
17. Інструкція з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення від 05.07.2004 р. №264.
18. Інструкція щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів (готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в галузі охорони навколишнього природного середовища
від 09.10.1997 р. №162.
19. Порядок оформлення органами державної контрольно-ревізійної
служби в Україні матеріалів про адміністративні правопорушення,
затверджений Наказом Головного контрольно-ревізійного управління від 12.03.2009 №52.
20. Положення про порядок оформлення органами Державної служби
з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення від 11.08.2005 р. №375.
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21. Інструкція з оформлення посадовими особами Української державної помологічно-ампелографічної інспекції матеріалів про адміністративні правопорушення від 30.07.2008 р. №467.
22. Інструкція про порядок притягнення до відповідальності за
порушення лісового законодавства, затверджена Постановою Державного комітету СРСР з лісового господарства від
22.04.1986 р. №1.
Видання:
1. Адміністративне право України/За загальною редакцією Ю. П. Битюка – Х., 2004. – 544 с.
2. Богуцький В. В., Мартиновський В. В. Провадження у справах
про адміністративні правопорушення – Х. ФОП Вапнярчук.,
2009. – 168 с.
3. Борьба с браконьерством. Пособие для общественных инспекторов
по охране природы. Сост. Борейко В. Е. – К.: 2004. – 60 с.
4. Бронина А. Б. Работникам леса. Правовые вопросы./А. Б. Бронина,
О. И. Красов. – М.: Юрид. лит., 1990. – 384 с.
5. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: навч.
посібник – Запоріжжя: Юрид. Ін-т МВС України, 2001. – 142 с.
6. В помощь природоохраннику. Сборник рекомендаций. Под ред.
В. П. Захарова – М. Изд – во МСоЕС. 2005. – 88 с.
7. Відповідальність за адміністративні правопорушення/авт. – упоряд.:
Е. Ф. Демський, О. С. Демський. – К.: Юрінком інтер, 2009. – 416 с.
8. Гончарук С.Т. Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях) – К.: КМУЦА, 1998. – 40 с.
9. Глистин В.К. Ответственность за лесонарушения/В. К. Глистин. –
М.: Юрид. лит., 1964. – 56 с.
10. Дубовик О. Л. Экологическое право в вопросах и ответах/О. Л. Дубовик. – М.: Юрид. лит., 2004. – 434 с.
11. Завгородня В. М. Проблеми ефективності майнової відповідальності за порушення лісового законодавства//Держава і право. Збір345
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ник наукових праць. К.: Ін.-т держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2002. – Вип. 17. – С. 313 – 317.
12. Кисіль Л. Є. Керівник підприємства: компетенція та адміністративна відповідальність. – К., 1998. – 108 с.
13. Ковтун О. М. Законодавство України про довкілля: посібник. – К.
Прецедент, 2007. – 144 с.
14. Колпаков В. К., Кузьменко О. В. Адміністративне право України:
підручник – К, 2003. – 544 с.
15. Коломоєць Т. О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України: монографія – Запоріжжя: Верже, 2000. – 240 с.
16. Кузьменко О. В., Гнатюк С. С, Новиков В. В., Чистоклетов Л. Г. Адміністративні правопорушення в системі права: Навч. – метод. посібник – Львів: ЛДУВС, 2006. – 152 с.
17. Комментарий к Кодексу РСФСР об административных правонарушениях./Под редакцией И. И. Веремеенко, Н. Г. Салищевой, М. С. Студеникиной. Издание четвертое, переработанное и дополненное. –
М., «Проспект», 2000 . – 944 с.
18. Культура общения и психология взаимоотношений сотрудников
ОВД с гражданами. – К., 1980. – 68 с.
19. Лісове право України/за заг. ред. В. В. Костицького – К.: ЗАТ «Нічлава», 1999. – 164 с.
20. Ловцова Н. В. Правовое регулирование использования лесов. –
Учебное пособие – Пушкино, 2009. – 135 с.
21. Методическое пособие по организации проведения оперативнорозыскных мероприятий, выявлению и расследованию преступлений в лесной отрасли. Всемирный фонд дикой природы. М.,
2008. – 84 с.
22. Методические рекомендации по порядку привлечения к административной ответственности за нарушения лесного законодательства Российской Федерации; М. – 2006. – 84 с.
23. Зуев В. Л. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Вопросы квалификации и судебно-следственной практики. Пособие. – М.:
Изд-во «Кросна-Лекс» 1996. – 96 с.
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24. Олейник А. Н. Основы конфликтологии. Психологические средства деятельности сотрудников ОВД. Ситуации конфликтов. – М.,
1992. – 124 с.
25. Хорощак Н. В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія. – К.: Ін- т держави і права ім. В. К. Корецького НАН
України, 2004. – 172 с.
26. Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. – М., 1995. – 452 с.
27. Шульга А. М. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Фирма «Консум»
1998. – 244 с.
28. Юридична деонтологія: Навчальний посібник/І. Г. Богатирьов,
П. В. Макушев, В. М. Торяник. – Х.: Харків юридичний, 2009. – 212 с.
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