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Я б дуже хотів, щоб сьогодні довіра до силового блоку України
змінилася з «no» на «maybe»

ОФІЦІЙНО

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) – найбільша на Сході Європи платформа публічної дипломатії з розробки стратегії розвитку України та Широкої Європи
і сприяння євроінтеграції України

З ВИСТУПУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА УКРАЇНИ
ЮРІЯ ЛУЦЕНКА
НА 13‐ІЙ ЩОРІЧНІЙ ЗУСТРІЧІ YES У КИЄВІ
Україна перебуває у стані двох воєн: ми воюємо з Кремлем на Сході і з корупцією – по всій країні. І на тій, і на іншій війні є солдати і є «диванні» експерти. Солдати не завжди виграють битви, але вони воюють. Експерти завжди не
помиляються та непогано заробляють на нерухомості, готуючи свої політичні проекти. Я – за критику, але при цьому хочу чути конструктивні ідеї. Я
згоден підтримувати молоде покоління, проте хочу, щоб це покоління, яке
вже має депутатський мандат, писало закони або принаймні оголошувало їх
альтернативи; щоб воно включалося в конкретні процеси, підставляло свої
плечі тим, хто працює і хто навіть помиляється.
Я очолив ГПУ, коли ця організація стала символом зла. Як казав американський президент Френсіс Андервуд: «Все ж таки краще тримати за вуздечку
коня, ніж сидіти на трибунах». Я узявся за це. Що ми зробили за цей час?

YES © 2016. Фотографи: Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін та Валентіна Цимбалюк
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У мене є три рівні квесту, щоб країна відчула, що закон однаковий для всіх.
Здається, ми непогано пройшли перший рівень, коли керівники різних державних установ, колишньої та нинішньої влади, притягнуті до відповідальності, затримані, арештовані і зараз знаходяться в ізоляторах, очікуючи початку судового процесу. Я кажу про екс-заступника Національного банку;
я говорю про екс-заступника НАК «Нафтогаз України», сина чинного народного депутата; також про керівника обласної прокуратури, який очолив «бурштинову мафію»; я говорю про декількох колишніх народних депутатів, один
із яких – організатор сепаратизму, що призвів до війни на Сході України;
я кажу про керівника великого комерційного банку, який обікрав десятки тисяч людей; я веду мову про вбивць учасників Майдану, про багатьох-багатьох
інших людей, зокрема заступників чинних губернаторів та чинного губернатора, які зараз переслідуються Генеральною прокуратурою України.
Дуже важливим є не лише сам факт переслідування, а й факт засудження.
Я з нетерпінням чекаю першого сигналу: справа першого заступника Миколаївського губернатора, Героя України, знаходиться в суді. Якщо суд дасть
йому реальне ув’язнення – а закон не передбачає іншого покарання, – країна
прокинеться в іншому стані. Бо виявиться, що зло може бути покаране тут, в
Україні, і вже.
Другий рівень задач – це чинні недоторканні депутати та судді. Ми співпрацюємо з Національним антикорупційним бюро, як у справі Онищенка, але й
самостійно ГПУ готує низку подань до Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і депутатів, і суддів.
Це другий рівень квесту, який я планую пройти ще цього року.
Третій рівень – олігархи. Це найбільш важлива проблема, яка існує в
Україні, бо вона стримує конкуренцію та щоразу генерує нових політиків.
Хочу нагадати, що нинішній склад парламенту має понад 50 % нових депутатів, але майже нічого не змінилося в політичній культурі, бо їх породжують
ті самі олігархи. Вони консервують економіку, політику, політичну культуру.

YES © 2016. Фотографи: Сергій Іллін, Олександр Індичий, Олександр Пілюгін та Валентіна Цимбалюк
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Як до них добратися – це найважче завдання.
Однак ми йдемо цим шляхом.
Хочу звернути вашу увагу ще на одну річ,
яку я особисто сповідую: не думаю, що найголовніше в моїй роботі – рахувати кількість
арештованих і посаджених злочинців. Це правильно, але це лише маленька частина завдання. Дозволю собі пояснити це на прикладі дірявого стакана і води.
Україна потребує «води» (читай – грошей).
Наш бюджет порожній, зарплата звичайного
вчителя 150 доларів на місяць – ми маємо це
пам’ятати. Бюджет розкрадений попередньою
владою, але не наповнюється через корупцію
та олігархічні монополії сьогодні. Люди потребують «води», вони хочуть мати цю «воду»,
але бюджет України – це дірявий стакан, у
якого на дні – «Нафтогаз», справа Онищенка,
справа Злочевського, «бурштинова мафія»,
розкрадена земля, вирізаний ліс, знищені інші
природні багатства України. Мені немає чого
віддати вчителю, також – робітнику, вченому,
солдату.
Тому завдання, яке стоїть перед Україною –
а я хотів би, аби це було спільне завдання Генерального прокурора, Парламенту, Уряду, опозиції, коаліції, – у тому, щоб виявлені нами оці
«дірки» закривались законодавчо. Це складно,
це роки, але ми рухаємось уперед.
Я ще раз хотів би згадати легендарного американського президента Френсіса Андервуда:
«Перед тим як змінити «ні» на «так», завжди

YES © 2016.
Фотографи: Сергій Іллін, Олександр Індичий,
Олександр Пілюгін та Валентіна Цимбалюк

є «можливо»». Я б дуже хотів, щоб сьогодні
довіра до силового блоку України змінилася з
«no» на «maybe». Якщо ми будем разом працювати далі, буде «yes, we can».
YES © 2016.
Фотографи: Сергій Іллін, Олександр Індичий,
Олександр Пілюгін та Валентіна Цимбалюк
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ДМИТРО СТОРОЖУК УЗЯВ УЧАСТЬ
У МІЖНАРОДНІЙ ПРЕС‐КОНФЕРЕНЦІЇ
ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ РОЗСЛІДУВАННЯ
АВІАКАТАСТРОФИ БОЇНГА РЕЙСУ МН 17
м. Ньювейген, Нідерланди, 28 вересня 2016 року

«Ми зробимо все можливе для того, щоб винні у трагедії МН 17
понесли законне покарання»
Перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, перебуваючи з робочим візитом у Королівстві Нідерланди, під час міжнародної прес-конференції за результатами розслідування авіакатастрофи літака рейсу MH 17 Малайзійських авіаліній подякував
Національній прокуратурі, Національній поліції Нідерландів за проведення цього заходу.
Дмитро Сторожук заявив, що ця трагедія трапилась у повітряному просторі України, над
Донецькою областю, яка тимчасово не підконтрольна нашій державі.
«Україна, як ніхто, зацікавлена в об’єктивному, неупередженому розслідуванні даного злочину. І ми зробимо все можливе для того, щоб надати всю необхідну допомогу, яка від нас залежить», – зазначив Дмитро Сторожук.
Виступаючи на міжнародній прес-конференції, перший заступник Генерального прокурора
подякував членам міжнародної слідчої групи з Нідерландів і Австралії, які спільними зусиллями відкрили офіс у Києві та співпрацюють з нашими слідчими над цією справою.
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ОФІЦІЙНО

МІЖНАРОДНІ ЗУСТРІЧІ КЕРІВНИЦТВА
ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
Заступник Генерального прокурора України Євгеній Єнін
провів робочі зустрічі з керівництвом Генерального секретаріату Інтерполу
27 вересня у м. Ліоні (Французька Республіка) делегацією Генеральної прокуратури України та Укрбюро Інтерполу на чолі із заступником Генерального
прокурора України Євгенієм Єніним
проведено консультації з керівництвом
Генерального секретаріату та Комісії з
контролю за файлами Інтерполу.
Сторонами обговорено шляхи покращення комунікації між українськими
правоохоронними органами та Інтерполом, зокрема Євгеній Єнін окреслив
проблемні питання щодо оголошення у
розшук осіб, відносно яких в Україні ведеться слідство, насамперед підозрюваних у розкраданні державних коштів та
вчиненні протиправних дій під час Революції Гідності.
За результатами зустрічі досягнуто домовленості про необхідні кроки кожної зі сторін та подальше конструктивне співробітництво з вищезазначених питань.

Заступник Генерального прокурора України зустрівся із Надзвичайним
і Повноважним Послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіла
У ході зустрічі заступник Генерального прокурора поінформував італійську сторону про
стан та пріоритети реформування органів прокуратури на тлі останніх змін до Конституції
України щодо правосуддя, відзначив позитивне
просування реформи та активну діяльність відомства на цьому напрямку.
Акцентовано увагу на створенні Генеральної
інспекції, яка матиме повноваження здійснювати нещодавно запроваджену перевірку доброчесності прокурорів з метою виконання одного
з основних завдань, яке стоїть перед Генеральною прокуратурою на сьогодні, – відновлення
довіри суспільства.
Також під час заходу сторони обговорили питання двосторонньої співпраці під час кримінального провадження, зокрема успішне виконання запитів італійської сторони про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі, розслідуваній за фактами викрадення у листопаді
2015 року із музею Кастельвеккіо м. Верони 17 картин.
На даний час опрацьовується питання проведення урочистої церемонії передачі зазначених
творів мистецтва до Італії.
У свою чергу, Давіде Ла Чечіла запевнив у підтримці Італійською Республікою комплексу реформ, які відбуваються в Україні, та готовності до продовження міжнародної співпраці
у кримінально-правовій сфері.
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ПРО НЕЗАКОННІ ПОРУБКИ ЛІСУ
ТА ВИДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН
(підготовлено Управлінням зв’язків із громадськістю та ЗМІ
Генеральної прокуратури України)

Загальна характеристика

Надзвичайно актуальною для України є проблема незаконного видобування корисних копалин, зокрема піску, декоративного каміння, порубки та реалізації лісу.
Наслідки знищення і розкрадання природних ресурсів колосальні, а пов’язані з цим
незаконні оборудки призводять до чималих втрат державного бюджету.
Загальна площа лісового фонду держави становить понад 10 млн га, однак
лише 16 % території України вкрито лісами.
Невідкладного вирішення потребують питання охорони лісових ресурсів і користування ними, посилення діяльності у цій сфері органів виконавчої влади та
контролюючих органів.
Так, на сьогодні ліси перебувають у підпорядкуванні Державного агентства
лісових ресурсів України, Міністерства екології та природних ресурсів України,
Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування.
Близько 8 % лісових територій, які належали колишнім колективним сільськогосподарським підприємствам, залишаються безгосподарними і перебувають
у незадовільному стані.
Незважаючи на наявність відповідної законодавчої бази про передачу всього
держлісфонду у відання Держлісагентства України, Міністерством оборони України і Міністерством екології та природних ресурсів України відомчих лісів до Агентства так і не передано.
Через недосконалу систему управління та контролю загострилася проблема
незаконного вирубування лісів, недодержання суб’єктами господарювання технологічних процесів при проведенні лісозаготівельних робіт.
Окрім того, непоодинокими є випадки порушень Санітарних правил в лісах
України, Правил поліпшення якісного складу лісів, Правил відтворення лісів,
Порядку спеціального використання лісових ресурсів.

Незаконна порубка лісу

За минулий період 2016 року правоохоронними органами держави на 30 %
більше викрито злочинів проти довкілля (3130) майже у всіх регіонах країни.
Кожен другий із облікованих злочинів указаної категорії – щодо незаконної порубки лісу (1701). Найбільше таких фактів виявлено у Західній Україні (Львівщина, Тернопільщина, Рівненщина, Житомирщина), але багато подібних злочинів на
Київщині, Чернігівщині, у Миколаєві тощо.
Правоохоронцями за фактами незаконної порубки лісу та реалізації незаконно
отриманої деревини до суду скеровано 160 обвинувальних актів.
Левова частка кримінальних проваджень за цими фактами є предметом слідства органів Національної поліції України. Лише за приблизними підрахунками у
них встановлено майже 67 млн грн збитків та на 2389 куб. м деревини накладено
арешти.
Наразі у тих провадженнях, в яких ще триває слідство, вже повідомлено про
підозру 54 особам, призначено майже 300 експертиз.
Близько півсотні (44) найбільш резонансних і складних кримінальних проваджень розслідуються слідчими прокуратури.
Лише на Львівщині прокуратурою області скеровано до суду 8 обвинувальних
актів, збитки у яких становлять майже 28 млн грн. Під час досудового розслідування вжито вичерпних процесуальних заходів для відшкодування завданих держа-
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ві збитків (відшкодовано 3,5 млн грн, заявлено позовів на 22 млн грн, накладено
арешти на майно підозрюваних на 845 тис. гривень).
Для прикладу: недбале ставлення до виконання своїх службових обов’язків
працівника одного з державних підприємств Львівської області стало причиною
незаконної вирубки 559 дерев, чим завдано шкоди державі на суму 1,8 млн грн. Зусиллями слідчих прокуратури та процесуальних керівників забезпечено відшкодування вказаної шкоди у ході досудового розслідування.
Порушення під час оформлення лісорубних квитків і відповідних дозволів у цій
сфері – одна зі складових злочинної діяльності щодо вирубки лісів.
За такими фактами показовим є склад злочину службової недбалості двох керівників і посадовця Радехівського лісового господарства (Львівська область), що
призвів до незаконної вирубки 7855 дерев та завдання шкоди державі на суму понад 22 млн гривень.
Наявність системних зухвалих правопорушень у сфері охорони лісового фонду
України є ознакою безвідповідального ставлення до виконання визначених законодавством завдань посадовців Державного агентства лісових ресурсів, прямий
обов’язок яких – організація видачі спеціальних дозволів на використання лісових
ресурсів.

Експорт деревини

Для незаконного експорту деревини злочинне сприяння у вчиненні правопорушень надають посадовці митних органів. Такі злочини є предметом слідства правоохоронних органів Вінницької, Волинської, Закарпатської, ІваноФранківської, Львівської та Одеської областей.
Зокрема, лише цього року в зоні діяльності Одеської митниці ДФС оформлено вантажу на загальну суму понад 123 млн доларів США, Чернівецької митниці
ДФС – вивезено в режимі експорту 1,3 млн тонн лісопродукції, Закарпатської митниці – проведено 8549 аналогічних операцій.
Так, за останній місяць роботи правоохоронцями Закарпатської області вилучено й арештовано понад 700 куб. м пиловника, Івано-Франківської – близько 800 м
куб і Волинської області – понад 500 куб. м.
Слідчими управління Національної поліції у Львівській області здійснюється
досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації схеми незаконного експорту викраденого лісу (дубу, сосни й інших порід) на підставі
фіктивних документів.
У серпні цього року в указаному провадженні проведено близько 30 обшуків,
вилучено печатки фіктивних фірм-експортерів і підприємств Республіки Польща
(на адресу яких експортувався ліс), понад 40 платіжних банківських карток (через
які отримувалася готівка від продажу лісу), документи щодо незаконного замитнення лісу.
Окрім того, вилучено майже 2 тис куб. м підготовленого до експорту лісу (дерев
породи дуба із електронними бирками державних лісгоспів), хоча у єдиній електронній базі обліку деревини за аналогічними номерами значаться дерева менш
цінних порід (вільха).
Повідомлено про підозру працівнику Львівського обласного управління лісового
та мисливського господарства, який упродовж двох останніх років незаконно видав
понад 200 фіктивних сертифікатів про походження лісопродукції.
Надалі викрадений ліс замитнювався (на Львівській і Волинській митницях) та
експортувався на адресу європейських компаній. За цими фактами повідомлено
про підозру ще двом особам.
Водночас розслідування таких фактів ускладнюється необхідністю проведення
слідчих дій за межами території України та вимушеним очікуванням виконання міжнародних доручень про проведення відповідних процесуальних дій.
Системна робота правоохоронних органів щодо документування злочинної
діяльності у сфері експорту лісу за кордон та притягнення винних до відповідальності триватиме і надалі.
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Представницька діяльність

Із метою захисту інтересів держави у сфері використання лісів органи прокуратури застосовують також ефективні заходи представницького характеру.
У поточному році пред’явлено до суду 349 позовів (із них лише органами прокуратури Львівщини – 55) на суму понад 300 млн грн. Судами вже задоволено
167 позовів на суму 45 млн гривень.
Для прикладу: судом розглядається позов прокуратури Волинської області про
визнання недійсним договору про надання в користування 2,5 тис. га мисливських
угідь, який укладено без погодження із власниками землі та землекористувачами.
Також судом розглядається позов органів прокуратури Миколаївської області про розірвання договору користування лісовою ділянкою площею майже 9 га
у зв’язку з грубим порушенням стороною його умов (використання її для розміщення об’єктів комерційного призначення, передача у користування іншим особам, самочинне будівництво об’єктів нерухомості).
Окрім того, за апеляційними та касаційними скаргами прокурорів скасовано
19 незаконних судових рішень.
Серед проблем, які виникають при реалізації органами прокуратури представницької функції у вказаній сфері, насамперед – неякісне проведення контролюючими органами перевірок та оформлення їх результатів. Як наслідок, неможливість використання надалі таких документів як доказів у суді.
Гострою вбачається проблема невстановлення винних осіб у незаконній порубці лісів, до яких можна було б пред’явити позови про відшкодування збитків.

Незаконний видобуток піску

Не менш масштабним і зухвалим є незаконний видобуток корисних копалин у
деяких регіонах нашої країни.
За вісім місяців 2016 року більше півтисячі правопорушень (564) виявлено у
сфері охорони та використання надр (Донецька, Київська, Сумська, Черкаська,
Чернівецька області). Значна частка вчинених злочинів у цій сфері – щодо незаконного видобування і продажу саме піску та гальки.
Наприклад: Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобування
суб’єктами господарювання корисних копалин (піску) на території Київської області, вчинення неправомірних дій службовими особами Погребської сільської
ради (Броварського району Київської області) й Управління водних ресурсів у місті Києві та Київській області.
Встановлено, що всупереч умовам інвестиційного договору, укладеного між
сільською радою та приватним товариством, щодо розчистки русла водойми (водовідвідний канал у заплаві річки Десна) останнє фактично займалося видобутком піску.
Броварською місцевою прокуратурою було заявлено позов про розірвання
інвестиційного договору, який на сьогодні розглядається Господарським судом
Київської області.
Наразі триває позапланова перевірка додержання вимог природоохоронного
законодавства та комплексна судова ґрунтознавча інженерно-екологічна експертиза, після одержання висновків яких буде прийнято процесуальне рішення про
повідомлення про підозру винним особам.
Органами національної поліції у 2016 році зареєстровано 128 проваджень за
фактами видобутку піщаної суміші в промислових масштабах.
Для прикладу: на Миколаївщині триває слідство за фактами видобутку піску
без належного дозволу та його реалізації на суму близько 14 млн гривень.
На Івано-Франківщині лише за останні тижні виявлено два факти зловживань
службовим становищем представниками органів місцевого самоврядування (Добровлянської та Перегінської сільських рад), що призвело до незаконного видобутку піщано-гравійної суміші (гравію) загальнодержавного значення та завдання
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матеріальних збитків на загальну суму близько 8 млн грн, чим спричинено тяжкі
наслідки державним інтересам.

Законодавчі проблеми

Для покращення стану справ у цій надзвичайно важливій сфері нагального вирішення потребує питання законодавчих прогалин.
Лише у поточному році законодавцем введено заборону на експорт необроблених лісоматеріалів, зокрема лісу-кругляка (крім сосни, вивезення якої Законом заборонено з 1 січня 2017 року). Водночас немає заборони на вивезення пиломатеріалів і заготовок деревини.
Недобросовісні підприємці швидко переорієнтувалися та продовжують нищити природний лісовий фонд України. У зв’язку з цим невідкладного впровадження
потребує чіткий механізм щодо заборони на вивезення пиломатеріалів і заготовок
деревини.
Наявні проблеми з притягненням до відповідальності осіб, які здійснюють незаконний промисел із видобутку піску, який переважно є корисною копалиною
місцевого значення.
Цей факт не дає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності
бізнесменів, які фактично збагачуються на надрах, оскільки кримінальна відповідальність за ст. 240 КК України настає лише за видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.
Рівень відповідальності за порушення правил порубки лісу та вивезення піску
надзвичайно низький. Здеільшого досудове розслідування у справах щодо піску
зводиться до притягнення до адміністративної відповідальності водіїв вантажних
автомобілів, які перевозять пісок.
Враховуючи такий стан справ, Генеральна прокуратура України звернулася
до суб’єктів законодавчої ініціативи із пропозиціями щодо внесення відповідних
змін. Проекти законодавчих актів уже зареєстровані у парламенті.
Так, 8 вересня 2016 року зареєстровано законопроекти «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування, використання на незаконні операції з корисними копалинами загальнодержавного значення» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за незаконну порубку лісу та незаконні
операції з лісоматеріалами та пиломатеріалами».
Окрім того, у серпні поточного року на адресу Кабінету Міністрів України
Генеральною прокуратурою України скеровано лист, в якому окреслено проблеми
у сфері охорони та використання лісових ресурсів і запропоновано низку заходів
для поліпшення стану справ.
Вказаним листом запропоновано утворити міжвідомчу робочу групу за участю представників Генеральної прокуратури України, правоохоронних органів,
міністерств та відомств із метою невідкладної підготовки системних законодавчих змін щодо:
– передачі всіх лісів лісового фонду, які перебувають у віданні інших органів
управління, у відання Держлісагентства України; створення реєстрів, баз даних
виданих дозволів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубних квитків), сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, запровадження Єдиної державної
системи електронного обліку деревини;
– посилення відповідальності, зокрема й кримінальної, за незаконну вирубку
лісу та її диференціації. Наказом Генеральної прокуратури України від 14 вересня
2016 року для посилення ефективності роботи правоохоронців під час виявлення,
попередження, припинення та розкриття злочинів, пов’язаних із незаконною порубкою, експортом, торгівлею та переробкою лісу, створено робочу групу з числа
працівників центрального апарату відомства.
Інформацію підготовлено
Управлінням зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України
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Володимир Гаврилюк:
Щоб зупинити «чорних» лісорубів, потрібна
координація дій багатьох відомств
Нині великого резонансу набули рубки лісів у заповідній
зоні, зокрема на Закарпатті. «Лисі» гори неабияк тривожать
місцевих мешканців, адже через це, кажуть вони, виникають
повені, інші природні катаклізми. Люди розповідають про незаконне масове винищення дерев. Тим більш тривожно, коли
«під ніж» ідуть насадження у заповідних зонах. Як зупинити
це ганебне явище? Яким чином виправити становище? Прокоментувати ситуацію ми попросили прокурора Закарпатської
області Володимира Гаврилюка.
Володимире Олеговичу, Ви недовго очолюєте Закарпатську прокуратуру – трохи більше двох місяців, проте
під час вашого представлення Генеральний прокурор
України Юрій Луценко наголошував, що основне завдання прокуратури – організувати боротьбу з незаконними
порубками у Карпатах. Як ви самі оцінюєте результати
своєї роботи?
Оцінку, звичайно, давати ще зарано – її має дати суспільство.
Водночас є досить суттєві напрацювання у цьому напрямі.
Зокрема, з метою активізації та координації діяльності правоохоронних органів регіону щодо протидії злочинам у сфері
охорони лісових ресурсів, виявлення і розкриття таких кримінальних правопорушень, встановлення осіб, які їх вчинили,
а також швидкого, повного та неупередженого розслідування
кримінальних проваджень спільним наказом керівників правоохоронних органів області утворено спільну міжвідомчу робочу групу. Відповідні робочі групи також утворено у кожній
місцевій прокуратурі.
Такі організаційні заходи сприяли активізації роботи правоохоронних органів області. Місцевими прокуратурами та
органами поліції області вже розпочато 34 кримінальні провадження за фактами незаконної порубки лісу.
Що вже можете сказати про результати розслідування
цих кримінальних проваджень?
У вказаних кримінальних провадженнях ініційовано
115 обшуків, з яких 82 проведено; у 12 провадженнях – накладено арешт на майно: транспортні засоби та лісопродукцію;
у шести – отримано тимчасовий доступ до речей та документів; проведено 112 допитів.
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На Вашу думку, це зупинить «чорних» лісорубів?
Щоб їх зупинити, треба скоординувати дії не лише одного відомства. Необхідне збільшення відповідальності як один із кроків
боротьби з незаконними рубками. Окрім штрафів, переконаний,
потрібна конфіскація деревини й устаткування, наприклад бензопил. А в разі доведення в суді факту, що підприємець незаконно купив деревину, слід конфісковувати всю матеріально-технічну базу
його підприємства.
За фактами незаконної порубки лісу наразі у слідчих територіальних органів поліції області перебуває 231 кримінальне провадження. За процесуального керівництва прокуратури проводяться
необхідні слідчі (розшукові) дії, у тому числі негласні, спрямовані
на повне, всебічне та неупереджене дослідження усіх обставин
кримінального правопорушення і прийняття у них кінцевих рішень у розумні строки.
Зокрема, Ужгородською місцевою прокуратурою впродовж одного місяця розпочато вже 13 кримінальних проваджень за фактами використання підприємцями для експорту лісу підроблених
товарно-транспортних накладних.
Вважаю, що зазначені заходи сприятимуть зменшенню обсягу
незаконної рубки деревини.
Чи можете навести якийсь яскравий приклад кримінального
провадження?
Так. Мукачівською місцевою прокуратурою за результатами
вивчення матеріалів ревізії дотримання вимог природоохоронного законодавства у лісах та лісонасадженнях, проведеної за участю спеціалістів Закарпатського обласного управління лісового та
мисливського господарств, до ЄРДР внесені відомості за фактом
зловживання службовим становищем службовими особами філії
«Воловецьке ЛДГ», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді незаконно зрізаних 354 дерев порід бука, граба та ялини, внаслідок
чого державним інтересам заподіяно збитки на суму щонайменше
1,3 млн грн, за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). На теперішній
час у кри-
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мінальному провадженні триває досудове розслідування, вживаються
заходи до прийняття кінцевого рішення у стислі строки.
Також неординарний випадок – викрита нами спільно з СБУ схема, за
якою посадовець одного з підрозділів регіонального Держлісгоспу «узаконював» нелегальну деревину. На початку вересня його було викрито
при передачі «легальних» документів посередникам. Попередньо встановлено, що на незаконно зрубані дерева чиновник видавав документи
про нібито придбання цієї деревини в лісгоспі, в якому він працював.
Які ще заходи можуть застосувати правоохоронці, щоб припинити
незаконні рубки лісу? Можливо, ви запропонуєте нестандартні підходи чи нові методи?
Щоб припинити злочинне вирубування деревини, ми вживаємо усіх
передбачених законом заходів, повірте. І не лише боремося з уже вчиненими незаконними рубками, а й навіть упереджуємо їх. До прикладу, Хустська місцева прокуратура попередила незаконну рубку близько
700 дерев на площі майже 3 гектари. Для цього прокуратура заявила позовну заяву про скасування дозволу та лісорубного квитка, виданого ДП
«Хустське ЛДГ», на суцільну санітарну рубку дерев загальною кубомасою
понад 780 куб. м. З метою забезпечення вказаного позову прокуратурою
подано заяву про заборону на проведення рубок на вказаних ділянках.
Інтерв’ ю і фото: Вікторія Попович
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ПЕРЕД ПРОКУРАТУРОЮ ЛЬВІВЩИНИ
ПОСТАЛО ЗАВДАННЯ ЗУПИНИТИ
ЕКОЦИД КАРПАТ

Юрій Квятківський
прокурор Львівської області,
старший радник юстиції
Прокуратура Львівської області спільно з правоохоронними органами націлена зупинити
процес знищення лісового фонду в регіоні.

В Україні проблема незаконного вирубування лісів існувала завжди. Водночас сьогодні вона набула масштабного характеру,
тому перед правоохоронними органами стоїть надзвичайно важливе завдання – вжити
всіх заходів для припинення варварського
нищення лісу. Традиційно найбільше від вирубки лісів потерпають українські Карпати.
Це питання неодноразово піднімав Генеральний прокурор України Юрій Луценко,
назвавши незаконну вирубку лісів екоцидом
Карпат. За офіційними даними, лісомасиви
займають близько 16 % всієї території країни. Це майже 11 мільйонів гектарів лісів,
40 % з них припадає на Західну Україну, де
вирубка досягла масштабів екологічного
лиха. Адже ліс, який вирубують, переважно
не доставляють на вітчизняні підприємства
для його подальшої обробки, а перенаправляють на експорт як необроблену деревину у вигляді дощок і лісу-кругляка, таким
чином іноземні підприємства, найчастіше
країн Євросоюзу, за рахунок української сировини забезпечують себе деревиною для
виготовлення меблів, паперу тощо. І прода-
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ють готові вироби за високими цінами, зокрема й в Україні. Тому в результаті таких
дій наша держава позбувається не тільки
лісомасивів, але й втрачає тисячі робочих
місць і мільйони доларів, перетворюючись
на сировинний придаток інших країн ще в
одній сфері промисловості.
Лісовий фонд Львівської області охоплює
майже 695 га земель, що становить 32 % території регіону і 9 % лісів України. 64 % лісів
перебувають у користуванні Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, до структури якого входять
16 лісгоспів (із них 2 – лісомисливські), національний природний парк «Сколівські Бескиди», державне мисливське господарство
«Стир» та Львівський лісовий селекційнонасіннєвий центр. При цьому лісова галузь є
однією з найважливіших у економіці окремих
районів Львівщини, зокрема в Дрогобицькому, Старосамбірському, Сколівському, Турківському, Буському та Жовківському. У цих
районах якраз і спостерігається найбільша
кількість випадків незаконного вирубування
лісу.
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Одна з головних причин незаконної
вирубки – зловживання самих охоронців лісів, а саме: відсутність дієвого контролю з боку керівництва лісової інспекції та лісогосподарських
підприємств за діяльністю структурних підрозділів щодо збереження
лісових насаджень, службова недбалість та власне зловживання лісової
охорони.
Унаслідок таких дій лісовий фонд Львівщини зазнає великої шкоди, на його відновлення можуть піти десятки років. Щомісяця
довкіллю завдаються збитки на сотні тисяч
гривень.
Така ситуація не може не викликати резонансу та стурбованості суспільства. Із відповідними зверненнями про факти самовільних рубок громадяни звертаються до органів
прокуратури Львівської області. Цьогоріч таких звернень надійшло 16, у тому числі й від
народних депутатів.
З метою захисту лісових ресурсів від винищення незаконними порубками правоохоронними органами області заплановані та проводяться скоординовані спільні системні дії, які
вже принесли перші позитивні результати.
Так, у поточному році для розгляду по суті
до судів Львівської області скеровано 39 обвинувальних актів, з яких 13 затверджено
упродовж липня-серпня цього року. Фігурантами в цих провадженнях є посадові особи
державних та комунальних лісогосподарств,
які привласнювали державні кошти і допустили незаконну порубку лісових насаджень.
Загальна сума збитків становить 42 млн грн,
більша половина з яких – 27 млн грн – встановлена у провадженнях з 1 липня цього року.
Нами виявлені суттєві порушення вимог
законодавства в роботі підприємств, підпорядкованих Львівському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, і самого управління, які стали підставою
для реєстрації кримінальних проваджень.
Зокрема, слідчі органів прокуратури Львівської області протягом 2016 року здійснювали досудове розслідування у 7 кримінальних
провадженнях щодо посадових осіб лісогосподарських підприємств. У 6 провадженнях цієї
категорії 11 особам повідомлено про підозру,
обвинувальні акти щодо них скеровані до
суду.

До прикладу, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні
стосовно службових осіб керівного складу
ДП «Радехівське ЛМГ», які, не отримавши
відповідних дозволів і лімітів на використання об’єктів природно-заповідного фонду, санкціонували вирубку близько 8 тис.
дерев. Злочинні дії цих посадових осіб призвели до повного винищення лісового заказника загальнодержавного значення «Лопатинський», де вирубано вікові сосни та
інші цінні породи дерев, чим спричинено
шкоду лісовому господарству на суму понад
22 млн гривень.
Також завершено розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконної
порубки лісу ДП «Рава-Руське лісове господарство» вартістю 2 млн грн. Установлено, що
лісничий підприємства, неналежно виконуючи службові обов’язки, незаконно передав
підприємцю під проведення лісосіки лісову
ділянку Дібровського лісництва, на вирубку
якої лісорубний квиток у встановленому порядку не видавався.
Крім того до суду для розгляду по суті скеровано обвинувальні акти стосовно службових осіб ДП «Буський лісгосп» та ДП «Жовківське лісове господарство».
Загалом встановлено, що лише протягом
останніх двох місяців поточного року діями
посадовців держлісгоспів завдано державі
збитків на суму понад 24 млн грн, а з початку
року – 27 млн грн. Із них уже відшкодовано
3,5 млн грн. Процесуальними прокурорами
в липні-серпні заявлені позови в інтересах
держави на суму ще понад 22 млн грн, на
майно підозрюваних накладено арешти на
845 тис. гривень.
Варто зупинитись на кількох інших резонансних аферах, викритих у сфері лісової галузі.
Так, Прокуратурою Львівської області
спільно з ГУ ДФС у Львівській області виявлено факт ухилення посадовими особами ДП «Стрийське лісове господарство» від
сплати податків, а саме заниження сплати податку на прибуток у розмірі майже
10 млн гривень. Упродовж 2015 року – І кварталу 2016 року службовці проводили безтоварні фінансові операції – перераховували
кошти за нібито отримані послуги від фізичних осіб – підприємців за проведення комплексу лісозаготівельних та лісокультурних
робіт.
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В офісних приміщеннях цього підприємства та за місцем проживання його службових
осіб проведено обшуки, вилучено оргтехніку
і так звану чорну бухгалтерію.
Водночас отримано ухвали суду про надання тимчасового доступу до рахунків деяких
банківських установ. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин
кримінального правопорушення.
Ще одну схему винищення та розтрати
деревини виявлено в межах кримінального провадження за фактами розкрадання
державних коштів посадовими особами виробничого підрозділу «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» ПАТ «Українська залізниця» у змові з низкою підприємств.
Встановлено, що посадові особи ПАТ «Укрзалізниця» на підставі проведених тендерів уклали договори на поставку дерев’яних шпал до залізничних колій із окремими
суб’єктами господарювання, які насправді не
були виробниками цих товарів. Указані підприємства закуповували шпали для залізниці у фіктивних фірм, у яких відсутні будь-які
засоби, необхідні для здійснення господарської діяльності. Їх директором, бухгалтером
та засновником є одна особа, а видом діяльності – будівництво житлових і нежитлових
будівель, гуртова торгівля фруктами й овочами тощо. Реалізація шпал та бруса, які надалі постачалися на державне підприємство,
мала ознаки безтоварності, а мета цих дій
у кінцевому результаті – привласнення бюджетних коштів.
У ході проведення слідчих дій встановлено, що постачальники насправді закуповували шпали та бруси у фізичних осіб – підприємців Львівської та Закарпатської областей
за готівкові кошти, отримані при конвертації
через фіктивні суб’єкти господарської діяльності. При цьому – за цінами, нижчими від
тих, за якими брус купувався в ризикових
суб’єктів господарської діяльності. Саме цей
товар і поставляли на ВП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод».
Після конвертації одна частина коштів
привласнювалась посадовими особами підприємств, а інша використовувалась для фактичного виконання держзамовлення.
Таким чином, протягом 2014–2016 років
посадові особи ВП «Рава-Руський шпалопросочувальний завод» незаконно заволоділи державними коштами в розмірі понад
160 тис. гривень.
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Досудове розслідування у провадженні
триває.

Правоохоронними органами Львівщини встановлено й факти незаконного експорту лісопродукції.
Так, за результатами проведення спецоперації Прокуратурою Львівської області
разом із Управлінням захисту економіки
Львівщини задокументовано масштабну
схему незаконного вирубування лісу із його
подальшим експортом за кордон у країни
ЄС. Афера була організована посадовцем
Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. На даний
час йому вже повідомлено про підозру за
ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України
(далі – КК України). Ще двох його спільників – керівників фіктивних підприємств –
судитимуть за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 212, ч. 1
та ч. 3 ст. 358 КК України.
Встановлено, що спільники створювали
фіктивні підприємства та використовували
підроблені первинні документи про походження лісоматеріалів і таким чином отримали понад 200 сертифікатів із реальними
підписами і оригінальними печатками Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, що давало змогу
безперешкодно вивозити лісопродукцію за
кордон.
Ними легалізовано понад 12 тис. куб. м незаконно зрубаного і викраденого лісу різних
порід (еквівалент 200 вагонів деревини) загальною вартістю 30 млн грн. Потім деревину експортували до країн Євросоюзу, зокрема
в Польщу, Нідерланди, Італію, Чехію, Латвію.
Крім того, для заниження митної вартості
викраденого та експортованого лісу зловмисники уклали зовнішньоекономічні контракти з п’ятьмя офшорними компаніями, які
зареєстровані в Панамі, Британських Віргінських островах і Республіці Беліз. Валюта
надходила на банківські рахунки фіктивних
фірм та, за сприяння банківських працівників, переводилася в готівку і розподілялася
між змовниками.
Разом з тим у ході проведених обшуків
вилучено близько 2 тис. куб. м підготовленого до експорту лісу дерев породи дуб із
електронними бирками державних лісгоспів.
У єдиній електронній базі обліку деревини

СЬОГОДЕННЯ

за цими ж номерами значаться дерева інших,
менш цінних порід (сосна, вільха).
Також у взаємодії з фахівцями Державної
фіскальної служби доведено, що підприємствами, залученими до злочинної схеми, до
державного бюджету не сплачено податків на
загальну суму близько 10 млн гривень.
Трьом підозрюваним у зазначених злочинних діях судами обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. Вказані рішення
оскаржено прокуратурою області, оскільки
ми наполягаємо на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. «І це, – як
зазначає Генеральний прокурор України, –
тільки початок роботи, яка, розпочавшись
із низових ланок, неодмінно виведе на головних організаторів».
Працівниками органів поліції за процесуального керівництва Прокуратури Львівської
області вжито також заходів для притягнення до відповідальності посадових осіб обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Галсільліс».
Зокрема, слідчими ГУ НП у Львівській області завершено розслідування у 5 резонансних кримінальних провадженнях стосовно
керівників дочірніх підприємств цього суб’єкта господарювання, діями яких завдано шкоди на загальну суму понад 13 млн гривень.
Упродовж останніх двох місяців до суду
скеровано ще 2 кримінальні провадження
стосовно інженера з охорони та захисту лісу,
а також колишнього директора Турківського
дочірнього лісогосподарського підприємства
ЛГП «Галсільліс», які завдали державі збитків
на суму 2,5 млн грн. У межах цього провадження процесуальними прокурорами пред’явлено позов про відшкодування шкоди, спричиненої злочинами, на суму 1,54 млн гривень.
Також викрито директора Турківського
дочірнього підприємства «Галсільлісу», діями якого спричинено збитків на суму понад
5 млн грн. Цьому посадовцю повідомлено про
підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 367 КК України.
В обох випадках йдеться про вирубування
більше тисячі кубів лісу Карпатського регіону області (а це 16 вагонів деревини), що не
передбачалось законодавством – вік дерев не
дозволяв цього робити, повнота їх насадження була нижчою від мінімально допустимої
норми.
Крім того, Прокуратурою Львівської області та ГУ Нацполіції у Львівській області

в ході здійснення досудового розслідування
проведено заходи, за результатами яких припинено незаконну діяльність кількох суб’єктів господарювання, які займались незаконними операціями із лісодеревиною.
Це лише перші результати, яких ми досягли за два місяці напруженої роботи на означеному напрямі, та повністю відновити законність у сфері лісового господарства нам ще не
вдалося.

Серед причин такого стану справ є
втрата державою повного контролю
за збереженням та відновленням лісових насаджень. За неофіційними
даними, на території Львівської області функціонує понад 600 пилорам,
із яких лише половина офіційно зареєстровані в органах державної влади.
Водночас державною екологічною інспекцією у Львівській області в поточному році
проведено дише 6 перевірок щодо додержання екологічних норм порубок лісу, інших правил та норм збереження і відновлення лісових ресурсів.
Так, пунктом 3 Прикінцевих положень
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» встановлено, що у 2015 та 2016 роках
перевірки підприємств, установ і організацій,
фізичних осіб – підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній
календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки,
згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу
України.
Таким чином, законодавець, з метою попередження «корупційних проявів» з боку
контролюючих органів під час проведення
перевірок суб’єктів господарювання, обмежив підстави для проведення відповідних перевірок.
На практиці це призвело до того, що окремі суб’єкти господарювання, відчувши певну
безконтрольність з боку держави, почали
зловживати застосованими обмеженнями
прав контролюючих органів.
Разом з тим, згідно зі ст. 13 Конституції
України, природні ресурси є об’єктами пра-

25

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2016

ва власності Українського народу. Від імені
Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи
місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.
Так, відповідно до пункту 4 ст. 3 Закону
України «Про ліцензування видів господарської діяльності», державна політика у сфері
ліцензування базується на принципі пріоритетності захисту прав, законних інтересів,
життя і здоров’я людини, навколишнього
природного середовища, захисту обмежених
ресурсів держави.
Незаконні порубки лісу, знищення лісових
насаджень та незаконний продаж лісоматеріалів згодом можуть призвести до обмеження
ресурсів держави та простих громадян у доступі до використання одного із найбільших
надбань нашої держави – лісу.

З огляду на викладене прокуратура області скерувала до Генеральної
прокуратури України лист із пропозицією внести зміни до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», доповнивши ч. 1
ст. 7 цього Закону пунктом 31, у якому передбачити ліцензування такого виду господарської діяльності, як
заготівля та реалізація лісодеревини,
діяльність пилорам і деревообробних
підприємств.
Передбачивши у законодавстві норму
щодо обов’язкового ліцензування цього
виду діяльності, державні органи матимуть
право на перевірки дотримання підприємцями умов ліцензування. Водночас порушення
ліцензійних умов суб’єктом господарювання
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на вказаний вид діяльності може бути підставою для скасування такої ліцензії відповідним державним органом та позбавлення
правопорушника лісового законодавства
можливості займатись у майбутньому незаконними операціями з лісодеревиною.
При цьому, беручи до уваги складну економічну ситуацію у державі, а також з метою
виключення та попередження корупційної
складової, пропонуємо, щоб відповідними органами державної влади такі ліцензії суб’єктам
господарювання видавались безкоштовно.
У зв’язку з викладеним, враховуючи масштаби знищення лісових ресурсів, вважаємо за
доцільне звернутись до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з пропозицією про необхідність законодавчої ініціативи
щодо внесення змін до Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності»
та відповідних підзаконних правових актів.
Запровадження обов’язкового ліцензування такого виду господарської діяльності
зможе забезпечити контроль держави за збереженням і відновленням лісових ресурсів,
сприятиме проведенню інвентаризації усіх
лісових насаджень, ведення повного реєстру
підприємств, яким надано дозвіл на такий
вид діяльності, а також обов’язкову реєстрацію усіх пилорам.
Боротьба зі злочинним бізнесом із винищування лісових ресурсів, притягнення до встановленої законом відповідальності усіх причетних до незаконних порубок осіб, зокрема й
високих чинів, залишаються одним із пріоритетів у роботі органів прокуратури Львівської
області. На таку ж роботу прокуратура націлює
інші правоохоронні органи області, оскільки
лише спільними зусиллями можна покарати
тих, хто прагне наживатись на природі.
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ПРОКУРАТУРА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВЖИВАЄ СИСТЕМНИХ ЗАХОДІВ
ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ РУБЦІ ЛІСУ

К

ерівництвом нашої держави та Генеральним прокурором України зокрема перед правоохоронними органами поставлено низку завдань,
одне з яких – скоординована робота щодо виявлення та присікання
злочинів, пов’язаних із незаконною рубкою деревини, а отже, збереження для
нащадків такого безцінного природного ресурсу, як ліси.
Для органів прокуратури області це питання залишається вкрай актуальним, оскільки лісові ділянки займають 380 тис. га території регіону, тобто 15 %
від загальної площі.
З метою виявлення та припинення діяльності злочинних угруповань, запобігання вчиненню кримінальних корупційних правопорушень у цій сфері, незаконному вивезенню лісоматеріалів за межі держави прокуратурою Вінницької
області спільно з іншими правоохоронними органами проведено координаційну нараду з цих питань, визначено низку необхідних заходів, створено міжвідомчі робочі групи.
У 2016 році правоохоронні органи Вінниччини здійснювали досудові розслідування загалом у 87 провадженнях, пов’язаних із незаконною порубкою дерев.
За результатами слідства органами прокуратури області до суду скеровано
5 обвинувальних актів за фактами незаконної рубки лісу.
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У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитків у сумі
1,7 млн грн, накладено арешт на майно підозрюваних на 100 тис. грн та на
1,2 млн грн заявлено позовів.
Наразі у Вінницькому районному суді перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням колишніх працівників ДП «Тиврівський райагроліс», які
об’єднались в організовану злочинну групу та, використовуючи своє службове
становище, упродовж 2012–2013 років здійснили незаконну порубку 1822 дерев твердої породи. Надалі за підробленими документами ліс реалізовувався
громадянам та суб’єктам господарювання залежно від сорту та породи дерев.
Сума спричинених державі збитків при цьому склала понад 1,3 млн гривень.
Немирівською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний
акт щодо обвинувачення одного із підприємців району у вчиннені кримінального правопорушення за ст. 246 КК України.
Установлено, що підприємець, займаючись лісопильним виробництвом
із порушенням вимог Лісового кодексу України та Правил відпуску деревини на
пні в лісах України, не маючи лісорубного квитка (ордера), скориставшись допомогою місцевих жителів, здійснив порубку 212 дерев дуба, чим завдав збитків на загальну суму 1,1 млн гривень.
Завдяки злагодженій роботі прокуратури Вінницької області та УСБУ в області під час виконання кримінального провадження за ознаками злочинів, визначених у ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, викрито масштабну
схему розкрадання лісу, в якій брали участь мешканці нашого регіону спільно
зі службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств.
Установлено, що цінні породи деревини розкрадались як необліковані залишки, створені внаслідок унесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний
стан відведених у рубку дерев, а також шляхом самовільних рубок.
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Надалі службові особи лісогосподарських підприємств зазначену деревину
за відповідну грошову винагороду реалізували організаторам злочинної схеми
або створеним ними суб’єктам підприємницької діяльності.
Особи, оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що після реєстрації ФОП та відкриття банківських рахунків платіжні картки, печатки та
інші бухгалтерські документи віддавали саме організаторам. Ті, у свою чергу,
через підставних осіб налагодили збут деревини.
Лише упродовж травня-червня цього року через одне з фіктивних підприємств реалізовано внаслідок самовільних рубок деревину вартістю майже
1,5 млн грн. За цим фактом організатору злочинної діяльності повідомлено про
підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На теперішньому етапі досудового розслідування наявні в матеріалах кримінального провадження дані свідчать про тривалу підготовку та системність
вчинюваних злочинів, дослідження яких триває.

Під час проведених обшуків у м. Вінниці виявлено 846 тис. грн, отриманих
злочинцями за незаконно вирубану та реалізовану деревину, а на території підприємства, куди вона збувалась, вилучено понад 3 тис. куб. м лісу. Сума збитків
за попередніми розрахунками складає понад 20 млн гривень.
Загалом у провадженні уже повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК
України шістьом особам, у тому числі трьом працівникам Хмільницького лісгоспу обласного управління лісового та мисливського господарства.
Підозрювані затримані, їм обрано запобіжні заходи, зокрема із можливістю
внести застави у сумі 4,5 млн гривень.
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П

итання екологічної безпеки та охорони довкілля є суспільно важливою проблемою для України, а надто для Дніпропетровщини – промислового регіону. У зв’язку з цим зберігання хоча б невеликої (порівняно з іншими областями) площі лісових насаджень як унікальної екологічної
системи та життєво необхідного ресурсу для мешканців регіону перебуває на
постійному контролі органів прокуратури Дніпропетровської області.
Для прикладу, 16 серпня 2016 року слідчим управлінням прокуратури області направлено до суду обвинувальний акт стосовно лісничого одного із лісництв
ДП «Новомосковський військовий лісгосп» за розтрату державного майна шляхом зловживання службовим становищем та внесення до офіційних документів
завідомо неправдивих відомостей (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).
Прокуратурою встановлено, що протягом 2010–2012 років лісничий, діючи
умисно та з корисливих мотивів, уносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про санітарну вирубку дерев, натомість надаючи вказівки
лісорубній бригаді проводити рубку значно більшої кількості дерев на лісосіках
за межами координат, зазначених у дозвільних актах.
«Використання території поза межами координат, указаних у бусольній
зйомці, дало змогу лісничому незаконно порубану деревину загальним об’ємом
1902 куб. м вартістю майже 3,4 млн грн відчужити на користь третіх осіб», – зазначив заступник прокурора області Роман Токар.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Крім того, Нікопольською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо громадянина, який здійснив незаконну порубку дерев
у лісових насадженнях, що заподіяло державі майнову шкоду у сумі майже
1,5 млн грн (ст. 246 КК України).
Зокрема, у 2015 році з метою отримання доходу цей громадянин неодноразово організовував незаконну рубку понад 500 дерев акації в полезахисних
смугах Апостолівського району без спеціального на те дозволу. Надалі зловмисник реалізовував указану деревину та розпоряджався вирученими коштами на
власний розсуд.
За словами заступника прокурора області Юрія Черкашина, сума матеріальної шкоди, яку завдав обвинувачений державі, становить майже 1,5 млн гривень.
Загалом органами прокуратури Дніпропетровської області направлено до
суду 10 обвинувальних актів за фактами незаконної рубки лісу. Під час розслідування решти кримінальних проваджень доведено незаконну рубку понад
260 дерев загальною вартістю майже 260 тис. грн. З указаної суми збитків на
стадії досудового слідства більш ніж 200 тис. грн уже відшкодовано.
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а території Івано-Франківської області впродовж 2016 року виявлено
1589 куб. м незаконних рубок лісу, збитки від яких попередньо оцінюються у понад 8 млн гривень.
Найбільша кількість самовільних рубок лісу припадає на території лісового
фонду, що перебуває у користуванні державних підприємств, – 1260 куб. м у сумі
6,8 млн грн. У системі районних агролісгоспів на території лісового фонду, що
перебуває в комунальній власності, виявлено незаконну рубку 179,6 куб. м лісу
у сумі 0,95 млн грн. На об’єктах природно-заповідного фонду області встановлено випадки незаконної вирубки 149,3 куб. м деревини у сумі 432 тис. гривень.
За виявленими фактами незаконної порубки лісу направлено до суду 103 обвинувальні акти, судами постановлено 71 вирок у кримінальних провадженнях
вказаної категорії.
За позовами прокурорів у цій сфері виконано судових рішень на суму
481 тис. грн. Також процесуальними керівниками у 85 кримінальних провадженнях вжито заходів щодо відшкодування шкоди, завданої незаконним видобутком природних ресурсів, шляхом пред’явлення позовних заяв у порядку
кримінального судочинства загалом на 1 млн 284 тис. гривень.
Зокрема, прокуратурою області зареєстроване кримінальне провадження за
ст. 364 КК України за фактом виявленої незаконної рубки 712 ялин на території
ДП «Ворохтянське лісове господарство», внаслідок чого заподіяно державним
інтересам шкоду на 2,3 млн гривень.
Також розпочато розслідування за фактом незаконної рубки 145,95 куб. м
деревини на території об’єкта природно-заповідного фонду – Національного
природного парку «Гуцульщина».
Прокурори Івано-Франківської області виявляли факти незабезпечення посадовими особами лісогосподарських підприємств вимог ст.ст. 19, 86 Лісового
кодексу України щодо охорони лісових ресурсів. Зокрема, 7 вересня 2016 року
зареєстроване кримінальне провадження за фактом зловживання службовим
становищем службовими особами ДП «Ворохтянське лісове господарство»,
які в 2010 році, не маючи проектної документації на земельну ділянку та не
вилучивши її у встановленому законом порядку, погодили будівництво автомобільної дороги «Яблуницький перевал – село Поляниця» та облаштування
придорожньої смуги з об’єктами для обслуговування дороги. Внаслідок незабезпечення охорони лісових ресурсів невстановленими особами під час будівництва автодороги незаконно вирубано дерев на земельній ділянці лісогосподарського призначення загальною площею близько 39 га, чим заподіяно
державним інтересам тяжкі наслідки в розмірі понад 1 млн грн. Досудове розслідування триває.
Необхідно зауважити, що лише упродовж серпня-вересня 2016 року зареєстровано 46 кримінальних проваджень у сфері охорони лісових ресурсів.
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Під час огляду місця події у ході цих кримінальних проваджень вилучено 11 автомобілів з деревиною, накладено арешт на 785,2 куб. м деревини.
Поки що проводяться допити працівників лісогосподарських підприємств
та вилучення документації стосовно походження арештованого лісу.
Завдяки скоординованим заходам правоохоронних органів перевіряється законність здійснення суб’єктами господарювання та лісогосподарськими підприємствами операцій з експорту лісопродукції за кордон,
проводяться обшуки, вилучаються документи щодо походження лісопродукції, досліджуються дані про незаконні експортні операції на майже
10 млн гривень.
Прокуратурою Івано-Франківщини викрито факти незаконного вилучення земель природно-заповідного та лісогосподарського призначення.
Зокрема, 13 вересня 2016 року прокуратурою області зареєстровано
кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 КК України щодо незаконного
вилучення 0,55 га земель Карпатського національного природного парку
вартістю 233 тис. грн, а разом цьогоріч за фактами неправомірного вилучення 17,5 га земель вартістю 8,9 млн грн цієї заповідної території – 9 кримінальних проваджень.
Окрім того, прокуратурою області в інтересах Карпатського НПП та ДП
«Ворохтянське лісове господарство» заявлено 58 позовів про повернення
земельних ділянок із чужого незаконного володіння у державну власність
загальною площею 14,9 га вартістю 43,9 млн грн, попереджено незаконне
вилучення 3,6 га землі.
Так, ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від
4 липня 2016 року залишено в силі постанову Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 17 вересня 2015 року, якою задоволено
позов Прокуратури Івано-Франківської області про визнання недійсним
рішення Татарівської сільської ради щодо надання фізичним особам дозволу на розроблення проекту землеустрою на земельні ділянки природнозаповідного призначення загальною площею 3,6 га. На землю, яка перебуває у постійному користуванні Карпатського національного природного
парку, надання такого дозволу є неправомірним.
Загалом судами задоволено 11 позовів прокуратури щодо незаконного
вилучення з державної власності 47 га землі природно-заповідного та лісогосподарського призначення вартістю 4,7 млн грн, яка реально повернута
державі.
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ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ
КІРОВОГРАДЩИНИ ПРОВОДЯТЬ
ЕФЕКТИВНУ РОБОТУ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ
ЛІСОВИХ ВІДНОСИН

Т

ак, встановлено, що впродовж цього року службовці суб’єктів господарювання, які надають на території області послуги у сфері лісового господарства, під час державних закупівель, зловживаючи
своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, вносили до офіційних
документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів фактично отриманої
продукції лісоматеріалів, а саме зменшення їх кількості, що заподіяло тяжкі
наслідки державним інтересам. За вказаним фактом прокуратурою області
розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
Також розслідуються неправомірні дії ряду суб’єктів підприємництва щодо
здійснення у межах зовнішньоекономічної діяльності торгівлі деревиною за
підробленими документами, штучного створення надлишків лісосировини,
придбання її в обсягах, що перевищують документальне оформлення таких
операцій. Відомості до ЄРДР внесено за ч. 2 ст. 364 КК України.
Крім того, у вересні поточного року виявлено порубку дерев у лісосмузі,
що виконувалась за сприяння посадовців державного підприємства. За вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Слідчими прокуратури Кіровоградської області розслідувано та скеровано
до суду кримінальне провадження за фактом розтрати 3,7 млн грн бюджетних
коштів Державного підприємства «Чорноліське лісове господарство».
У вчиненні вказаного злочину підозрюються троє керівників приватних
фірм, директор та головний лісничий державного підприємства, які діяли
у складі організованої злочинної групи. Схема привласнення коштів передбачала, що посадові особи лісгоспу укладали нікчемні угоди з підставними підприємствами, в тому числі фіктивними, про нібито придбання послуг лісозаготівлі та ведення господарства. Кошти за виконані роботи переказувались
на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності, проте послуги надавались
лише на папері, оскільки всі лісогосподарські роботи здійснювались праців-
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никами лісництва. Таким чином, підсудні заволоділи бюджетними коштами ДП
«Чорноліське лісове господарство» у сумі 3 млн 763 тис. гривень.
Учасникам злочинної групи інкримінуються розтрата державних коштів,
фіктивне підприємництво та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 209 КК України).
З метою відшкодування у повному обсязі збитків, завданих злочином, прокуратурою заявлено позов та накладено арешт на майно підозрюваних. Судовий розгляд триває.
Злочинні дії посадовця Державного підприємства «Світловодське лісове господарство» коштували державному бюджету 950 тис. гривень.
Прокуратура Кіровоградської області підтримує державне обвинувачення
у судовому розгляді провадження стосовно головного інженера зазначеного
лісгоспу, підозрюваного у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 366 КК України (службове
підроблення).
З метою уникнення проведення прозорої процедури відкритих торгів предмети закупівлі були поділені на частини. Надалі посадовцем укладено 187 завідомо неправдивих договорів підряду загальною вартістю 950 тис. грн з підставними приватними підприємствами. Проте роботи із лісовпорядкування, як
і в наведеному попередньому прикладі, виконувались силами державного лісового господарства, тоді як кошти були привласнені підсудним.
Зусиллями Олександрійської місцевої прокуратури мешканець району, який
незаконно вирубував ліс, сплатить до державного бюджету понад 200 тис. грн
завданої шкоди.
Так, у судовому розгляді кримінального провадження за обвинуваченням
громадянина у незаконній порубці лісу процесуальним прокурором заявлено
позов про відшкодування збитків у сумі 207 тис. грн, який судом задоволено
у повному обсязі.
Вироком суду обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 246 КК України та
призначено покарання у виді штрафу.
Знам’янська місцева прокуратура через суд зобов’язала підприємців повернути державі в особі ДП «Світловодське лісове господарство» майже 10 га земель лісового фонду, незаконно відведених у власність.
З огляду на те, що вказану ділянку лісу, розташовану на березі Кременчуцького водосховища, було передано у власність шістьох мешканців області для
розміщення бази відпочинку під виглядом земель інших категорій, прокуратура звернулась до суду з позовними вимогами про визнання недійсним договору
купівлі-продажу зазначеної землі, скасування рішення про державну реєстрацію речового права та зобов’язання повернути її державі, які задоволено в повному обсязі.
Суд погодився з доводами прокурора про те, що спірна ділянка на підставі
планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування, згідно з пунктом 5
Прикінцевих положень Лісового кодексу України, належить до земель лісового
фонду та перебуває у постійному користуванні державного підприємства «Світловодське лісове господарство».
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ПРОТИДІЯ НЕЗАКОННОМУ ЕКСПОРТУ
ЛІСУ ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ НА ОДЕЩИНІ

О

ргани прокуратури Одеської області у скоординованій співпраці з іншими правоохоронними органами та відомствами вживають дієвих
заходів щодо протидії незаконному експорту лісу та лісоматеріалів.
З метою недопущення незаконного вивозу деревини за межі України створено міжвідомчу групу з працівників прокуратури, управління СБУ в області,
фіскальних, митних та прикордонних органів, спеціалістів обласного управління лісового та мисливського господарств.
Як відомо, Одещина не багата запасами лісу – рубка деревини відбувається в інших областях. Проте саме цей регіон є форпостом імпорту та експорту
держави, які супроводжуються порушеннями. Тому завдання правоохоронних
органів – протидіяти незаконному експорту, виявляти такі порушення та притягати винних до відповідальності. Трапляються непоодинокі факти підробки
документів щодо походження самого лісу та відсутності обліку деревини за місцями її видобутку. Про це повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко
у ході спільного брифінгу з головою Одеської митниці ДФС України Юлією Марушевською.
Нещодавно співробітниками прокуратури спільно із працівниками фіскальної служби у ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо незаконного
проходження семи контейнерів із лісом та пиломатеріалами через морські торговельні порти «Одеський»
та «Южний».
Судом задоволено клопотання прокуратури Одеської області про накладення арешту на вказані
контейнери з контрабандою.
Крім того, завдяки спільним заходам прокуратури
та поліції вилучено і накладено арешт на 42 контейнери соснового лісу-кругляку,
3300 колод немаркованого
пиловнику, понад 550 колод маркованої деревини
тощо.
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Також слідство на сьогодні перевіряє походження 60 колод ялини, вилучених у ході обшуку з вантажного автомобіля з причепом, що фактично прибув з
Житомирської області. Хоча, згідно з документами, транспортний засіб завантажено сосною з Чернігівщини, яка є значно дешевшою за ялину.
На вказану деревину за клопотанням прокуратури судом накладено арешт.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Ц

ьогоріч органами прокуратури Полтавської області затверджено та
направлено до суду для розгляду по суті вісім обвинувальних актів
за ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу), в одному кримінальному провадженні особі оголошено про підозру. Наприклад, Кобеляцькою місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт
щодо мешканця Машівського району, який зрубав 40 дубів на території району.
110 тис. грн збитків, завданих державі, під час досудового розслідування відшкодовано. Триває судовий розгляд.
Вироком Кременчуцького районного суду визнано винним та засуджено мешканця Кременчуцького району, який, не маючи спеціального дозволу на порубку дерев, упродовж трьох днів спиляв 48 дубів та липу, завдавши державі в особі ДП «Кременчуцьке лісове господарство» збитків у сумі майже 440 тис. грн,
що є істотною шкодою. Зазначеній особі судом призначене покарання за ст. 246
КК України у виді обмеження волі строком на 2 роки з конфіскацією незаконно
набутого та на підставі ст. 75 КК України засудженого звільнено від відбування
призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік. Цивільний позов прокурора на вказану суму задоволено у повному обсязі.
Господарським судом Полтавської області задоволено позов Миргородської
місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Сарівської сільської ради Гадяцького району на понад 300 тис. грн шкоди, завданої внаслідок незаконної
порубки 43 дубів, яку організував майстер лісу Гадяцького агролісництва. Особа, яка по суті повинна оберігати ліс, безпосередньо контролювала незаконний
процес, за що вироком Гадяцького районного суду була засуджена за ч. 4 ст. 191,
ч. 4 ст. 27, ст. 246 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією незаконно набутого та позбавленням права займати посади в органах державної
влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях
усіх форм власності, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи
адміністративно-господарських функцій, строком на 3 роки. Із застосуванням
ст. 75 КК України особу звільнено від відбування призначеного основного покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Серед причин незаконної порубки основною є бажання наживитися.
Зрозуміло, що людина, яка зрубала дерева, мусить мати ринок збуту, а також
засоби для транспортування. Тож, коли у лісі протягом кількох днів працює техніка, – цього не можуть не чути ті, хто повинен захищати ліс. «Якщо не сприяють у скоєнні злочину, то чому не перешкоджають?» – таке запитання виникло
у працівників прокуратури Полтавщини після вивчення матеріалів кримінальних проваджень за фактами незаконної порубки лісу, зареєстрованих правоохоронними органами області упродовж 2015–2016 років.
Як зазначив заступник прокурора Полтавської області Олександр Савенко,
встановлено, що порубки здійснювались на території земельних ділянок лісо-
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вого фонду державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств області.
За мовчазної згоди службових осіб указаних підприємств на території земель
лісового фонду державної форми власності зрубано сотні дерев, що спричинило шкоду інтересам держави на понад 2 млн грн. Заступник прокурора області також констатував, що у цьому зв’язку прокуратурою Полтавщини внесено
відомості до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України
(зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Під час розслідування кримінального провадження буде вирішено питання
про вжиття заходів представницького характеру, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків.
Шкода, що у гонитві за грошима нищиться національне багатство держави.
Масштаби цього спустошення чимдалі вражають. Так, наразі працівники апарату прокуратури області здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки 161 дуба діаметром від 18 до
78 см на території Новосанжарського району. Точна сума заподіяних збитків
поки що не встановлена, однак відповідно до такс, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів» від 8 квітня 1999 року № 559, вона сягає приблизно 370 тис. гривень.
На цей час у кримінальному провадженні зібрано достатньо даних щодо причетності до вчинення злочину кількох осіб. Досудове розслідування триває.
Довідково
Лісистість території Полтавської області становить менше 9 %. Усі ліси віднесені до рівнинних і виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні,
санітарно-гігієнічні, оздоровчі) функції, маючи обмежене експлуатаційне значення. Середній вік полтавських лісів – 59 років. Вони сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна звичайна, дуб черешчатий,
вільха чорна, тополя, ясен та клен. Найчастіше предметом злочину стають саме
два перших види у цьому переліку.
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НА СУМЩИНІ ТРИВАЄ
СИСТЕМНА РОБОТА
ІЗ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ РУБЦІ
ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

О

дним із найкращих багатств, якими наділена наша держава і вся планета Земля, є ліс. Зокрема, на Сумщині лісовою рослинністю вкрито
425,8 тис га, тобто близько 18 % суші. І якщо переважна більшість населення милується красою та величчю лісових просторів, то є окремі громадяни, які намагаються збагатитися за рахунок такого природного скарбу. Останнім часом неконтрольована рубка лісів і експорт української деревини стали
серйозною проблемою для всієї України. Сумська область, на жаль, не виняток.
Безконтрольна рубка лісів впливає на кліматичні, екологічні та соціальноекономічні характеристики, а також істотно знижує якість життя і змінює клімат. Тож з метою недопущення екоциду, органами прокуратури Сумської області налагоджено системну роботу з протидії незаконній рубці лісових насаджень.
«Прокурори принципово реагують на будь-які спроби окремих суб’єктів
здійснити протиправну порубку дерев. Лише у серпні поточного року до суду
направлено 4 обвинувальні акти вказаної категорії. Окрім того, двом організаторам незаконної порубки 185 дерев породи дуба вручено повідомлення про
підозру», – повідомив прокурор Сумської області Віталій Матвійчук.
Так, під процесуальним керівництвом Білопільського відділу Конотопської
місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду
обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків директора Білопільського
дочірнього агролісогосподарського підприємства «Білопільський агролісгосп»,
який з метою одержання для себе неправомірної вигоди надав незаконний дозвіл приватному підприємцю на рубку лісових насаджень. Унаслідок протиправних дій вказаного службовця навколишньому природному середовищу завдано
шкоди на загальну суму понад 400 тис. грн. Дії обвинуваченого кваліфіковано
за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 246 (незаконна порубка дерев) КК України.
Окрім того, Роменською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано
до суду обвинувальний акт стосовно колишнього головного лікаря комунального закладу «Перша обласна спеціалізована лікарня м. Ромни», за сприяння
якого незаконно спиляно близько 800 куб. м деревини. Встановлено, що вказаний керівник закладу уклав договір підряду із підприємством на порубку
дерев, що належали лікарні. При цьому договір був незареєстрований, а оплата здійснювалась поза бухгалтерським обліком закладу. Внаслідок протиправних дій керівника вищевказаному закладу завдані збитки на суму понад
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150 тис. грн. Обвинуваченому інкриміновано вчинення злочину за ч. 2 ст. 191
(розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем) КК України.
На лаві підсудних опинився також житель Роменщини, який, усвідомлюючи
суспільно небезпечний характер свого діяння – посягання на безпеку довкілля,
з метою особистого збагачення у лісополосі поміж двома населеними пунктами
незаконно спиляв дерев на 200 тис. грн. Досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено та разом із обвинувальним актом спрямовано до
суду для розгляду по суті. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ст. 246 (незаконна порубка дерев) КК України, йому загрожує, зокрема, до трьох років позбавлення волі.
Також прокуратурою Сумської області повідомлено двом підприємцям про
підозру в організації незаконної порубки в лісовому фонді дочірнього підприємства «Лебединський агролісгосп» Лебединського району 185 дерев породи
дуба вартістю близько 1,5 млн грн. Подія відбулася 21 липня цього року. Завдяки вжитим скоординованим заходам працівників прокуратури та поліції вдалося встановити виконавців і організаторів незаконної порубки дерев. Водночас
під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено переважну більшість незаконно добутої лісопродукції й знаряддя для її обробки, яке визнано речовим
доказом і на яке накладено арешт. Один із організаторів підозрюється у вчиненні злочину за ст. 246 (незаконна порубка дерев), іншому, окрім вказаної статті,
інкриміновано ще й протиправні дії за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (підбурювання до
зловживання владою або службовим становищем). На сьогодні перевіряються
дані про причетність до вчинення вказаного злочину посадових осіб ДП «Лебединський агролісгосп».
Також у вересні поточного року Путивльським відділом Конотопської місцевої прокуратури головному лісничому дочірнього підприємства «Путивльський агролісгосп» повідомлено про підозру в зловживанні повноваженнями,
що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364-1 КК України). Вказаний службовець із метою отримання прибутків від порубки дерев та подальшої їх реалізації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, оскільки був достеменно обізнаний про те, що матеріали лісовпорядкування відсутні, комісійне обстеження
не проводилося, надав дозвіл на порубку в лісосмузі 47 дубів вартістю близько
півмільйона гривень.
Під пильним прокурорським наглядом перебувають працівники лісової сфери, за сприяння яких відбуваються протиправні дії у вказаній галузі. Так, прокуратурою Сумської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора Роменського дочірнього агролісогосподарського
підприємства «Роменський агролісгосп» за обвинуваченнями у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191 та ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні
неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, вчиненому повторно, та привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
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Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний службовець неодноразово отримував неправомірну вигоду від своїх підлеглих за можливість подальшої роботи й невжиття до них заходів контролю та від приватних підприємців району як «подяку» за заниження вартості деревини та її об’ємів. Окрім
того, обвинувачений привласнив 15 тис. грн, які у вигляді офіційної оплати за
здійснену поставку деревини дуба були сплачені підприємству.
Водночас органами прокуратури Сумщини встановлюються особи, що сприяють подальшій реалізації незаконно добутої деревини. Так, прокуратурою
Сумської області в липні поточного року затверджено та направлено до суду
обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, який обвинувачується в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 cт. 212 КК України).
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи товариства, із порушенням вимог низки нормативних актів, організували у двох районах Сумської області масштабне виробництво деревного вугілля, використовуючи при цьому як легально придбану сировину, так і деревину невідомого
походження. У подальшому вироблене вугілля, у тому числі через низку підконтрольних фізичних осіб – підприємців, які фактично були знаряддям для
ухилення від сплати податків, реалізовувалося до країн Європи. При цьому товариством за підсумками 2015 року задекларовано лише близько 100 тис. грн
прибутку із загального обороту майже 19 млн гривень.
За результатами проведеної Головним управлінням Державної фіскальної
служби у Сумській області позапланової документальної перевірки підприємству за 2015 рік донараховано податку на прибуток у розмірі майже 3,5 млн грн.
За клопотанням прокуратури на майно підозрюваного, обладнання для виробництва деревного вугілля та незаконно виготовлену продукцію накладено
арешт.
Системна робота із протидії незаконній порубці лісових насаджень та зловживанням у лісовій галузі на Сумщині триває.
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НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ
СЛУЖБОВЦІ ЛІСОВИХ ГОСПОДАРСТВ
РОЗТРАЧУЮТЬ МАЙНО
ТА УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Л

іс – природний скарб – став засобом наживи для тих, хто насамперед
мав дбати про його збереження. Зокрема, Теребовлянською місцевою
прокуратурою Тернопільської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем працівниками Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», що призвело до розтрати ввірених їм лісових ресурсів.
Встановлено, що службові особи лісового підприємства допустили незаконну порубку дерев у сумі понад 500 тис. гривень.
Крім того, у результаті проведеної контролюючим органом інвентаризації
лісового фонду державного підприємства виявлено самовільних порубок дерев
у сумі, що перевищує 1,6 млн гривень.
Також прокуратура Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за ч.ч. 2, 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Установлено, що службові особи державного лісового господарства, розташованого у Бучацькому районі, шляхом зловживання службовим становищем
розтратили понад 900 куб. м деревини.
Ще одне кримінальне провадження стосовно керівника лісового господарства на Кременеччині вже скеровано до суду. Колишній директор державного
лісового підприємства області підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 КК України
(умисне ухилення від сплати податків, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у значних
розмірах).
Розслідуванням встановлено, що директор підприємства отримував від підрядників документи про нібито виконання ними лісозаготівельних, лісогосподарських, лісокультурних робіт, також надання послуг і підписував їх, знаючи
про недостовірність. Надалі, відображаючи в бухгалтерському обліку та податковій звітності недостовірні первинні документи, занижуючи тим самим об’єкти оподаткування, впродовж січня 2011 – травня 2013 років керівник підприємства умисно ухилився від сплати до бюджету податків у сумі 709 537 гривень.
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ПРАВООХОРОНЦІ БУКОВИНИ
ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОТИСЯ
З ПОРУШЕННЯМИ У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ

О

дним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури Чернівецької області є координація роботи правоохоронних органів щодо
виявлення кримінальних правопорушень у сфері лісокористування та
відшкодування збитків, заподіяних цими правопорушеннями.
З початку року слідчим відділом прокуратури області розпочато досудове
розслідування в 13 кримінальних провадженнях за фактами вчинення кримінальних правопорушень у лісовій галузі за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України
(зловживання службовим становищем і службова недбалість, що спричинили
тяжкі наслідки).
Із 4 серпня поточного року працівники прокуратури спільно із співробітниками УСБУ в Чернівецькій області, у межах кримінальних проваджень за фактами незаконних рубок та реалізації лісодеревини за фіктивними документами,
а також зловживання службовим становищем службових осіб державних підприємств лісового господарства області провели 61 обшук.
Зокрема, обшуки проведено в Чернівецькому обласному управлінні лісомисливського господарства, ДП «Берегометське ЛМГ», ДП «Сторожинецьке ЛГ»,
ДП «Путильске ЛГ», НПП «Вижницький», ДП «Глибоцький Держспецлісгосп
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АПК», у помешканнях службових осіб вказаних підприємств, а також у ТОВ «Біопаливна компанія» та приватних підприємців, які можуть бути причетні до незаконних оборудок в лісовій галузі.
У ході проведення вказаних слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську
документацію, чорнові записи, печатки та штампи іноземних компаній і суб’єктів господарювання, бирки для маркування дерев (1600 штук), договори, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісодеревини, матеріали відводів лісосік та інші документи, які стосуються фінансово-господарської
діяльності, також вилучено 1300 куб. м лісодеревини, яку передано на відповідальне зберігання.
Призначено 11 експертиз (інженерно-екологічну та 10 економічних).
П’ятьом особам повідомлено про підозру. До суду скеровано обвинувальні
акти стосовно двох осіб за фактами службової недбалості.
Також упродовж серпня-вересня поточного року в ході виконання узгоджених спільних заходів працівники органів прокуратури області та Національної
поліції розпочали 13 кримінальних проваджень щодо правопорушень у сфері
лісокористування, а саме: за фактами крадіжки і розтрати лісодеревини, незаконної рубки лісу, порушення правил безпеки під час виконання робіт з під-
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вищеною небезпекою (на пилорамах), підроблення документів та службового
підроблення.
Прокурори місцевих прокуратур спільно із працівниками правоохоронних
органів у межах кримінальних проваджень, розслідуваних територіальними
органами поліції, провели 34 обшуки та 16 оглядів за ухвалою суду, за результатами яких вилучено понад 3000 стовбурів зрізаних дерев (кругляку).
Крім того, у ході проведення запланованих рейдових виїздів правоохоронці
затримали 10 вантажних автомобілів, у яких перевозили понад 170 куб. м лісодеревини без підтверджувальних документів.
У 11 провадженнях 13 особам вручено повідомлення про підозру.
До прикладу, 15 вересня 2016 року вручено повідомлення про підозру колишньому директору ДП «Хотинське лісове господарство» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 191 КК України,
за фактами внесення до офіційних документів неправдивих відомостей та привласнення чужого майна, вчинених за попередньою змовою із підприємцем.
Розслідування у цих провадженнях триває та перебуває на контролі прокурора області.
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Президент фонду Help Wildlife Global
Fund Валерій Ловчиновський ексклюзивно для «Вісника прокуратури» відповів на питання, які турбують громадськість у сфері охорони природи.
Проблеми із законністю рубки дерев,
відповідальність за неї, державний контроль охорони лісу, а також співпраця
громадських організацій із органами
прокуратури та держслужбовцями –
в інтерв’ю із експертом природоохоронної сфери.

– Валерію, як довго ви займаєтесь охороною природи?
– Приблизно 15 років… Спочатку діяв сам. Проте відчув, що не
все встигаю. Тому й створив громадську організацію, щоб діяти
від імені громади.
За часів Януковича знищувалися об’єкти заповідного фонду,
а з національних парків були зроблені мисливські господарства.
Усі розуміли, що питання охорони довкілля не на часі. Тому що
боялися. Адже не всі національні парки мають акти на землю, у
кожного якісь недоробки. Були запущені механізми на нищення
природно-заповідних територій. Наприклад, у національному
парку «Гомільшанські ліси» у Харківській області Добкін і «компанія» планували створити мисливське господарство «Ясна поляна» площею 52 тис. га. Була повна неконтрольованість державою цих питань, коли превалювали особисті інтереси на зразок
мисливства. Це «льодовиковий період» в охоронній справі.

– Як ваша громадська організація реагує на факти правопорушень? Ви надсилаєте листи, звернення?
– Зараз ми захищаємо Дворічанський парк, найняли адвоката.
Планую також звернутися у правоохоронні органи щодо бурової біля села Пістинь. По-перше, вона стоїть у безпосередній близькості від житлових будинків – 200 м. По-друге – коло
струмка на території національного парку. Бурову поставили без
відома керівників НП. Теоретично це вони мали б написати про
серйозне порушення. Але за буровою стоять впливові люди, і керівники національного парку бояться навіть виявляти ці порушення. Тому звернулися до мене як до громадської організації.
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– У лісовій галузі найважливіше природоохоронне питання – це незаконні рубки дерев. Очевидно, в еколога і лісничого різні поняття законності?
– Те нищення лісів, що відбувається, з точки зору людини, яка цінує ліс як природне
багатство, є незаконним. І люди дуже розчаровані, коли лісничі кажуть, що суцільна
санітарна рубка є законною. Але це правда. Проблема в тому, що нищення лісів зараз
відбувається через незаконні рубки, які в лісовому господарстві подають як законні.
Після 2006 року (коли було внесено зміни до Лісового кодексу, – прим. ред.) спрощено різні види рубок. Наведу простий приклад. До мене звертались з урочища «Корналовичі» у Львівській області – величезного лісового заказника, де ростуть дивовижні
велетенські дуби в діаметрі по півтора-два метри. Лісничі зробили обґрунтування, що
цей заказник втратив своє наукове значення. Це абсурд, бо ті дуби ще 300 років стояли б.

– Які підстави мають бути для санітарної рубки лісів?
– Причина має бути. Наприклад, пожежа: низова або верхова.

– Це повинен хтось підтвердити? Хто
саме?
– Біолог. Яким чином вигорів ліс – то інше питання. Мені трапилося у суді захищати випадок,
коли найбільше вигорання у Харківській області вчинив лісничий, причому грамотно.
Отже, у дерева є камбіальний шар, який в
один бік продукує деревину, в інший – кору.
Якщо камбіальний шар обгорів, безумовно, дерево не ростиме, тому що не розвиватиметься
ні кора, ні деревина. Але, скажімо, сосни мають
кору по 2 см, дуби – по 3 см. Вони не одну низову пожежу витримали. Раніше луги в дубових
масивах регулярно випалювали. Трава вигорає,
а дубам нічого. Як можна ці дерева зрубати? Так,
була пожежа, її можна задокументувати. Але чи
є вона причиною всихання дерев?
Наведу простий приклад. На заводі згоріли
холодильники, їх продають за безцінь. Прокуратура, звісно, задумається, і не дасть цього зробити: не дозволить продавати по 10 грн холодильники, які коштують 2 тисячі. Та ж ситуація
із санітарною рубкою лісу.
Після пожежі теоретично треба чекати усихання. Наступного року де-не-де підсохло, й оце
треба рубати. Але лісозаготівельна галузь втрачає. Якщо зрубати цю деревину зараз, вона коштуватиме стільки-то, а за рік – дешевше. І лісничі починають рубати – але все підряд.
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– А на кому лежить відповідальність за незаконні рубки?
– Уся відповідальність за ліс зараз лежить на лісничих. Вони повинні поновлювати лісовий фонд, доглядати за ним. Зрештою, головне завдання лісничих – це догляд за лісами
і обмежене економічне їх використання.

– Хто повинен виявляти факти правопорушень?
– Має бути державний контроль. Міністр Семерак (Остап Семерак – міністр
екології та природних ресурсів в уряді Гройсмана, – прим. ред.) у квітні видав
указ, яким забороняються суцільні рубки у підпорядкованих парках. Мені цікаво, яким чином лісничі будуть реагувати. Я хочу підняти питання по Кутському
лісгоспу на території НПП «Гуцульщина» – наскільки законними були там рубки? Теоретично лісничі мають надати згоду науково-технічної ради. Якщо вони
її не нададуть, можна ставити питання перед правоохоронними органами, прокуратурою.
Косівське лісництво у межах Кутського лісгоспу займає приблизно 30 га. Лісничі повинні були діяльність погоджувати. Пліхтяк (лісничий Косівського лісництва, – прим. ред.) говорить, що у них лісовпорядкування раз у 10 років. Тобто,
йому 10 років тому дозволили – він прийшов сьогодні рубати. Але для виконання діяльності в національному парку потрібно брати згоду. Наявність парку визначає інші умови рубання. Не можна погоджене до запровадження національного парку рубання застосовувати зараз.
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– У нас же є державний контроль, по суті?
– Немає, у лісовій галузі немає. Лісова галузь, я вважаю, повністю не контролюється державою.
Висновок, що ліс захворів, робить лісопатолог. Він один у держлісгоспі, ніколи не виїжджає з метою огляду дерев, він лише підписує документи. Скажімо, встановлено стовпчики, що проводиться суцільна санітарна рубка, оскільки у лісі коренева губка (грибкове
захворювання дерев, – прим. ред.). Я звертаюсь по допомогу до визнаного у світі фахівцяміколога Олександра Акулова, і він засвідчує, що в лісі немає кореневої губки.
Крім того, санітарна рубка не може бути суцільною для дорогої деревини. Її просто не
може бути.
Або відмічено, що була пожежа. Проте якість деревини висока, що можливо тільки у перший рік. За документами – санітарна рубка, після якої може бути тільки деревина на дрова
або 2 сорт. Виходить, що на ціні вкрадено 90 %. Тут не треба красти на об’ємі, тому що крадуть на ціні.
Під час самої рубки крадіжки деревини складають 50 %, а потім ще занижується вартість.
Насправді рубки у тих масштабах, які зараз привернули увагу і громадськості, і просто
мешканців, і уже державних органів, проводяться десь останні 10–12 років.

– Десь зазначено, що держава має контролювати
рубку лісів?
– Ні. Коли тільки розпочиналась програма FLEG, я підняв питання, що на даний час нищення лісів проводиться
на рівні лісгоспу і вище. У Карпатах люди говорять: «Ми
одну смереку зрубаємо – нас півроку будуть тягати. А лісничі шлагбаумом дорогу перекрили, і вже навіть гриби
збирати не можна». Безумовно, в Харківській, Донецькій,
Дніпропетровській областях обласні адміністрації приймають рішення щодо пожежної безпеки і обмежують рух
у лісах, які потерпають від можливих пожеж. Хоча це незаконно, тому що люди повинні мати можливість користуватися лісом. Водночас пожежонебезпечна ситуація
визначається категоріями. Я бачив у Криму, коли він ще
не був окупований, як лісничі у Бахчисараї брали хабарі з
відпочивальників, які прийшли відвідати печерні комплекси. Це історичні пам’ятки, але то була територія держлісфонду. Таким чином, вхід був заборонений. І з людей
просто збирали гроші.
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– У Держлісагентстві говорять, що саме осушення, висихання –
основна проблема, через яку страждають наші ліси. І мене цікавить,
чи це проблема ними надумана, чи вона пов’язана зі зміною клімату,
чи, навпаки, лісничі спеціально роблять все для того, щоб ліс був висушений і його зрубали? Чи, можливо, це сукупність усіх цих проблем?
– Я не вважаю, що всихання лісів – це головна проблема і що вона створена зміною клімату.
Безумовно, є зміна клімату. Але це для коралових рифів проблема, коли
температура змінюється на півградуса. А у нас раз на 10 років посуха, раз
на 10 років – повінь. Наші дерева, таким чином, можуть витримувати дуже
широкий діапазон навантажень. Зміна клімату не настільки значна, щоб це
призводило до всихання дерев.
Якщо йдеться про якісь конкретні ліси, скажімо, сходу та південного сходу України, там осушення є проблемою. Тому що це ліси, які ростуть на межі
ареалу. Проте в одному з найбільших лісів південного сходу, Святогірському
парку, немає проблеми всихання за рахунок засухи.
За національними природними парками проводиться найретельніший
науковий догляд, щороку складається літопис природи. Це обов’язковий документ, який здається державі і в якому є все – температура, вологість, напрямок вітрів… Висихання як причина суцільної рубки у лісничих «зручно»
вписується у державну статистику.
Зараз лісничі просто рубають все, що можуть рубати. Експлуатаційних лісів, де можна призначати рубки головного користування, у нас мало.
Рубки головного користування – це найкращий ліс, найдорожча деревина в економічному сенсі. Безумовно, якщо це був здоровий ліс, то там і біотоп цінніший. Таких лісів у нас мало. У лісничих дуже багато обмежень на
рубання. Але їхній підхід – суцільна санітарна рубка, яку можна проводити
будь-де. Таким чином, десь у них причина призначення рубки – це пожежа
(навіть штучно створюються пожежі), десь у них коренева губка (грибкове
захворювання, яке не фахівець не зможе виявити). Для того, щоб призначити суцільну рубку, необхідно на гектарі мати певну кількість дерев, які
всихають. Суцільна рубка дешевша, ніж вибіркова. При вибірковій рубці
потрібно не пошкодити здорові дерева. З точки зору прибутку вона менш
приваблива. Отже, де можлива пожежа – умовами постійних рубок є пожежа.
В Карпатах багато шкідників – причина рубки коренева губка. Тому фактор
наявності причини повинна контролювати держава.

– Лісничі говорять про те, що нам треба час від часу вирубувати старі ліси, насаджувати нові дерева, тобто оновлювати ліс.
– Найголовніше те, що ліс повинен бути багатоярусним. Старі дерева – це дім для багатьох мешканців лісу. Тому вони повинні бути. Коли таке дерево впаде, на його місці будуть
рости нові дерева. Проходить зміна деревостанів. Наприклад, дуб росте дуже повільно, береза швидко… У світовому розумінні багатоярусний ліс, в кому є підлісок, різні породи дерев, дуже цінний з точки зору біорізноманіття. І не важливо, чи його саджали, чи він сам
виріс. Наші лісничі цей ліс постійно називають культурами, а за кордоном культурами називають тільки те, що раз на два роки пиляють.
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– Наскільки важливим є праліс, і чи варто взагалі втручатися в природу
лісу?
– 95 % науковців вважають, що потрібно. Праліси – це особливо цінні ліси. Це
такі лісові біотопи, які не вирубували ніколи. Спостерігаючи за пралісами, люди
повинні виробляти правила ведення лісового господарства. Це не просто гарні
ліси, це не просто ліси з певною структурою – вони ще ніколи не рубались. У нашій країні є праліси, і з ними багато проблем. Наприклад, є ліси, які не рубались
200 років. Але вони не є пралісами.
Вважаю, що держава повинна підійти до охорони лісів зовсім по-іншому. Необхідно розробити нові правила. Лісничі мають знати норми порубки.

– Тобто, ви хочете, щоб все йшло «зверху», а не «знизу», як
зараз?
– Що стосується довкілля, про це має говорити наука. Якщо ми
створимо комісію з провідних науковців, то вони просто не підпишуть незаконну порубку.
Зараз все роблять лісничі. Є така Лісовпорядна експедиція.
Вона створює для лісничих документ – Лісовпорядкування на 10
років. Враховуючи, що порубки проходять у важкодоступних місцях, перевірки там проводяться рідко.
Зараз держава в такій ситуації, коли у нас вже давно не проводився облік лісів. Ми можемо порахувати експорт іншої продукції, а про експорт лісу точно нічого сказати не можемо. Ми навіть
не знаємо точно, деревина яких сортів експортується.

– Є думка експертів, що лісу наростає в середньому більше, ніж його зрубують.
– Спершу треба розібратися, звідки вони виводять таку формулу. Проте це один з головних козирів лісничих: у нас проростає на гектарі 5 кубів, а ми рубаємо півтора.
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– Якщо вирубали ліс, чи можемо ми сказати, що проблемою була не засуха, як зазначено в офіційних документах?
– Після порубки можна визначити, було всихання, чи ні. На це вказує в тому числі хвоя.
Але лісничі дуже швидко спалюють порубочні залишки, що унеможливлює встановлення
факту незаконності рубки. Навіть у пожежонебезпечній ситуації забороняється спалювати
такі залишки. Та лісничі на це не зважають.

– Чи можна вирахувати збитки, щоб покарати за незаконну порубку після того, як
дерева вже зрубані?
– Ще одна проблема – дуже важко вирахувати збитки. Якщо є вже тільки пеньок, то з
нього складно вивести кубатуру, а збитки прив’язуються до категорії дерев та об’єму.
Лісничі крадуть «свої» 30 % деревини уже в перший тиждень рубання.

– Прокуратура, прийшовши в ліс, не може точно визначити, законною була порубка чи ні. Можливо, громадським організаціям варто
співпрацювати з правоохоронними органами?
– Безумовно, варто. До того ж, якщо лісничі будуть брати дозвіл на рубку
навіть у територіальному департаменті екології при обласних адміністраціях, незаконних порубок буде значно менше. Потрібно розробити механізм
погодження рубок. Коли в міністерство приносять на підпис документи на
рубку лісу в національних парках, спеціалісти можуть виїхати на те місце й
оглянути його. У лісничих такої структури немає. Але вони використовують
природні ресурси, тому мають брати на кожну рубку згоду. Нам потрібно механізм, який ми застосовуємо до національних парків, застосовувати і до лісів. І територіальний орган також повинен мати можливість все перевірити.
Таким чином ми зможемо позбутися проблеми незаконних порубок.
Зараз нищення лісів дійшло до того, що цього не можна не помічати. Десять років тому на це ще не звертали особливої уваги. І виникла ситуація, що
саме відомство розрослось. Закордонні експерти програми FLEG говорять
про те, що, враховуючи площу лісів в Україні, потрібно звільнити 30 тисяч
лісничих, і тоді може бути баланс між економічним зиском, достойною зарплатнею і прибутком державі від експлуатації лісів.

– Чи можливо, заручившись підтримкою посадовця високого рангу, вирішувати
питання охорони природи?
– Наведу найпростіший приклад реагування держслужбовця. У створеному мною документальному фільмі «Куда уехал лес? Он был еще вчера!» є сюжет, де Аваков вручає нагороду Павленку, директору Гутянського лісгоспу. Водночас я показав у фільмі, що Павленко
все знищив. Саме при ньому були суцільні рубки. Аваков подивився фільм – мені призначили зустріч. Розпитували, чого хочу, що можу. Сказав, що я спеціаліст із охорони довкілля,
можу допомагати створювати нацпарки. За адміністративного втручання Арсена Борисовича почалося створення Слобожанського національного парку. Було багато противників:
інститут-розробник вимагав додаткового фінансування, лісничі довго не погоджували документацію та карту. І якби знову не втручання Авакова, то цього парку і не було б. У нас
багато лісових територій, з яких можна зробити національні парки. Але так склалось, що
державницька політика проти цього.
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– Чи велика різниця між нашим заповідним фондом та європейським?
Так. У нас природно-заповідний фонд гірший за європейський. Якщо в Європі цей показник 10–15, то у нас він не дотягує до 5 – десь три з лишком. Причому наша Харківська область
пасе задніх.
Ми не створюємо заповідники, нищимо ліс. У нас зараз нависла загроза знищення вже
діючих парків, наприклад, на Закарпатті. Тому потрібно насамперед зберегти те, що є.
У заступника голови Національного екологічного центру України Олексія Василюка є
стаття «Тіні забутих нацпарків». Він нараховує десять парків, які не мають статусу національних парків в Україні. Можна взяти цю інформацію до уваги і створювати нові заповідні
об’єкти природи

– Якщо ми не почнемо охороняти ліс ретельніше, які
будуть наслідки?
– По-перше, громада підніметься. Вона мовчить поки що.
Просто через безвладдя. По-друге, з’являться природні наслідки. Скажімо, зникне мінеральна вода. По-третє, оскільки
у сучасному міжнародному співтоваристві таке ставлення не
припустиме, Україна може не тільки стикнутися декларативно із санкціями, а й наштовхнеться на зневагу з боку світової
спільноти.

Інтерв’ю:
Дмитро Томіленко
Фото:
Алла Коршак
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І Щорічна міжнародна науково-практична конференція
«Захист права власності Українського
народу: вітчизняні реалії та зарубіжний
досвід для України»
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Співорганізаторами заходу виступили Генеральна прокуратура України, Національна академія прокуратури України, Український національний комітет Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць
(ІКОМОС), Київська міська організація Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Національний екологічний центр України.
Захід відбувся 22 вересня 2016 року в Національній академії прокуратури
України.
Відкрив конференцію ректор Академії Іван Присяжнюк, який висловив подяку всім, кого турбує доля власності Українського народу, та запросив
учасників заходу до конструктивної дискусії.
Із вітальним словом виступив перший заступник Генерального прокурора
України Дмитро Сторожук і побажав присутнім плідної роботи на конференції.
За результатами обговорення питань щодо захисту права власності Українського народу на землю, природні ресурси, об’єкти культурної спадщини
було сформульовано пропозиції з удосконалення законодавчого регулювання та підвищення рівня ефективності судового захисту такого права.
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Юрій Шемшученко
(директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, академік НАН України)
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
У захисті права власності Українського народу важливе значення має екологічний аспект. При
цьому вплив людини на навколишнє природне середовище дедалі посилюється. Оптимізація
природокористування вимагає істотних змін як у екологічному законодавстві, так і в механізмі
його застосування. Йдеться, зокрема, і про екологічну діяльність органів прокуратури. Зупинюся
у цьому зв’язку на деяких питаннях окресленої проблеми.

Конституційні засади еколого-економічних відносин
Ці засади певним чином відображені у чинній Конституції України. Але зроблено це недостатньо системно і комплексно. Як відомо, конституції багатьох країн світу мають спеціальні розділи
щодо економічної та екологічної систем. Були такі розділи і в Декларації про державний суверенітет України. Українські правознавці, зокрема академік НАН України В.К. Мамутов, пропонували
включити відповідні розділи і до Конституції України 1976 р. ще на стадії її підготовки. Але цього
не сталося. Питання еколого-економічного характеру в нашому Основному Законі виявилися належним чином не систематизованими. У цьому зв’язку є потреба повернутися до вказаних питань у процесі нинішньої конституційної реформи.

Актуальним убачається й питання приведення
еколого-конституційної термінології до міжнародних стандартів
Справа в тому, що у чинній Конституції один і той же об’єкт охорони називається по-різному:
«природою» (ст. 66); «довкіллям» (ст. 50); «екологією» (ст. 16). А головний галузевий акт має назву Закон про охорону навколишнього природного середовища. Це призводить до плутанини і
непорозумінь у правовому регулюванні еколого-економічних відносин і не відповідає сучасній
національній та міжнародній практиці нормотворення. Із 70-х років минулого століття на міжнародному рівні, зокрема системою ООН, офіційно сприйнята концепція охорони навколишнього
середовища (environment). Зазначене стосується багатьох країн. Настав час і нам упорядкувати
відповідну термінологію, насамперед на конституційному рівні.

Кодифікація національного екологічного законодавства
Чинний на сьогодні в Україні Закон про охорону навколишнього природного середовища був
прийнятий напередодні розвалу СРСР. У цілому він виявився достатньо якісним для регламентації екологічних відносин у нових умовах. Це стало результатом творчого співробітництва парламенту й еколого-правової науки у процесі розробки проекту Закону.
Методологічною основою вказаного нормативно-правового акта стала концепція права людини на безпечне навколишнє середовище. У цьому Законі закріплено не тільки таке право, а й
механізм його забезпечення і реалізації. Потім право людини на безпечне навколишнє середовище набуло конституційного характеру (ст. 50 Конституції України).
При всьому цьому на сьогодні актуалізувалася проблема проведення нової кодифікації екологічного права. В Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України кілька років тому було
підготовлено проект Екологічного кодексу України. Але він застряг у парламентських лабіринтах.
До цього питання варто було б повернутися. Предметом регулювання майбутнього Екологічного кодексу України мають бути три групи суспільних відносин: у сфері охорони навколишнього середовища; у сфері охорони і раціонального використання природних ресурсів; у сфері забезпечення екологічної безпеки людини. Слід також більш повно закріпити механізм забезпечення
та реалізації екологічного законодавства, процедуру оцінки впливу на навколишнє середовище,
юридичної відповідальності юридичних і фізичних осіб за шкоду, завдану навколишньому середовищу тощо.
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Плюс екологізація всієї Землі
Йдеться про розширення екологічного співробітництва держав у вирішенні глобальної проблеми. Правовою формою для цього пропонується Екологічна конституція Землі (Всесвітній
екологічний договір). В Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України опрацьовано
концепцію вказаного акта. В Екологічній конституції Землі передбачається, зокрема, закріпити
форми та методи міжнародного екологічного співробітництва відповідно до його видів. Варто
також реорганізувати ЮНЕП, утворивши на її базі Екологічну раду ООН та надавши їй статус
міжнародної спеціалізованої організації з широкою компетенцією із забезпечення безпечного
навколишнього середовища і контролю за виконанням цієї Конституції. Передбачається також
утворити Міжнародний екологічний суд з відповідним прокурором. На мою думку, Екологічна
конституція Землі сприятиме належній імплементації міжнародного екологічного права у відповідне національне законодавство.

Право власності на землю та інші природні ресурси
Згідно з Конституцією України земля та інші природні ресурси в Україні є об’єктами права
власності Українського народу. Кожний громадянин має право користуватись природними об’єктами права власності народу відповідно до закону (ст. 13). Встановлено також, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави (ст. 14).
З огляду на ці конституційні вимоги особливу стурбованість викликає перспектива легітимації ринку земель сільськогосподарського призначення. Попри існування мораторію на продаж
таких земель, відомі неодноразові спроби ухвалити відповідні закони про ринок чи про обіг земель сільськогосподарського призначення. Однак належної правової основи врегулювання цих
питань з урахуванням інтересів всього Українського народу так і не створено.
При цьому на підтримку ідеї щодо необхідності відкриття вільного продажу земель сільськогосподарського призначення висловлюється думка про те, що у багатьох державах існує такий
ринок. Проте вказане не відповідає дійсності. В усіх державах ринок земель жорстко регульований, обставлений численними умовами й обмеженнями або взагалі не допускається у національних інтересах та в інтересах вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника, ґрунтується передусім на орендних відносинах.
Вільний продаж землі, зокрема й іноземцям, становить загрозу національній безпеці України. Це питання набуває особливого значення в умовах воєнної агресії на півдні України. Уявляється, що окреслене питання має вирішуватися шляхом проведення всеукраїнського референдуму. Паралельно із вказаним доцільно посилити контроль і нагляд за виконанням земельного
законодавства, у тому числі з боку прокуратури. Слід звернути увагу на численні випадки змін
у цільовому призначенні сільськогосподарських земель, передання у постійне користування лісів, земельних ділянок природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення для інших
потреб.
Але наявна й більш загальна проблема. Вона пов’язана зі зменшенням впливу органів прокуратури на стан законності в екологічній сфері. Особливо це стало помітним після обмеження
статусу прокуратури у зв’язку з прийняттям нового законодавства про судоустрій. Фактично ліквідована функція загального нагляду прокуратури, яка широко використовувалася для боротьби з правопорушеннями у сфері екології. Ліквідовано і спеціалізовані екологічні прокуратури,
які свого часу робили чимало корисного для забезпечення екологічного правопорядку. Складно
зрозуміти, чому органи прокуратури позбавлені права представлення інтересів громадян у суді.
Ці питання, звичайно, не стосуються тільки сфери екології. В умовах правового розгулу не є
логічним «знекровлювати» механізм забезпечення законності та правопорядку в країні. Очевидно, що тут потрібна і нова наукова концепція розвитку прокуратури, спрямована насамперед на
посилення захисту прав та інтересів громадян.
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Василь МАЛЯРЕНКО
(голова Верховного Суду України у відставці, член-кореспондент НАПрН України)
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ
Кожен народ має найдорожче багатство – рідну землю, яка годує, одягає та взуває. Надихає на
високі почуття. Природно, що її треба берегти, захищати і облагороджувати.
Український народ також має Богом дану прекрасну землю з унікальними природними можливостями. Він багато говорить про любов до неї. В піснях, казках та піар-акціях. Але на ділі його
ставлення до неї хижацьке. Превалює мораль «після нас хоч трава не рости». І у багатьох місцях
вона дійсно уже не росте – на колосальних сміттєзвалищах, в загажених річках, озерах та струмках, в придорожніх канавах тощо.
Масово вирубуються ліси та зневоднюються криниці. Із річок забирається пісок і відбуваються зсуви ґрунтів. Спритні ділки огороджують береги річок та озер і проста людина стає ізгоєм на
рідній землі.
Хаотичний пошук бурштину створює на тисячах гектарів лісів, боліт і сінокосів ландшафт Місяця, Марсу та Венери. Звірі й птахи або гинуть, або втікають з обезлісеної землі. Тікають і люди
з такої України.
Декілька років тому я проїхав півтисячі кілометрів дорогами Білорусії. Скрізь милує око упорядкованість. Ніде ні смітинки. На всьому видно дієздатність влади. Я бачив Женевське озеро. На
глибині 10 метрів видно кожен камінчик. Вода як сльоза. Я бачив, як у Відні вивозиться ґрунт із
котловану, який риють під новий будинок. Перш ніж виїхати на вулицю, шофер щіткою обчищає
всі борти і колеса машини, щоб не дай Бог не впала на дорогу хоч грудочка землі.
Чому ж в Україні все інакше?
Природні багатства – це і парки та сквери, ландшафти і будівлі. Все це зветься архітектурою.
У Великобританії не так давно видано книгу «Шедеври світової архітектури». Це ілюстрація
чудових палаців, інтер’єрів і рукотворних чудес, побудованих за п’ятитисячолітню історію людства, які слугують людям до цього часу. У двадцяти країнах Європи є 122 такі шедеври. Є там
шедеври світового значення, які зберегли Росія і Польща, Чехія і Хорватія, Норвегія і Ірландія,
Бельгія і Нідерланди. У цій книзі вміщено дані про архітектурні шедеври світового значення в
Ефіопії та Малі, Камбоджі і Таїланді, Марокко та Узбекистані, Лівані і Мексиці та у багатьох інших
країнах світу. Але про Україну там немає жодного слова.
В Європі на сьогодні діють більше 700 монастирів XII століття так званого Цистерианського
стилю. Поряд із цим безліч споруд готичного, романського та інших стилів більш раннього періоду. В Україні такі споруди можна порахувати на пальцях однієї руки. Вони на очах руйнуються.
Більше того, їх умисно руйнують, розбираючи на будівельні матеріали для будівництва гаражів, підвалів і свинарників. Починаючи з XIX століття, замки та фортеці, або те, що від них залишилось в Україні, власники продавали на злам. Звичайно, свинарник простіше збудувати ніж відновити для прийдешніх поколінь фортецю чи замок. Але у підвалі та свинарнику не виховуються
висока мораль і високі почуття.
Як говорив відомий державний діяч Російської імперії, виходець з України Олександр Безбородко, в Україні на зміну високій моралі прийшло школярство, здирництво та шкурництво, погоня за посадами і маєтностями. На жаль, з того часу нічого не змінилося.
Така вона сермяжна дійсність України. Немає моралі, немає правопорядку. Розмита відповідальність, знецінений авторитет влади, її сьогодні ніхто не поважає, вона фактично нічого не
може і тому пропагує лише споживацькі настрої – позичити, відняти, забрати, зламати тощо.
Між тим, система влади – це та категорія, від якої залежить майже усе в державі. Я був у багатьох країнах світу, в Організації Об’єднаних Націй контактував з людьми багатьох країн і знаю,
що, наприклад, народ у Сінгапурі не розумніший, ніж в Україні, але систему влади установив таку,
що вивела країну у найуспішнішу. В Німеччині було дві держави. Народ один, але успішність двох
Німеччин була різна, бо різна була система влади. Те ж саме у Північній і Південній Кореї.
Прикладів можна навести багато. Вони однозначно свідчать, що визначальною категорією
для подолання всіх негативів у державі є система влади та затверджених нею порядків. Але владу формує або дозволяє формувати народ. Як казав класик азербайджанської літератури Мірза
Шафі: «Если ты умен, иди к глупцам. Если зрячий, иди к слепцам. К зрячим не найдет слепец

58

КОНФЕРЕНЦІЇ
дорогу. К умньм глупый не приходит сам». Тобто дурні до влади самі не приходять. Їх туди приводять.
Діагноз тієї хвороби, якою так тяжко хворіє Україна, тих масових розкрадань, зловживань
і корупції простий.
Протягом віків, розвиваючись в умовах міжцивілізаційного Євроазіатського пограниччя,
в умовах жорсткого контролю за всіма сферами життєдіяльності, Україна виявилася неготовою
до різкої ліквідації цього жорсткого контролю, до переходу в іншу цивілізацію. Тим більше в умовах масового безробіття, безгрошів’я та падіння моральних устоїв.
У відповідності з логікою такого переходу власність українського народу знищується і значною мірою розкрадається в результаті орієнтованих на Європу зведення до мінімуму профілактики правопорушень, ліквідації загального нагляду прокуратури та її очевидного ослаблення,
вимивання професійного ядра із рядів оперативно-розшукових служб, слідства, прокуратури та
судів і заміни професіоналів дилетантами з освітою вищою, але без початкової.
Зараз в Україні зароджується капіталізм. Йде первинне накопичення капіталу. Як відомо із історії, у кожному суспільстві в часи зародження капіталізму і первинного накопичення капіталу
відбувається зрощення представників влади, особливо поліції, з криміналітетом. Це зрощення
паралізує всі потуги держави щодо наведення порядку. Мішка Япончик відкрито керував всіма
бандами Одеси, але його ніхто не чіпав, бо поліція Одеси була у нього на утриманні. Відомий персонаж Ільфа і Петрова гусекрад Паніковський, за його розповідями, на вулиці Прорізній у Києві мав хороший незаконний ґешефт, але його ніхто не чіпав, бо він добре платив квартальним
городовим.

В Україні сьогодні це типова ситуація. Особливо наочна вона
на прикладі бурштинової лихоманки на Поліссі, де влада
абсолютно «безпорадна», на вирубці лісів і вивезенні деревини за кордон тощо
Треба бути об’єктивним, це зрощення влади з криміналітетом зникне не скоро, бо для цього
зникнення поки що немає соціально-економічного підґрунтя.
Названі мною негативні явища ускладнюються та загострюються недосконалим законодавством, його малою продуманістю і суперечливістю, неузгодженістю та невідповідністю реаліям
життя України.
Візьмемо кримінально-правові норми, які є предметом нашого сьогоднішнього обговорення.
Кримінально-правовий вплив здатний відігравати вагому роль у природоохоронній діяльності, причому ця роль може бути як позитивною, так і негативною. Обґрунтоване законодавче
регулювання застосування заходів кримінально-правового впливу й ефективна правозастосовна діяльність здатні підвищити рівень дотримання і виконання кримінально-правових норм.
Недостатньо продуманий та помилковий підхід законодавчих або правозастосовних органів у
цій сфері, навпаки, здатний блокувати або значно ослабити потенціал кримінально-правової заборони у запобіганні злочинним заволодінням природними ресурсами.
Варто зауважити, що формальна оцінка суспільної небезпеки злочинів, пов’язаних із протиправним заволодінням природними ресурсами, відображається в санкціях відповідних кримінально-правових норм за допомогою таких засобів, як види і розмір покарання.
Розглядаючи види й розміри санкцій зазначених статей, звертає на себе увагу той факт, що
майже всі вони є альтернативними, тобто такими, що містять вказівку на два або більше види
основних покарань, із яких суд обирає лише одне і, як правило, м’якше у відповідності з пропагандою гуманізації суспільства.
Для того, щоб суд, розглядаючи конкретну справу, міг призначити справедливе покарання,
законодавцю необхідно встановити справедливу санкцію.
Прикладами дефективних конструкцій є частини перші статей 239-1 та 239-2 КК України, які
передбачають як основне покарання штраф, а додаткове – позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю. Між тим, відповідно до ст. 51 КК України штраф є менш
суворим покаранням. Тобто законодавець передбачає як основне покарання більш м’яке ніж додаткове.
Звичайно, диспозиції і санкції статей Кримінального кодексу України мають значення, але
тільки тоді коли вони застосовуються.
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В Україні, на жаль, незважаючи на масові лісопорушення, землепорушення тощо, засудження
злочинців є рідкісним явищем. Ще рідкісніше – призначення реального покарання. Зокрема, за
2015 рік по природоохоронних статтях Кримінального кодексу України засуджено 906 осіб, із них
реальне покарання призначене лише 9 особам.
І тому, хороший чи поганий матеріальний закон, у таких випадках це питання не актуальне.
Актуальним є питання: «Чому так рідко застосовується цей матеріальний закон?».
На мій погляд, крім недієздатності влади, низького рівня професіоналізму правоохоронців та
їх заангажованості, важливе значення має сутність кримінально-процесуального закону, тобто
механізму реалізації кримінально-правових норм.
КПК 2010 року, а я заявляв про це ще при обговоренні його концепції, розрахований на суспільство зі сталими моральними та правовими устоями, з високим рівнем правосвідомості населення, з високим рівнем професіоналізму слідчих, прокурорів, адвокатів та суддів, розрахований
на суспільство, де немає щорічних революцій і майданів.
На жаль, нічого цього немає в Україні. А тому Кримінальний процесуальний кодекс України
по своїй суті не відповідає реаліям життя в Україні, він не дає можливості притягнути до відповідальності впливових і багатих людей, які розкрадають та знищують природні багатства.
Чого варта, наприклад, норма Кримінального процесуального кодексу України про те, що суд
бере до уваги лише ті докази, які здобуті в ході судового розгляду кримінального провадження. Досвідчені адвокати, особливо ті, які мають досвід слідчого, з допомогою цієї та ряду аналогічних норм
Кримінального процесуального кодексу України розривають обвинувачення як «тузік куфайку».
Саме тому судовий розгляд резонансних справ триває місяцями, а то і роками. Кодекс наповнений
такими оціночними поняттями, як «розумний розсуд судді» тощо, які спонукають до корупційності.
Саме тому за роки дії цього Кодексу ми не маємо жодного засудженого «крутого хабарника»
чи «розкрадача». На жаль, можна багато чого сказати на цю тему. Проблем в Україні немало.
Як казав мультяшний Хазановський папуга Кеша «Це вам не Таїті».

Олена Сердюк
(виконавчий директор Українського національного комітету
Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС),
голова громадської організації «Київська міська організація
Українського товариства охорони пам’яток історії та культури»)
СТАН ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

Державне управління
Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини (в редакції Закону
України «Про охорону культурної спадщини» від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI (5461-17)).
До спеціально уповноважених органів охорони культурної спадщини згідно із вказаним Законом належать: центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують
державну політику у сфері охорони культурної спадщини; органи виконавчої влади Автономної
Республіки Крим; обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації;
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради.
Відповідно до п. 7 ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий
режим на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26,
ст. 892) «... відповідальність за охорону культурної спадщини на тимчасово окупованій території
покладається на Російську Федерацію як на державу, що здійснює окупацію, відповідно до норм і
принципів міжнародного права» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18).
Міністерство культури України (далі – Мінкультури) здійснює повноваження центрального
органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Однак на сьогодні окремі органи охорони культурної спадщини в областях та містах практично відсутні, лише при міських радах Одеси, Львова і Чернівців функціонують підрозділи з охорони культурної спадщини.
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Тенденція стосовно знищення окремих органів охорони культурної спадщини була пов’язана із постановою Кабінету Міністрів України «Про ліквідацію урядових органів» від 28 березня 2011 року № 346, прийнятою на виконання п. 4 ст. 7 Указу Президента України від 9 грудня
2010 року № 1085 (1085/2010) «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», наслідком якої стала ліквідація Державної служби охорони культурної спадщини Міністерства культури України в 2012 році. А 2014 року було взагалі ліквідовано Департамент культурної
спадщини України в структурі Міністерства культури України.
На рівні регіональної (обласної) влади питання охорони культурної спадщини (де відсутні
органи охорони культурної спадщини) належать до компетенції управлінь культури обласних
державних адміністрацій і почасти – управлінь містобудування та архітектури.
Середня чисельність фахівців, безпосередньо задіяних в охороні культурної спадщини на рівні обласних і міських структур – у межах від однієї до трьох осіб (окрім м. Києва).

Контроль
За порушення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини передбачено фінансові санкції, адміністративну та кримінальну відповідальність.
Відповідний орган охорони культурної спадщини має право накладати на юридичну особу,
яка є власником пам’ятки чи замовником робіт, фінансові санкції:
за проведення будь-яких незаконних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам’ятці, охоронним зонам, історичним
ареалам населених місць,

у розмірі від 1 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів1 доходів громадян;

за недодержання вимог щодо захисту, збереження, утримання,
використання, реставрації, реабілітації пам’яток,

у розмірі від 1 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання, несвоєчасне подання або подання явно недостовірної інформації про виявлені у процесі земляних, будівельних, шляхових, меліоративних та будь-яких інших робіт об’єкти культурної спадщини,

у розмірі від 100 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 298 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III умисне
незаконне знищення, руйнування чи пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини –
караються штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням або
позбавленням волі на строк до 5 років. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням
службового становища – караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
Слід зазначити, що серед об’єктів культурної спадщини найуразливішими є археологічні
об’єкти. Значної шкоди археологічним пам’яткам завдають незаконні розкопки («чорні археологи»). Проте відомо лише про окремі закінчені кримінальні справи – за незаконні розкопки кургану на Мамай-Горі винний був засуджений до 6 місяців позбавлення волі та штрафу у розмірі
7 500 гривень. Це спричинено складністю визначення складу злочину та доведення вини особи, відсутністю унормування процедури притягнення до відповідальності. Для прикладу також
можна зазначити і про проведення протизаконних земляних і будівельних робіт за ініціативи
ГО «Андріївсько-Пейзажна Ініціатива» на пам’ятці археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви».

Облік
Станом на 1 січня 2016 року на державному обліку перебувають 130 007 пам’яток (національного та місцевого значення), їхня кількість зменшилась унаслідок анексії АР Крим і окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Із них:
65 673 – пам’ятки археології;
1
Неоподатковуваний мінімум – частина доходу (заробітку), що повністю звільняється від стягнення податку. Неоподатковуваний мінімум становить тверду суму, яка після підрахування розмірів податків вираховується з отриманого доходу
(заробітку).
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45 575 – пам’яток історії;
2 434 – пам’ятки монументального мистецтва;
15 919– пам’яток архітектури та містобудування;
311 – пам’яток садово-паркового мистецтва;
8 – ландшафтних;
87– науки і техніки (дані статистичного звіту за 2015 р.).
Станом на 1 січня 2016 року наказами Міністерства культури України до Державного реєстру
нерухомих пам’яток за категорією місцевого значення було занесено 6 659 пам’яток (у тому числі в АР Крим та на окупованих територіях Донецької і Луганської областей).
Із них за видами: пам’ятки історії – 2 052, пам’ятки архітектури – 2 186, містобудування – 26,
пам’ятки археології – 2 195, пам’ятки науки та техніки – 36, пам’ятки монументального мистецтва – 151, пам’ятки садово-паркового мистецтва – 9, пам’ятки ландшафту – 4.
Державний реєстр нерухомих пам’яток України ведеться з 2005 року.
Порядок занесення пам’яток до Державного реєстру занадто ускладнений. Відповідно до
Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2001 року № 1760, занесення об’єктів культурної спадщини до Реєстру без
облікової документації не допускається. Облікова документація на об’єкт культурної спадщини
включає облікову картку, його паспорт, коротку історичну довідку, акт технічного стану, довідку
про майнову цінність об’єкта.
Однак, як уже зазначалося, існує не афішована практика вилучення пам’яток культурної спадщини із державних реєстрів національного і місцевого рівня з тим, щоби зняти обмеження на
використання об’єкта, зокрема – здійснювати радикальну реконструкцію замість ощадливої реставрації. Також серед приватних власників поширена практика навмисного доведення пам’ятки
до руйнування, що теж у подальшому призводить до зняття об’єкта з обліку як пам’ятки та до
остаточного демонтажу. У підсумку це має наслідком нівелювання традиційного характеру історичної забудови. Руйнування цілісних містобудівних ансамблів.
Отже, можна зробити висновок, що Міністерством культури України не завершено формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Всупереч вимогам ст. 16 Закону України «Про охорону культурної спадщини» Мінкультури як центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, не забезпечено публікації
Реєстру в спеціалізованому періодичному виданні.

Фінансування
У період з 2010 року по 2016 рік спостерігається зміна структури видатків державного бюджету в бік їх зменшення на охорону культурної та природної спадщини. Зокрема, охорона культурної спадщини фінансувалася як Міністерством культури України, так і Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, охорона природної
спадщини – Міністерством екології та природних ресурсів України.
За 2010–2016 роки не було затверджено жодної державної цільової програми у сфері охорони
культурної спадщини.
Фінансування культурної спадщини відбувалося за рахунок видатків Державного бюджету
України. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України»:
– видатки Мінкультури на охорону культурної спадщини становили: у 2010 році – 242 948,2 тис.
грн, в 2013 році – 236 380,7 тис. грн, а в 2016 році – 222 784,7 тис. гривень;
– видатки Мінрегіону на охорону культурної спадщини становили: у 2010 році – 33 766,3 тис.
грн, в 2013 році – не виділялось, а в 2016 році – 17 000,0 тис. гривень;
– видатки Мінприроди на охорону природної спадщини становили: у 2010 році – 134 384,1 тис.
грн, в 2013 році – 979 978,9 тис. грн, а в 2016 році – 376 059 тис. гривень.
Програми: «Ремонтно-реставраційні роботи об’єктів Свято-Покровського жіночого монастиря» та «Проведення протизсувних заходів, інженерного захисту та протиаварійних робіт на території Києво-Печерської Лаври», які були занесені до Закону України «Про Державний бюджет
на 2010 р.», так і не були профінансовані.
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Відповідно до Звіту Рахункової палати від 24 листопада 2015 року № 9-1 результати ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству культури України на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам’яток культурної спадщини, засвідчили, що
Мінкультури:
– не забезпечило економного і законного використання коштів державного бюджету, що виділялися на збереження історико-культурної спадщини в заповідниках;
– управлінські рішення щодо формування та реалізації державної політики у цій сфері також
були неефективними, оскільки не забезпечували належної координації і регулювання діяльності;
– через неефективні управлінські рішення у 2014 році Мінкультури повернено до державного
бюджету 1 млн гривень. Окрім того, незважаючи на те, що паспорти на об’єкти культурної
спадщини складені лише на 22% їх необхідної кількості, кошти на суму 100 тис. грн, які були
затверджені у паспорті бюджетної програми на 2014 рік, Мінкультури не використані, що також свідчить про неефективне управління ними.

Висновки
На думку експертів, одна з головних проблем пам’яткоохоронної сфери України полягає у відсутності налагодженої системи державного управління всією сферою загалом і заповідниками
зокрема:
– по-перше, немає єдиного центру прийняття рішень (центрального органу) у сфері охорони культурної спадщини: ці повноваження покладено на Мінкультури і частково – на Мінрегіонбуд;
– по-друге, на сьогодні сфера охорони культурної спадщини страждає від неефективної організації державного управління, що ускладнює реалізацію державної політики у цій сфері. Так,
у 2012 році було ліквідовано Державну службу охорони культурної спадщини, а 2014 року –
Департамент культурної спадщини;
– по-третє, за 16 років дії Закону України «Про охорону культурної спадщини» відповідні державні органи на регіональному рівні ліквідовані в усіх областях та містах України, що фактично знищило вертикаль управління в сфері охорони культурної спадщини;
– по-четверте, державні заповідники та об’єкти культурної спадщини підпорядковані різним
органам влади, які здійснюють управління лише тими заповідниками, що належать до сфери
їх управління;
– по-п’яте, фактично знищені всі державні базові науково-реставраційні інститути НДІ «Укрпроектреставрація» і «Укрзахідпроектреставрація».

Рекомендації
Із метою вдосконалення системи охорони культурної спадщини експерти рекомендують вжити заходи в наведених нижче основних напрямах.
1. Сформувати у системі органів виконавчої влади єдиний орган із вертикально-інтегрованою
структурою зі структурними підрозділами на рівні обласних і районних адміністрацій, на який
покласти реалізацію всіх повноважень центрального органу виконавчої влади у сфері охорони
культурної спадщини, передбачених законом, забезпечивши його належною системою наукових,
науково-проектних і реставраційних організацій.
2. Визначити органи управління об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Розробити Національну стратегію збереження та розвитку культурної спадщини України.
4. Вдосконалити законодавчу базу, що, зокрема, має передбачати розробку методики оцінки
економічного і соціального потенціалу об’єктів культурної спадщини та використання вказаного
потенціалу при складанні стратегічних планів розвитку відповідних міст і регіонів:
4.1. розробити нормативи фінансування діяльності національного закладу та Типового положення про наглядові ради національних заповідників;
4.2. внести зміни та доповнення до Закону України «Про охорону культурної спадщини», зокрема щодо обліку об’єктів, а також об’єктів Всесвітньої спадщини;
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4.3. внести зміни та доповнення до Закону України «Про Державний бюджет України» шляхом
збільшення програм, за якими фінансується культурна спадщина, в тому числі виділення фінансування об’єктів Всесвітньої спадщини – за окремою програмою;
4.4. розробити Порядок надання дозволів, погоджень і висновків органами охорони культурної спадщини;
4.5. розробити Порядок розроблення плану організації території історико-культурного заповідника та історико-культурної заповідної території, а також порядок визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток; форму електронного паспорта й
електронну базу паспортів об’єктів культурної спадщини Мінкультури;
4.6. внести зміни та доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2012 року № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій» стосовно окремих структурних підрозділів у сфері охорони культурної
спадщини.
5. Оптимізувати систему обліку і контролю за станом використання, збереження і реставрації пам’яток – впровадити програмну розробку «База даних пам’яток культурної спадщини в
Україні».
6. Вдосконалити систему фінансування шляхом перегляду існуючого «Бюджету споживання» і реформування бюджетної програми «Збереження історико-культурної та архітектурної
спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної
спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО».
7. Удосконалити структуру (чисельності працівників) для забезпечення виконання повноважень у сфері охорони культурної спадщини.

Олексій Василюк
(заступник голови Всеукраїнської громадської
організації «Національний екологічний центр України»)
МОЖЛИВОСТІ І НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ
У ПИТАННІ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Конституційне право на безпечне для життя і здоров’я довкілля не випадково
виділено в Конституції України як окремий, самобутній блок серед різних прав
та свобод громадян нашої держави. Завдяки наявності в Основному Законі України
ст. 50 (зауважимо, що стаття лишилась незмінною в усіх редакціях Конституції
України), стало можливим розвивати природоохоронне (екологічне) законодавство
та сформувати систему відповідальності за порушення такого законодавства –
фактично систему захисту екологічних прав громадян України
Якість або рівень життя громадян будь-якої держави залежить від багатьох факторів, з яких
найбільш суттєвими є лімітуючі, – ті, що обмежують можливість життя, негативно впливають
на здоров’я тощо. Крім питань фізичної безпеки, найбільшу кількість обмежень для здорового
життя становлять екологічні ризики у зв’язку з освоєнням природних ресурсів та територій, а
також через антропогенне забруднення довкілля. Також лімітуючими факторами стають обмеження, пов’язані з використанням невідновних природних ресурсів. Втрата джерел питної води,
забруднення атмосфери та зниження якості продуктів харчування, пов’язані із забрудненням або
ерозією земель, призводять до погіршення стану здоров’я, зростання захворюваності та скорочення тривалості життя.
Більш важливим моментом у розумінні потреби охороняти природні території як такі є інститут екосистемних послуг, який на цей час не відображений у законодавстві України. Екосистемні
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послуги – це вигоди, які людство отримує від екосистем1. Велика кількість очевидних благ, які
не оплачуються нами, але активно використовуються – прямо залежать від збереження дикої
природи. Чиста вода, свіже повітря, прохолода та волога у спекотну пору року, можливість отримувати естетичне задоволення та спокій під час перебування у природі. Ці та багато інших
якостей (в тому числі ще не досліджені) природних територій на сьогодні є неоплачуваними та
неоподатковуваними в Україні. Проте всі без винятку громадяни свідомо чи несвідомо їх використовують у своїх інтересах.
Таким чином, збереження природи – публічний інтерес всіх громадян. Зокрема, в преамбулі
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» зазначено, що природний заповідний
фонд є надбанням усього українського народу.
Відчуваючи потребу у природних ресурсах і екосистемних послугах, українці приймають важливі життєві рішення: обирають житло, розміщене поряд з лісом або парками, проводять вихідні
дні та відпустки, оздоровлюючись на природі, обираючи відпочинок біля моря або в горах.
Першим кроком до визнання екосистемних послуг є підвищена вартість більш вигідних місць
мешкання та відпочинку. Натомість генезис уявлень про екосистемні послуги повинен розвинутись до рівня, коли вирубка лісів буде сприйматись як порушення нашого права на життя у
багатому на біорізноманіття середовищі, на чисте повітря, а вибір земельних ділянок для будівництва здійснюватиметься з урахуванням умов проживання та переміщення диких тварин. Наразі все це ще у майбутньому. Тому захист прав на екосистемні послуги доводиться здійснювати
через інші сфери законодавства.
Найбільш ефективним інструментом охорони природи в Україні є створення територій природно-заповідного фонду (ПЗФ). В меншій мірі ефективними є такі напрями, як охорона рідкісних видів, формування екомережі та виділення земель природоохоронного призначення (окрім
ПЗФ) – водного та лісового фонду. Заходи, спрямовані на збереження природних територій в сучасному правому полі, є єдиним шляхом забезпечення публічного права на доступ до екосистем
послуг.
У Верховній Раді України в останні роки були зареєстровані деякі законопроекти, спрямовані
на захист публічних екологічних прав. Зокрема, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя
водних об’єктів для загального водокористування» (реєстр. № 1107), поданий народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О.,
Головком М.Й., що був прийнятий за основу 4 лютого 2015 року2 .
У законопроекті запропоновано в Земельному кодексі України доповнити ст. 60 частиною четвертою такого змісту: «У межах прибережних захисних смуг забезпечується безперешкодний і
безоплатний доступ громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів, крім земельних ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі табори. Перешкоджання
такому доступу на земельних ділянках прибережних захисних смуг, наданих в користування
(в тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій), або справляння за нього плати є підставою для припинення права на користування зазначеними земельними ділянками»,
ст. 61 – частиною п’ятою: «У прибережних захисних смугах не допускається влаштування огорож
або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до узбережжя річок, водойм та
островів у випадках, не передбачених статтею 60 цього Кодексу». Відповідно до запропонованої
вимоги законодавства законопроект також визначає і запровадження відповідальності за його
порушення. Статтю 60 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується
доповнити частиною другою: «Обмеження безперешкодного і безоплатного доступу громадян
до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах в межах
пляжної зони, а також до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування крім випадків, передбачених законом, – тягне за собою накладення штрафу на громадян у
розмірі від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб у – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
1
Мішенін Є.В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи / Є.В. Мішенін, Н.В. Дегтяр // Маркетинг
і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 243–257.
2
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/150-19
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На жаль, цей законопроект поки що залишається без розгляду.

Проте охорона природи як об’єкта публічного інтересу всіх українців не може
реалізуватись лише на рівні законодавчих змін. Більш важливим є питання
правозастосування – роботи судів та контролюючих і правоохоронних органів
Дії правового характеру, спрямовані на охорону об’єктів природи, що, в свою чергу, є об’єктами
публічного інтересу – це діяльність в інтересах усіх громадян України.
Правові позиції у судах, пріоритетом яких є збереження земель природно-заповідного, лісового та водного фондів, це – своєрідний дієвий захист конституційного права громадян України на
безпечне для життя і здоров’я довкілля. Втім, попри це, нерідко рішення в судах приймаються не
на користь збереження природи.
Першим випадком прийняття принципового рішення на користь ПЗФ, яке може бути використане
як взірець для прийняття інших рішень, є рішення касаційної інстанції у справі № К/9991/14764/11
від 29 листопада 2011 року, що надалі було підтримано у Верховному Суді України. Йдеться про справу за позовом Міжнародної благодійної організації «Екологія–Право–Людина» до Кабінету Міністрів України, третя особа державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом» в особі відокремленого підрозділу «Южно-Українська атомна електрична станція»,
про визнання протиправною та скасування постанови. У зазначеному рішенні колегія суддів зазначила: «Відповідно Закону України «Про природно-заповідний фонд України» спірна земельна ділянка охороняється як національне надбання, щодо якої встановлюється особливий режим охорони.
Враховуючи загальнонаціональне суспільне значення природно-заповідного фонду, спірні правові
відносини відносяться до публічно-правових, тому необмежене коло осіб має право на звернення
до суду за їх захистом»3. Завдяки цьому рішенню природоохоронні організації отримали можливість
аргументувати у судах правомірність долучення до справ, дотичних до природно-заповідного фонду, громадських організацій та інших осіб, оскільки ПЗФ є об’єктом публічного інтересу всіх громадян України незалежно від місця проживання або реєстрації організації.
При цьому до 2016 року включно більшість судових рішень приймаються без урахування цих
та інших природоохоронних позицій. Наприклад, 30 червня 2016 року Вищий адміністративний
суд України відмовив у долученні до справи на боці відповідача щодо збереження національного природного парку «Нижньодніпровський» міжнародної благодійної організації «Екологія–
Право–Людина», мотивуючи це тим, що організація не зареєстрована у Херсонській області і
тому не може бути стороною у справі (позивачі – мисливські господарства та сільські ради, відповідач – Адміністрація Президента України, на боці відповідача виступили Генеральна прокуратура України і Міністерство екології та природних ресурсів України).
Натомість правової позиції стосовно того, що природно-заповідний фонд є об’єктом публічного інтересу всіх громадян України, як і багатьох інших важливих правових позицій екологічного
змісту, наразі немає.

На окрему розмову заслуговує діяльність контролюючих природоохоронних органів
Донедавна більшість порушень природоохоронного законодавства могли бути зупинені або
Державною екологічною інспекцією України, або Державною земельною інспекцією. Державна
земельна інспекція була втрачена під час адміністративної реформи. При цьому лише незначна
частина повноважень інспекції були передані Держсільгоспінспекції, яка не працює з порушеннями земельного законодавства, втручаннями в земельний кадастр і іншими питаннями, що можуть бути досліджені лише органами в системі Державного земельного агентства України.
Що ж стосується Державної екологічної інспекції України, на думку багатьох громадських
природоохоронних організацій, орган є недієвим та не здатний протидіяти порушенням природоохоронного законодавства в частині пошкодження або заволодіння об’єктами, які не підлягають приватизації.
Наразі громадські організації цілковито позбавлені можливості здійснювати захист прав громадян щодо питань, пов’язаних із порушеннями природоохоронного законодавства, тим більше – захищати довкілля.
3

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/20656090
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КОНФЕРЕНЦІЇ
22 липня 2014 року вступив у силу Закон України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності», згідно з яким було зменшено перелік підстав, на
основі яких органи Державної екологічної інспекції України в областях могли проводити позапланові перевірки. Зокрема, тепер не є підставою для проведення такої перевірки звернення юридичної особи, а фізична особа в зверненні повинна довести, що порушені її законні права. Крім
того, на проведення такої перевірки повинна надати відповідний дозвіл Державна екологічна інспекція України. Також протягом першої половини 2015 року позапланові перевірки не проводились взагалі у зв’язку із вимогами Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».
Таким чином, Державна екологічна інспекція України може проводити позапланову перевірку
за зверненням особи, якщо до неї звернеться фізична особа, обгрунтувавши, що її права порушені, після чого в режимі листування Держекоінспекція України дозволить провести перевірку. При
цьому всі етапи спілкування між інспекцією і громадянином, а також із центральним органом
відбуваються лише в режимі письмового листування. Більшість порушень «екологічної» частини КУпАП, які можуть відбуватись, – не можна зупинити. Затримавши порушника під час виїзду
через один-два місяці після звернення громадянина, будь-то незаконна рубка, жорстоке поводження з тваринами, забруднення річки тощо… Аналогічно – планові перевірки не здатні протидіяти жодному з таких порушень. Крім того, Держекоінспекція України самотужки не здійснює
патрулювання території України, і в результаті не має фізичної можливості при виконанні службових обов’язків зустрітись із порушником природоохоронного законодавства при вчиненні зазначеного порушення.
Водночас обласні підрозділи державної екологічної інспекції ігнорують проведення перевірок. Так, у серпні 2016 року на звернення народного депутата Ігоря Луценка щодо порушень, виявлених у шести заказниках Дніпропетровської області, прокуратура Дніпропетровської області
надала відповіді, що містять однаковий текст: «... фактів можливого самовільного зайняття та
нецільового використання земельних ділянок не встановлено».
Натомість, інший орган – Національна поліція України, має значно більший штат і здійснює
патрулювання населених пунктів та інших частин території України. Проте надання органам Національної поліції повноважень роботи стосовно природоохоронних статей КУпАП не знаходить
відгуку серед народних депутатів.
Вирішенням зазначених проблем могло б стати наведене нижче.
1. Налагодження тісної співпраці громадських організацій і органів прокуратури щодо виявлення порушень природоохоронного законодавства та представництва у судах стосовно їх
припинення та покарання винних.
2. Запровадження нових правових позицій у судову практику, спрямованих на вирішення
екологічних проблем.
3. Внесення змін до ст. 255 КУпАП, що дасть змогу органам Національної поліції України
затримувати порушників «екологічного» блоку Кодексу.

Наталя Чайковська
(старший викладач відділу підготовки
прокурорів з представництва інтересів
громадянина або держави в суді
Національної академії прокуратури України)
ПРОБЛЕМИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ЛІСУ
НЕЗАКОННОЮ РУБКОЮ ДЕРЕВИНИ

Відповідно до ст. 66 Конституції України кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, відшкодовувати завдані ним збитки.
За приписами ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» державній охороні і регулюванню використання на території України підлягають:
навколишнє природне середовище як сукупність природних і природно-соціальних умов та
процесів, природні ресурси (земля, надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність,
тваринний світ), ландшафти й інші природні комплекси.
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На сьогодні особливої актуальності набула проблема погіршення стану лісів в Україні. Тому
предметом нашого дослідження обрано правовідносини щодо забезпечення охорони лісів від
незаконних рубок.

За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, з початку
поточного року спостерігається тенденція до збільшення незаконних рубок,
які лише за 6 місяців сягнули 15,8 тис. кубометрів, що на 36% більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Загалом обсяг незаконних рубок в Україні
у 2015 році становив 24 тис. кубометрів, а сума заподіяних лісу збитків –
84,7 млн грн, з яких добровільно відшкодовано 4,6 млн гривень1
Нагадаємо, що згідно з ч. 5 ст. 86 Лісового кодексу України забезпечення охорони і захисту
лісів покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері лісового господарства, та органи місцевого самоврядування, власників лісів і постійних лісокористувачів відповідно до цього Кодексу.
За змістом п. 6.1.2 роз’яснення Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища» від 27 червня 2001 року № 02-5/744 у вирішенні спорів щодо
відшкодування шкоди, заподіяної порушенням вимог лісового законодавства у випадках встановлення контролюючими органами при проведенні перевірок дотримання природоохоронного законодавства на підвідомчій лісовому господарству території факту правопорушення,
вчиненого невстановленими особами, судам необхідно виходити з того, що обов’язки із забезпечення охорони, захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень; дотримання правил і норм використання лісових ресурсів відповідно до ст. 19 Лісового кодексу
України покладено на постійних лісокористувачів2.
Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду передбачено ст. 1166 Цивільного кодексу України, згідно з якою майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також
шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона
доведе, що шкоди завдано не з її вини.
Згідно з положеннями ст. 1172 Цивільного кодексу України юридична особа відшкодовує
шкоду, завдану її працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.
З метою проведення аналізу нормативно-правової бази та вдосконалення системи управління в лісовому секторі України з урахуванням положень законодавства Європейського Союзу розроблено регіональну програму «Правозастосування й управління в лісовому секторі
країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства» ENPI-FLEG,
яка фінансується Європейським Союзом і впроваджується Світовим банком у партнерстві з
WWF і МСОП3 У рамках виконання зазначеної програми в травні 2016 року оприлюднено звіт
консультанта Світового банку Олега Сторчоуса на тему «Удосконалення юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових
ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство».
На наш погляд, аргументованими є наведені у звіті висновки про сучасний стан забезпечення охорони лісів від незаконних рубок силами лісової охорони. Так, майстер лісу (лісник),
який працює на лісовому обході площею 400–800 га із визначеним робочим часом та вихід1
Юшкевич Х. Ми нарешті почали показувати справжні масштаби незаконної вирубки лісів [Електронний ресурс] /
Христина Юшкевич // Офіційний сайт Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства. – Режим доступу: http://kyivlis.gov.ua/index/504hristina_yushkevich_quotmi_nareshti_pochali_pokazuvati_spravzhni_
masshtabi_nezakonnoi_virubki_lisivquot.html
2
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього
природного середовища: роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року № 02-5/744 [Електронний
ресурс] / Офіційний портал Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v_744800-01
3
Програма «Правозастосування й управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства та партнерства» [Електронний ресурс] / Регіональний сайт програми «ФЛЕГ». – Режим доступу: http://www.fleg.org.ua
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ними, фізично не може забезпечити контроль за цілісністю ввіреного йому лісу. Як правило,
доступ у ліси, що перебувають у державній або комунальній власності, вільний, що дає змогу
здійснювати незначні самовільні рубки дерев. Тому непоодинокими є випадки, коли лісники
лише фіксують факт такої рубки, надсилаючи відповідні матеріали до правоохоронних органів. Таким чином, майже кожен майстер лісу ризикує бути притягнутим до відповідальності за
несвоєчасне виявлення самовільної рубки деревини4.
У контексті досліджуваної проблеми вбачається за доцільне звернути увагу на рішення Господарського суду Харківської області від 22 серпня 2016 року, яким відмовлено в задоволенні
позову місцевої прокуратури до Національного природного парку «Слобожанський» про стягнення шкоди, заподіяної внаслідок порушення природоохоронного законодавства, на суму
87,4 тис. гривень.
Зазначений позов обґрунтовано тим, що Державною екологічною інспекцією у Харківській
області у грудні 2015 року проведено перевірку додержання відповідачем вимог природоохоронного законодавства, в ході якої зафіксовано незаконну рубку 13 дерев породи дуба.
За результатами перевірки екологічною інспекцією здійснено розрахунок завданих збитків
та внесено припис, яким відповідача зобов’язано усунути виявлені порушення закону. Завдані
збитки у досудовому порядку не відшкодовано.
За заявою відповідача про вчинення невідомими особами самовільної рубки дерев місцевим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 246 Кримінального кодексу
України, в ході якого винних осіб не встановлено.
У рішенні суду про відмову в задоволенні позову констатовано, що для відшкодування шкоди за правилами ст. 1166 Цивільного кодексу України необхідно довести: а) неправомірність
поведінки особи; б) наявність шкоди; в) причинний зв’язок між протиправною поведінкою та
шкодою; г) вину заподіювача шкоди.
Проте прокурором та позивачем у справі (Державна екологічна інспекція у Харківській області) не доведено, що саме відповідач є особою, яка здійснила самовільну рубку дерев або
повинна нести відповідальність за таку рубку згідно з чинним законодавством. Стосовно доводів прокурора про неналежну охорону відповідачем території та об’єктів парку суд зазначив,
що служба охорони парку забезпечує охорону та збереження природних заповідників, а відповідач не ототожнюється з такою службою, що свідчить про недоведеність складу деліктного
зобов’язання відповідача5.

Зі звіту консультанта Світового банку Олега Сторчоуса вбачається, що
Вищий господарський суд України неодноразово доходив висновку про
недоведеність причинно-наслідкового зв’язку між діями лісгоспів та шкодою.
На думку суду, завдані лісу збитки можуть стягуватися з лісових господарств
лише у разі вчинення їх працівниками незаконної рубки. При цьому вказано,
що за змістом ч. 2 ст. 105 Лісового кодексу України вина є обов’язковою умовою
цивільно-правової відповідальності за порушення лісового законодавства
(рішення у справах за № 5015/418/12, № 5010/803/2012-П-21/36, № 909/138/13-г)6
Сподіваємося, найближчим часом Верховним Судом України буде зроблено висновок щодо
застосування цивільно-правових норм про відшкодування збитків, завданих лісу незаконною
рубкою дерев, що дасть змогу напрацювати позитивну для держави судову практику з цих
питань.

4
Звіт консультанта Світового банку Олега Сторчоуса на тему «Удосконалення юридичної відповідальності за порушення
лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство» [Електронний ресурс] / Регіональний сайт програми «ФЛЕГ». – Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/docs/1495
5
Рішення Господарського суду Харківської області від 22 серпня 2016 року у справі № 922/2252/16 [Електронний ресурс] //
Єдиний державний реєстр судових рішень. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/60016599
6
Звіт консультанта Світового банку Олега Сторчоуса на тему «Удосконалення юридичної відповідальності за порушення
лісового законодавства та протидія обігу незаконно добутих лісових ресурсів: рекомендації щодо внесення змін у законодавство» [Електронний ресурс] / Регіональний сайт програми «ФЛЕГ». – Режим доступу: http://www.fleg.org.ua/docs/1495

69

ДОСЛІДЖЕННЯ

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2016

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЛІСІВ В УКРАЇНІ

Юрій Данильченко

Сергій Гізімчук

Прокурор Харківської області,
державний радник юстиції 3 класу,
кандидат юридичних наук

Доцент кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого,
кандидат юридичних наук

У Конституції України задекларовано право кожного на безпечне для життя і здоров’я
довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Водночас Основний Закон покладає на нас обов’язок не заподіювати шкоди природі та відшкодовувати завдані збитки
(ст.ст. 50, 66).
Реалізація зазначених конституційних прав
і виконання обов’язків тісно пов’язані між собою та за нормальних умов мали б відбуватися
через усталені правові механізми, додержання
яких усіма суб’єктами правовідносин гарантувалося б державою.
Суттєвою перешкодою на шляху реалізації
прав громадян на безпечне довкілля стають
правопорушення, які посягають на суспільні
відносини у сфері забезпечення екологічної
рівноваги, зокрема й охорони, використання, збереження та відтворення природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки,
запобігання й усунення негативного впливу
господарської та іншої діяльності людини на
навколишнє природне середовище.
Однією з найгостріших екологічних проблем, що постала перед Україною нарівні
з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи, є варварські незаконні порубки
лісів.
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Як свідчать дані правоохоронних органів,
високий рівень рубки лісів спостерігається у Карпатах, на територіях Чернігівської та
Харківської областей, Полісся. Очевидними
наслідками такого впливу на лісові насадження є активізація ерозійних процесів у ґрунтах,
погіршення газового складу атмосфери, зміна
гідрологічного режиму водних об’єктів тощо.
Однак наявні й більш віддалені у своєму прояві наслідки. Йдеться про знищення людиною
складової ланки у природному механізмі накопичення сонячної енергії. Як свідчать наукові
дослідження, саме дерева, як і всі рослини, водорості та фототрофні бактерії, безпосередньо
споживають енергію Сонця, перетворюють її
на органічні сполуки, доступні для споживання
іншими живими організмами, зокрема й людиною, та, що вкрай важливо, виробляють кисень [1]. Також місцевість, яка була позбавлена
природних лісових насаджень, опиняється під
загрозою спустелювання.

ДОСЛІДЖЕННЯ
На сьогодні позиція держави у питанні як
обліку та нарощування лісів, так і вдосконалення природоохоронного законодавства, вбачається, на жаль, украй інертною. Так, останню
загальнодержавну інвентаризацію лісів проводили ще 1996 року, і в офіційних джерелах зазначається про 16 % лісистості України. Однак
фактичний стан справ відрізняється: згідно
з розрахунками фахівців цей показник становить менше 11 %, за оптимального – близько
20 % території. Досягнути останнього можна
за умов припинення неконтрольованих і незаконних рубок лісів та засадження деревами
майже 2,5 млн гектарів.
Експерт програми «Удосконалення систем
правозастосування й управління в лісовому
секторі» М. Чернявський [2], звертаючись до
проблематики законодавчого регулювання
у сфері незаконних рубок деревини, також
ставить під сумнів офіційну статистику. Так,
за даними Держлісагентства обсяг самовільних рубок протягом останніх років становив
близько 20 тис. куб. м (0,2 % загального обсягу заготівель). Проте згідно з оцінками деяких
експертів та організацій, у зв’язку з тим, що
екологічним злочинам властива латентність
на рівні 90–98 %, реальні масштаби проблеми
є на декілька порядків більшими.
На думку консультанта Світового банку
М. Попкова [3], проблема, крім іншого, полягає
у розбіжностях, спричинених різними підходами до визначення поняття нелегальних рубок.
До таких, на думку фахівця, необхідно відносити не лише самовільні рубки у трактуванні пострадянського права, а й порушення
принципів ціноутворення та оподаткування,
продаж деревини на основі підроблених документів, а також будь-які інші шляхи незаконного заволодіння лісопродукцією.
Вивчаючи вказане питання, О. Банчук [4],
який на замовлення Світового банку опрацював правові колізії у лісовому секторі, зазначає,
що лісогосподарські підприємства, котрі знаходяться у сфері управління Держлісагентства,
одночасно уповноважені займатися і рубкою
лісів та прибутковою діяльністю, і здійснювати контроль за порушеннями лісового законодавства. Це спричиняє конфлікт інтересів,
можливо, здебільшого стає причиною високого рівня прихованості правопорушень.
Про інший аспект цієї ж проблеми зазначають експерти програми FLEG-2 В. Сторожук [5]
та О. Сторчоус [6], які у своїх аналітичних звітах ставлять під сумнів прийнятність усталеної практики, коли рішення про притягнення

до адміністративної відповідальності (складання протоколу) за незаконну рубку лісу приймає службова особа постійного лісокористувача (лісового заготівельного підприємства),
при тому, що правопорушником може бути
працівник (зокрема й службова особа) цього ж
підприємства. Очевидно, що наслідком наведеного є незацікавленість лісогосподарських підприємств у виявленні реального стану справ
протидії вказаному виду правопорушення.
Загалом же експерти серед причин, що стають на заваді довгостроковому ефективному
управлінню та сталому розвитку в лісовій галузі, наводять незаконні рубки, розкрадання
і контрабанду лісоматеріалів, торгівлю незаконно заготовленою деревиною, неякісне
нормативне регулювання та невиконання
положень лісового законодавства внаслідок
корупції.
Як наочна ілюстрація масштабів проблеми –
фото, на якому видно сліди тотальної вирубки
лісу на закарпатській стороні гір на кордоні
з Румунією, що опублікував у мережі Facebook
користувач З. Закарпат.

Кордон України з Румунією. Вгадайте, де яка
країна?
Наведені обставини зумовлюють необхідність всебічного та ґрунтовного аналізу
проблем юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства, а вже проведені дослідження однозначно дають підстави
стверджувати про кардинальне збільшення
ступеня суспільної небезпеки цієї категорії
злочинів за останні роки.
Протидія правопорушенням у лісовому секторі повинна здійснюватися комплексно. Одним з її головних напрямів має стати копітка
робота науковців, практиків і законодавців із
вдосконалення нормативної бази.
Питання удосконалення законодавства
у цій сфері постійно стають предметом розгля-

73

ВІСНИК ПРОКУРАТУРИ 9’2016
ду наукового й експертного середовища, але,
на жаль, теоретичні напрацювання досі не реалізовані через законодавчі зміни.
Так, науковці звертають увагу на необхідність законодавчого визначення понять «незаконні рубки» та «незаконно заготовлена деревина».
Зокрема, М. Чернявський пропонує закріпити у Лісовому кодексі України (далі – ЛК України) та Кодексі України про адміністративні
правопорушення (далі – КУпАП) такі визначення понять «незаконна (нелегальна) рубка
лісу», «нелегальна лісозаготівля» та «нелегальна деревина»:
«Незаконна (нелегальна) рубка лісу – рубка,
здійснена фізичними чи юридичними особами без дозвільних документів або на підставі
дозвільних документів з недотриманням встановлених для вирубки деревини чинних правил або з маніпулюванням обсягів заготівлі чи
технічних даних деревини, або з ухиленням
від податків і зборів за продукцію, або з недотриманням встановлених правил продажу пиломатеріалів, або видачі концесій чи дозволів
на використання лісових ресурсів.
Нелегальна лісозаготівля – заготівля деревини, що здійснюється без наявності офіційних дозвільних документів згідно з чинним
законодавством чи за їх наявності, але не у відведеному місці, або рубання більшої кількості,
ніж дозволено, дерев, а також рубання дерев
не тих порід, які вказані у дозвільних документах, або з недотриманням встановлених для
вирубки деревини чинних правил, або після
встановлених у дозвільних документах термінів рубки, або після винесення рішення про
обмеження або припинення діяльності лісокористувача, або права користування лісовою
ділянкою.
Нелегальна деревина – деревина, яка заготовлена чи добута шляхом крадіжки, недозволеного лісоповалу, незаконного рубання або
перевезена, перероблена, куплена чи продана з порушенням або в обхід державних норм
і правил» [2].
Відповідні доповнення М. Чернявський
вва жає за необхідне внести також до Кримінального кодексу України (далі – КК України)
й адаптувати інші нормативно-правові акти
України до цих визначень.
Погоджуючись у цілому з наведеними пропозиціями, вважаємо їх дещо недостатніми,
особливо у кримінально-правовій сфері.
Більш комплексний підхід до вдосконалення законодавчої бази у сфері правового регу-
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лювання юридичної відповідальності за порушення лісового законодавства демонструє
О. Сторчоус [6]. Так, звертаючи увагу на суттєве зростання ступеня суспільної небезпеки
незаконної рубки дерев, він наводить низку
пропозицій щодо внесення змін до законодавства, якими передбачено, по-перше, уніфікацію термінології у КК України, КУпАП, лісовому законодавстві1; по-друге, визначення на
нормативному рівні понять «незаконна самовільна рубка» та «незаконна лісогосподарська
рубка»2; по-третє, нове формулювання предмета злочину, передбаченого ст. 246 КК України, а саме: без використання термінології, що
не відповідає лісовому законодавству та Закону України «Про природно-заповідний фонд»;
по-четверте, встановлення кримінальної відповідальності за незаконну самовільну рубку навіть одного дерева на лісових ділянках,
особливий статус яких закріплений у ст. 41
ЛК України; по-п’яте, нове формулювання
об’єктивної сторони ст. 246 КК України, дію
якої пропонується поширювати лише на незаконні самовільні рубки, тобто рубки дерев без
спеціального дозволу, що вчинені громадянами та посадовими особами суб’єктів господарювання, які не є власниками лісів; рубки, які
вчинені працівниками постійних лісокористувачів без спеціального дозволу і які не пов’язані із проведенням лісогосподарських заходів; по-шосте, поглиблену деталізацію опису
в ст. 246 КК України способів вчинення злочину, зокрема, передбачену в чинній редакції
статті рубку доповнити викопуванням, корчу1

На сьогодні чинне законодавство рясніє застосуванням
синонімів «незаконна порубка» і «рубка»; «лісу», «лісових
насаджень», «лісових культур»; «полезахисні лісові смуги»
і «захисні лісові насадження», «інші захисні насадження»,
«особливо охоронювані ліси» тощо.
2
Запропоновано незаконною самовільною рубкою визнавати рубку дерев і чагарників без спеціального дозволу,
що вчинена громадянами та посадовими особами юридичних осіб, які не є власниками лісів; рубка, вчинена працівниками постійних лісокористувачів без спеціального дозволу,
що не пов’язана із проведенням лісогосподарських заходів,
а незаконною лісогосподарською рубкою – рубку за спеціальним дозволом, який виданий із завідомим порушенням
законодавства; рубка, що проводилась після видачі припису
контролюючим органом або ухвалення судом рішення про
тимчасову заборону (зупинення) робіт на ділянці рубки;
рубка за спеціальним дозволом, який був анульований (скасований) у встановленому порядку; рубка на не призначених
спеціальним дозволом ділянках чи понад кількість, що визначена у дозволі; рубка не тих порід, що визначені у спеціальному дозволі. До незаконної лісогосподарської рубки не
належить рубка дерев, що здійснюється до отримання спеціального дозволу у випадках, передбачених законодавством,
а також рубка до початку чи після закінчення установлених
у спеціальному дозволі строків.

ДОСЛІДЖЕННЯ
ванням, пошкодженням дерев до ступеня припинення або неприпинення росту, незаконним
вилученням зламаних (зрубаних) дерев із лісу;
по-сьоме, впровадження в лісовому законодавстві заборони громадянам привласнювати у лісі звалену деревину без документів;
по-восьме, чітке розмежування незаконних
рубок на кримінальні й адміністративні правопорушення шляхом впровадження до ст. 246
КК України, ст.ст. 65, 65-1 КУпАП матеріального критерію завданої шкоди, а саме: роз’ясненням у диспозиції ст. 245 КК України поняття
«істотна шкода», розмір якої пропонується
встановити на рівні 17 тис. грн (автор цілком
обґрунтовано зазначає, що відсутність «матеріального фільтру», за яким би відмежовувалися кримінальна та адміністративна відповідальність, негативно позначається на охороні
лісів і створює широке поле для зловживань);
по-дев’яте, криміналізацію правопорушення,
передбаченого ст. 153 КУпАП, та запровадження кримінальної відповідальності за незаконну рубку зелених насаджень3.
Також О. Сторчоус пропонує низку суттєвих змін до законодавства про адміністративні правопорушення та нормативних актів, що
регламентують цивільно-правову відповідальність, які якісно доповнюють дію приписів
КК України і можуть бути предметом детального вивчення.
Навіть наведений далеко не повний огляд
вже проведених із цієї теми досліджень науковців та експертів свідчить про неабияку її
актуальність.
Зі свого боку, пропонуємо власне бачення
доцільності існуючих пропозицій та обґрунтування власних пропозицій щодо вдосконалення природоохоронного законодавства.
Результати практичного застосування
ст. 246 КК України на території Харківської області свідчать про наявність серйозних недоліків правового регулювання правовідносин у
цій сфері.
Так, станом на 1 серпня 2016 року органи
поліції області розслідували 135 кримінальних проваджень за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 246 КК України. Згідно
зі статистичними відомостями, було незаконно зрубано 4556 дерев та спричинено збитків
майже на 4 млн гривень.
Протягом 2015–2016 років за реабілітуючими підставами закрито 76 кримінальних про3
Автором запропоновано доповнити КК України
ст. 246-1 «Незаконне видалення, знищення або пошкодження зелених насаджень».

ваджень, до суду не направлено жодного обвинувального акта.
Аналіз причин незадовільного стану протидії цій категорії злочинів дає змогу стверджувати про необхідність внесення змін до
чинного законодавства за наведеними нижче
напрямами.
1. Уніфікація та законодавче закріплення
понятійного апарату, що використовується
у різних нормативних документах лісового,
адміністративного та кримінального законодавства.
2. Виключення фактів використання оціночних понять із диспозицій статей КК України та КУпАП, чітке розмежування адміністративних і кримінальних правопорушень.
3. Посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення лісового законодавства, зокрема:
3.1. криміналізація окремих адміністративних складів;
3.2. ухвалення нових законодавчих приписів у лісовій сфері та введення кримінальної
відповідальності за їх порушення;
3.3. доповнення існуючих статей КК України про злочини у лісовій сфері частинами, що
передбачали б відповідальність за кваліфіковані склади;
3.4. переведення кваліфікованих складів
злочинів у лісовій сфері до категорії тяжких;
3.5. внесення змін до галузевих нормативних актів, які наділяли б якомога ширше
коло органів достатніми повноваженнями для
ефективного виявлення та припинення правопорушень, зокрема й кримінальних, у лісовій
сфері, затримання правопорушників.
Так, ст. 246 КК України пропонується викласти у такій редакції:
«Стаття 246. Незаконна рубка лісу
Незаконна рубка дерев і чагарників, що заподіяла істотну шкоду, –
карається штрафом від двох до п’яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавленням волі на той самий строк, із
конфіскацією знарядь і засобів рубки та добутих деревини й чагарників.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб або якщо вони
заподіяли шкоду у великих розмірах, –
караються штрафом від п’яти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк
від трьох до шести років, із конфіскацією зна-
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рядь і засобів рубки та добутих деревини й чагарників.
3. Дії, передбачені частинами першою або
другою цієї статті, вчинені організованою групою або службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем або якщо
вони заподіяли шкоду в особливо великих розмірах, –
караються позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна, знарядь і засобів рубки та добутих
деревини й чагарників.
Примітка. 1. У статті 246 під незаконною
рубкою дерев і чагарників слід розуміти рубку
чи інші дії, внаслідок яких дерево або чагарники відокремлюються від коріння, їх видалення
із ґрунту шляхом викопування або корчування, у тому числі з метою пересадження, пошкодження дерев та чагарників до ступеня припинення росту, а також самовільне привласнення
дерев і чагарників, які відокремлені від коріння
у будь-який спосіб, повалених, викорчуваних
або викопаних у лісах, землях сільськогосподарського призначення, об’єктах природнозаповідного фонду, у населених пунктах, вчинені громадянами та службовими особами,
зокрема й постійними лісокористувачами, без
спеціального дозволу; за спеціальним дозволом, що виданий із завідомим порушенням
законодавства, у тому числі внаслідок корупційних дій; на підставі спеціального дозволу
з недотриманням встановлених для вирубки
деревини чинних правил; що проводяться після видачі припису контролюючим органом або
ухвалення судом рішення про тимчасову заборону (зупинення) робіт на ділянці рубки; за
спеціальним дозволом, який був анульований
(скасований) у встановленому порядку; після
винесення рішення про обмеження або припинення діяльності лісокористувача або права
користування лісовою ділянкою; після встановлених у спеціальному дозволі термінів рубки; на не передбачених спеціальним дозволом
ділянках; понад кількість, визначену в дозволі; не тих порід, що визначені у спеціальному
дозволі.
2. Відповідно до цієї статті шкода визнається значною, якщо вона у п’ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, великою – у сто разів, особливо
великою – у п’ятсот разів».
Окрім того, пропонується доповнити
КК України ст. 246-1 такого змісту:
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«Стаття 246-1. Придбання, зберігання,
перевезення, переробка або збут завідомо
незаконно заготовленої деревини
1. Придбання, зберігання, перевезення, переробка або збут завідомо незаконно заготовленої деревини, вчинені у значних розмірах, –
караються штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий
строк, із конфіскацією незаконно заготовленої деревини.
2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, –
караються штрафом від п’яти до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк
від трьох до шести років, із конфіскацією незаконно заготовленої деревини.
3. Дії, передбачені частинами першою або
другою цієї статті, вчинені в особливо великих розмірах, або організованою групою, або
службовою особою шляхом зловживання своїм
службовим становищем, –
караються позбавленням волі на строк від
п’яти до десяти років, із конфіскацією незаконно заготовленої деревини, транспортних засобів та обладнання, які використовувалися для
її перевезення і переробки.
Примітка. 1. У статті 246 під завідомо незаконно заготовленою деревиною слід розуміти деревину, яка придбавається, зберігається,
перевозиться, переробляється або збувається
без наявності документів та маркування, що
підтверджують законність її походження, або
за підробленими документами або засобами
маркування, або документами і засобами маркування, що не відповідають затвердженим
Кабінетом Міністрів України зразкам.
2. Діяння, передбачені цією статтею, визнаються вчиненими у значному розмірі, якщо
вартість незаконно заготовленої деревини, обчислена у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку, в п’ятдесят і більше разів
перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян, у великому – в сто разів, в особливо
великому розмірі – у п’ятсот разів».
З огляду на викладене вбачається за доцільне у пунктах 1 та 2 Переліку документів,
необхідних для здійснення перевезення вантажу автомобільним транспортом у внутрішньому сполученні, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого
2009 року № 207, слова «товарно-транспортна
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накладна» (пункт 1) та «накладна або інший
документ, який підтверджує право власності
на вантаж» (пункт 2) замінити словами «товарно-транспортна накладна спеціалізованої
форми при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс), затверджена
наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2013 року
№ 961/707», а пункт 3 викласти у такій редакції: «3. Крім документів, зазначених у пунктах 1 і 2 цього переліку, є необхідними у разі
перевезення:
– небезпечних вантажів: свідоцтво про
допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів;
ДОПНВ-свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі; інструкція на випадок аварії або
надзвичайної ситуації; узгодження маршруту
дорожнього перевезення небезпечного вантажу, видане Державтоінспекцією;
– вантажів з перевищенням габаритних або
вагових обмежень – дозвіл на рух автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, виданий Державтоінспекцією;
– деревини – спеціальні засоби маркування деревини (бирки), виготовлені зі стійкого
пластику з нанесеним захищеним від підробки
номером та відповідним йому штрих-кодом,
що надійно закріплені до торця колоди чи хлиста, форма і порядок використання яких затверджені наказом Державного агентства лісових ресурсів України від 27 червня 2012 року
№ 202».
Одночасно положення наказу Державного
агентства лісових ресурсів України від 27 червня 2012 року № 202, який не зареєстрований
у Міністерстві юстиції України та застосовується тільки на підприємствах ДАЛРУ, де запроваджуються пілотні проекти електронного
обліку деревини, необхідно перенести до відповідної постанови Кабінету Міністрів України
і поширити його дію на всіх суб’єктів правовідносин.
Слушною загалом вбачається і пропозиція
О. Сторчоуса викласти в новій редакції ст. 70
Лісового кодексу України, яка б зобов’язувала здійснювати облік заготовленої деревини
до моменту її вивезення з місць заготівлі, забороняла таке вивезення без проведення обліку та маркування в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Натомість не є
доречним, на нашу думку, запропоноване наділення постійних лісокористувачів правом

Так повинна бути оформлена вся законно заготовлена в Україні деревина у разі ухвалення запропонованих змін щодо впровадження обов’язкового електронного обліку
«через економічну доцільність» самостійно
обирати спосіб обліку.
Вважаємо, що повноцінне впровадження
електронного обліку деревини нарівні з ухваленням запропонованих вище змін до законодавства зможе кардинально покращити стан
протидії правопорушенням у лісовій сфері.
Досягненню цієї мети та припиненню
правопорушень, зокрема й кримінальних,
сприятиме також наділення представників
контролюючих органів і лісогосподарських
підприємств достатніми повноваженнями
щодо виявлення відповідних правопорушень
у лісовій сфері. Справедливо було б очікувати ініціативи та відповідних пропозицій стосовно зазначених законодавчих змін саме від
представників цих суб’єктів.
Продовжуючи розмірковувати про шляхи
посилення протидії правопорушенням у лісокористуванні, висловимось на користь запровадження на законодавчому рівні для всіх
зацікавлених державних органів та установ,
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їх службових осіб і співробітників, що можуть
виконувати контрольні та правоохоронні
функції у сфері використання і охорони лісових ресурсів, права, яким відповідно до ч. 2
ст. 207 Кримінального процесуального кодексу України наділений кожен громадянин,
а саме: затримувати без ухвали слідчого судді,
суду будь-яку особу (крім судді та народного
депутата): 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення у сфері
лісокористування; 2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення у сфері
лісокористування чи під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його
вчиненні.
Таким чином, очікуємо на такі результати
від запропонованих змін: ускладнення процесу
поводження з нелегальною деревиною (у разі
запровадження обов’язкового використання
товаросупровідних документів та бирок єдиного встановленого зразка, що захищені від
підробки); звуження можливості правопорушників уникнути відповідальності через відсутність у чинній редакції ст. 246 КК України багатьох форм протиправної поведінки (у випадку
закріплення в примітці до ст. 246 КК України
визначення незаконної рубки дерев та чагарників); надання органам слідства і суду можливості більш диференційовано та точно кваліфікувати дії правопорушників, що вчиняють
протиправні діяння, різного ступеня тяжкості
(у разі доповнення ст. 246 КК України ч.ч. 2 і 3,
що передбачають відповідальність за кваліфіковані та особливо кваліфіковані склади злочину); усунення прогалини у законі про кримінальну відповідальність шляхом встановлення
відповідальності за діяння, вчинювані кінцевими вигодонабувачами від незаконних оборудок
із деревиною, добутою в результаті вчинення
злочину, передбаченого ст. 246 КК України

(у разі запровадження кримінальної відповідальності за придбання, зберігання, перевезення, переробку або збут завідомо незаконно
заготовленої деревини); ускладнення приховування злочинів шляхом зловживання дискретними повноваженнями та маніпулювання
оціночними поняттями, а також чітке розмежування адміністративних і кримінальних правопорушень у лісовій сфері за матеріальним
критерієм (у разі законодавчого визначення
розміру заподіяної правопорушенням шкоди
в примітках до ст.ст. 246 та 246-1 КК України); усунення дисбалансу в правовому регулюванні ідентичних правовідносин, уніфікація
відповідальності за однотипні правопорушення співставної суспільної небезпеки, сприяння їх попередженню (у разі криміналізації частини правопорушень, передбачених чинною
ст. 153 КУпАП «Знищення або пошкодження
зелених насаджень, окремих дерев, чагарників,
газонів, квітників та інших об’єктів озеленення
в населених пунктах»); посилення ефективності застосування кримінального покарання,
зокрема й запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами
(у разі посилення кримінальної відповідальності за незаконну рубку дерев); розширення
до необхідного рівня кримінально-правового
інструментарію (негласних слідчих (розшукових) дій) для виявлення злочинів, зокрема й
тих, що готуються (ОРД), зби рання доказів та
доведення вини всіх учасників злочинних дій
(у разі віднесення кваліфікованих складів злочинів, передбачених ч.ч. 2 та 3 ст.ст. 246 і 246-1
КК України, до категорії тяжких).
Сподіваємось, наведені судження щодо існуючих проблем у сфері лісокористування та
шляхів їх вирішення не залишаться поза увагою законодавця і найближчим часом стануть
предметом невідкладного розгляду.
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Юрій Данильченко, Сергій Гізімчук
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ЛІСІВ В УКРАЇНІ
Cтаття присвячена проблемам удосконалення юридичної відповідальності за
незаконну рубку дерев і чагарників в умовах суттєвого збільшення суспільної небезпеки
правопорушень у лісовій галузі. Аргументовано необхідність законодавчих змін у сфері
протидії обігу незаконно добутих лісових ресурсів та впровадження кримінальної
відповідальності за придбання, зберігання, перевезення, переробку або збут завідомо
незаконно заготовленої деревини. Викладено пропозиції щодо внесення інших змін
у регуляторне законодавство.
Ключові слова: правопорушення у лісовій сфері; незаконна рубка лісу; завідомо
незаконно заготовлена деревина; криміналізація; кримінальна відповідальність.

Юрий Данильченко, Сергей Гизимчук
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ В УКРАИНЕ
Cтатья посвящена проблемам усовершенствования юридической
ответственности за незаконную вырубку деревьев и кустарников в условиях
существенного увеличения общественной опасности правонарушений в лесной
отрасли. Аргументирована необходимость законодательных изменений в сфере
противодействия обороту незаконно добытых лесных ресурсов и введения уголовной
ответственности за приобретение, хранение, перевозку, переработку или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины. Предложено внесение других изменений
в регуляторное законодательство.
Ключевые слова: правонарушения в лесной сфере; незаконная вырубка леса;
заведомо незаконно заготовленная древесина; криминализация; уголовная
ответственность.

Yurii Danylchenko, Serhii Hizimchuk
LEGAL ISSUES ON FOREST PROTECTION IN UKRAINE
Article deals with the issues on improvements of legal responsibility for the illegal logging
and shrubs in the conditions of a substantial increase of social danger crimes in the forestbased sector. The necessity
of legislative changes in the field of counteraction against illegal trafficking of forest resources
and the introduction of criminal liability for the purchase, storage, transportation, processing
or marketing of illegally converted wood
is stated in the given article. Proposals on making other changes in the regulatory legislation
are also outlined.
Keywords: crimes in the forest-based sector; illegal logging; illegally converted wood;
criminalization; criminal liability.
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Кримінальна відповідальність за незаконну порубку лісу передбачена ст. 246 Кримінального кодексу України (далі – КК України). Практика застосування норми, яку містить ця стаття,
набуває ознак усталеної. З метою її узагальнення Пленум Верховного Суду України у 2004 році
прийняв постанову № 17 «Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення
проти довкілля». З урахуванням того факту, що диспозиція ст. 246 КК України з того часу не зазнала змін, використання положень зазначеної постанови є актуальним і сьогодні. Проте низка
питань, що виникають при кваліфікації незаконної порубки лісу, є й досі невирішеними. До них
належать, зокрема, розмежування цього злочину з адміністративними деліктами та його співвідношення зі злочинами проти власності.
На доктринальному рівні питанням кримінальної відповідальності за незаконну порубку лісу приділяли увагу П.С. Берзін, С.Б. Гавриш,
Л.М. Демидова, О.О. Дудоров, В.О. Навроцький,
О.В. Сасов, О.В. Скворцова, О. Сторчоус та інші
вчені.
Вирішення окреслених питань, акцентування уваги на найбільш значущих моментах
кваліфікації незаконної порубки лісу та висвітлення пропозицій щодо новітніх підходів у зазначеній сфері є метою цієї статті.
У КК України визначено, що кримінально
караними згідно зі ст. 246 є незаконна порубка
дерев і чагарників у лісах, захисних та інших
лісових насадженнях, що заподіяло істотну
шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та об’єктах природнозаповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах. Таким чином, у ч. 1 ст. 246
КК України встановлено два самостійні склади
злочину. Перший – матеріальний склад злочину: незаконна порубка дерев і чагарників у
лісах, захисних та інших лісових насадженнях,
що заподіяло істотну шкоду. Другий – формальний склад злочину: незаконна порубка дерев
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і чагарників у лісах, захисних та інших лісових
насадженнях у заповідниках або на територіях
та об’єктах природно-заповідного фонду, або в
інших особливо охоронюваних лісах.
Одне з найактуальніших питань стосується
матеріального складу злочину. Закон пов’язує
кримінальну відповідальність з настанням
істотної шкоди, однак прямо не встановлює,
у чому така шкода може полягати та яким чином визначати її розмір. Така невизначеність
зумовлює необхідність з’ясування змісту цього поняття.
Здебільшого у правозастосовній практиці
питання істотності заподіяної незаконною порубкою лісу шкоди пов’язується з її розміром,
а саме з вартістю знесених дерев і чагарників. Так, вироком Голопристанського районного суду Херсонської області від 25 травня
2016 року засуджено ОСОБУ_2 та ОСОБУ_3 за
ст. 246 КК України. Своє рішення суд мотивував тим, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_3 26 лютого 2016 року близько
18 години 20 хвилин, перебуваючи на території Гладківського лісництва Голопристанського району Херсонської області, в кварталі
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№ 62, виділі 9, умисно здійснили незаконну
порубку семи дерев сосни звичайної сироростучої, а саме: 4 дерева діаметром 23 см, одного дерева діаметром 20 см, одного дерева
діаметром 21 см, одного дерева діаметром 27
см, до ступеня припинення росту, чим спричинили державі в особі Голопристанського ЛМГ
відповідно до довідки-розрахунку та додатку
№ 1 до постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23 липня 2008
року № 665 істотну шкоду у розмірі 13 376,77
грн. За таких обставин суд визнав, що діями
обвинувачених ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинено
кримінальне правопорушення, передбачене
ст. 246 КК України – незаконна порубка дерев
у лісових насадженнях, що заподіяло істотну
шкоду [1].
З наведеного прикладу вбачається, що судом у діях винних осіб встановлено наявність
матеріального складу злочину, передбаченого
у ст. 246 КК України. При цьому для оцінки істотності шкоди використовувався тільки один
критерій – вартісний. Суд, з’ясувавши розмір
заподіяної державі шкоди у 13 376,77 грн, без
сумніву затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченими та прокурором, чим
підтвердив своє переконання про достатність
такої шкоди для визнання її істотною.
Про cумнівну прийнятність такого підходу
йдеться у навчальній літературі. Зокрема, в одному з навчальних посібників аналізується існуюча судова практика та зроблено висновок,
що середня сума шкоди, яка визнається судами
як істотна, нині становить 7–10 тис. гривень
[2, с. 50].
Більше того, у доктрині кримінального права висловлюються думки щодо законодавчого закріплення розміру шкоди, заподіяної незаконною порубкою лісу. Так, О.В. Скворцова
пропонує полегшити процес кваліфікації діянь, які містять матеріальний склад цього злочину, для однакового розуміння їхніх наслідків
на практиці, та доповнити ст. 246 КК України
приміткою такого змісту: «Дії, передбачені в
даній статті, вважаються такими, що заподіяли істотну шкоду лісовому господарству, якщо
сума цієї шкоди, обчислена за затвердженими
Кабінетом Міністрів України таксами, в сто й
більше разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян». Застосуванню підлягають такси, що діяли на момент скоєння
злочину [3, с. 11].
Використання лише вартісного критерію
для оцінки шкоди у складі злочину, що дослі-

джується, є недостатнім. Необхідно також враховувати шкоду, що заподіяна саме довкіллю
та не завжди може бути виражена у грошовому еквіваленті. Загальновідомо, що наслідками у складі злочину є шкода, яка заподіюється
об’єкту. Тому варто наголосити, що об’єктом у
складі цього злочину передусім виступає довкілля, а не власність. Крім того, ліси відповідно до Конституції України не є власністю
держави. Тому сумнівною видається позиція
правоохоронних та судових органів, які вважають заподіяні незаконною порубкою лісу
збитки шкодою державі. Так, у ст. 13 Основного Закону України встановлено, що земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території
України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної
зони є об’єктами права власності Українського
народу. Держава відповідно до конституційних положень лише діє від імені Українського
народу.
Стосовно родового об’єкта злочину, що розглядається, Пленум Верховного Суду України у
своїй постанові «Про судову практику у справах
про злочини та інші правопорушення проти
довкілля» від 10 грудня 2004 року № 17 зазначив: «Злочини та інші правопорушення проти
довкілля посягають на суспільні відносини у
сфері охорони конституційного права громадян на безпечне довкілля, а також у сфері охорони, використання, збереження і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки, запобігання й усунення негативного
впливу господарської та іншої діяльності людини на навколишнє природне середовище,
збереження генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій, а також природних
об’єктів, пов’язаних з історико-культурною
спадщиною».
Таке розуміння об’єкта злочинів проти довкілля обумовлює й шкоду, яка може заподіюватись цими злочинами. Очевидно, що ця
шкода не є тотожною вартості дерев та чагарників, які було незаконно знесено. Ця теза
підтверджується й позицією Верховного Суду
України. У пункті 5 зазначеної постанови вказано, що, вирішуючи питання про те, чи є шкода істотною (ч. 1 ст. 244, ст. 246, ч. 1 ст. 248, ч. 1
ст. 249 КК України), суди повинні враховувати
не тільки кількісні та вартісні критерії, а й інші
обставини, що мають значення для вирішення цього питання. Продовження цієї думки
міститься у пункті 9 постанови, де зазначено,
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що у справах про злочини, відповідальність
за які передбачена ст. 246 КК України, шкода визнається істотною, коли: були знищені
певні види дерев у тій чи іншій місцевості;
погіршилися породний склад, якість, захисні,
водоохоронні й інші екологічні властивості
лісу; виникли труднощі у відтворенні заліснення в певній місцевості; знизилась якість
атмосферного повітря; змінились ландшафт
місцевості, русло річки; сталась ерозія ґрунту
тощо. Якщо внаслідок незаконної порубки дерев, чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях істотна шкода не настала,
винна особа за наявності для того підстав несе
відповідальність за статтями 64–67 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Відповідно до вказаної рекомендації Верховного Суду України визначення істотної
шкоди при незаконній порубці лісу не може
ґрунтуватись виключно на вартісному критерії. Розмір майнової шкоди не свідчить, що
довкіллю в цілому та лісовим екосистемам
як частині довкілля було заподіяно істотну
шкоду. Для встановлення цього факту мають
залучатись фахівці у галузі екології та проводитись екологічна експертиза, передбачена
пунктом 1.2.8 Інструкції про призначення та
проведення судових експертиз та експертних
досліджень. До питань, які вирішуються екологічною експертизою, віднесені, зокрема, визначення екологічної шкоди, встановлення її
причин та можливих наслідків [5; 6].
Судова практика містить приклади й такого законодавчо обґрунтованого підходу до
розгляду справ з обвинувачення у незаконній
порубці лісу. Так, Кролевецьким районним судом Сумської області 12 липня 2016 року засуджено ОСОБУ_2 за ст. 246 КК України. Судом
встановлено, що 28 січня 2016 року в денний
час ОСОБА_2, порушуючи встановлений порядок охорони, раціонального використання та
відновлення лісу, незаконно, без спеціального
на те дозволу, маючи прямий умисел, спрямований на незаконну порубку дерев, перебуваючи на території Реутинської сільської ради
Кролевецького району Сумської області, на
земельній ділянці служби автомобільних доріг у Сумській області «Укравтодор» Державного агентства автомобільних доріг України,
на перехресті доріг Т-25-03 Вільне – Кролевець
та О-190704 Погорілівка – Реутинці, на якій
знаходяться насадження дерев, що належать
до захисних лісів (лісові ділянки, розташовані у смугах відведення автомобільних доріг),
залучивши як робітників ОСОБА_4, ОСОБА_5,
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ОСОБА_6, ОСОБА_7, яким він повідомив про
наявність необхідного дозволу на проведення робіт, за допомогою бензопилки EUROTEC
GA108J здійснив порубку 65 дерев захисного
лісу, заподіявши навколишньому природному
середовищу шкоду в розмірі 68 428 грн 41 коп.
за таксовою вартістю згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23 липня 2008 року № 665. Таким чином було завдано істотну шкоду, враховуючи те, що незаконною порубкою знищено
дерева цінних твердолистяних порід і погіршено спроможність виконання лісосмугою
специфічних захисних функцій та завдано
значних матеріальних збитків. При цьому як
доказ істотності шкоди суд розглядав не тільки вартість знесених дерев, а і їхнє екологічне
призначення. До матеріалів було долучено висновок лісотехнічної експертизи від 18 квітня
2016 року, згідно з яким незаконна порубка
захисного лісу на вказаній земельній ділянці знищила 65 дерев цінних твердолистяних
порід та погіршила спроможність виконання
лісосмугою специфічних захисних функцій та
завдала значну матеріальну шкоду [7].
Варто зауважити, що у пункті 18 вищевказаної постанови Пленуму Верховного Суду України також йдеться про необхідність визначення розміру заподіяної майнової шкоди за
відповідними таксами, встановленими Кабінетом Міністрів України. Сьогодні ці такси закріплено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення
розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23 липня
2008 року № 665. Однак розмір майнової шкоди має визначатись насамперед з метою її відшкодування. Про це свідчить системний аналіз
постанови, у ній висвітлено і питання кваліфікації, і особливості розгляду судами цивільних
позовів та відшкодування шкоди. Останні містяться у пунктах 15–21 постанови.
Критерії та способи оцінювання наслідків незаконної порубки лісу, спрямовані на визначення шкоди саме екологічного характеру, є обов’язковими. Таке застосування ст. 246 КК України
та додержання рекомендацій Верховного Суду
України є правильною стратегією при притягненні осіб до кримінальної відповідальності за
вказаний злочин. Прокурорам необхідно уникати практики, коли доказова база щодо наслідків
цього злочину ґрунтується виключно на розмірі
заподіяної матеріальної шкоди.
Поширення наведеної правозастосовної
практики зумовить виникнення питань при
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кваліфікації незаконної порубки лісу, якою
було заподіяно лише матеріальну шкоду
(у будь-якому розмірі). Згідно зі змістом вказаної постанови Пленуму Верховного Суду України такі дії мають кваліфікуватись як відповідні адміністративні правопорушення. Однак на
доктринальному рівні обґрунтовується й інший шлях. Зокрема, висловлюються думки про
можливість кваліфікації екологічних злочинів
за сукупністю зі злочинами проти власності, а
за відсутності ознак заподіяння шкоди екології – лише як посягання на власність.
У кримінально-правовій науці доволі часто
висловлюються думки про майнову складову
незаконної порубки лісу. Зокрема, О. Сторчоус,
описуючи види незаконної порубки лісу, зазначає, що вона може бути самовільною побутовою та самовільною комерційною. При цьому самовільні побутові порубки він називає
дрібними крадіжками, а самовільні комерційні
порубки визначає як найбільш типовий для
заготівлі великомірних та цінних сортиментів
деревини, адже саме така лісопродукція користується найбільшим попитом. Такі злочини, на
думку науковця, мають очевидну комерційну
спрямованість, оскільки зловмисники завжди
діють з корисливих спонукань [2, 14; 2, 13].
О.В. Сасов, провівши дисертаційне дослідження кримінально-правової охорони лісу,
вказує на поліфункціональну сутність лісу і
науково обґрунтовує необхідність визнання
його майнового, речового, товарного характеру як домінантних соціально значущих ознак.
Ця обставина сприяла б, на думку науковця,
підвищенню відповідальності й правової культури населення, а також посиленню кримінально-правової охорони лісу від злочинних
посягань. Продовжуючи свій науковий пошук,
він доходить висновку про необхідність доповнення статті 185 «Крадіжка» Кримінального
кодексу України частиною шостою, що передбачала б відповідальність за крадіжку чужих
лісів шляхом незаконної порубки, знищення
чи пошкодження лісової рослинності у лісах
будь-якої категорії захищеності, вчиненої повторно або систематично, або що завдала значної шкоди власнику лісу [9, 6].
Тобто, наукова спільнота визнала, що незаконна порубка лісів може заподіювати шкоду
двом об’єктам одночасно – довкіллю та власності. Додатково аргументуючи таку наукову
позицію, варто нагадати, що всі природні ресурси, в тому числі й ліси, відповідно до ст. 13
Конституції України є об’єктами права власності, а саме права власності Українського на-

роду. При цьому Основним Законом України
проголошено рівний розвиток усіх форм власності. У статті 318 Цивільного кодексу України
визначено суб’єктів права власності, у їх числі
і Український народ. У ч. 2 цієї статті проголошено рівність усіх суб’єктів права власності перед законом. Однак кримінально-правова охорона власності Українського народу відсутня.
Зауважимо, що нормативне забезпечення для
такої охорони в КК України наявне, але воно не
реалізується.
Нині у правоохоронних та судових органах поширена практика, згідно з якою незаконна порубка лісу має кваліфікуватись лише
alternativum1: або як злочин проти довкілля,
або як злочин проти власності. Підґрунтя застосування такої кваліфікації закладено у зазначеній вище постанові Пленуму Верховного
Суду України. Характеризуючи кожен зі злочинів проти довкілля, пов’язаний з вилученням
об’єктів природоохорони, ВСУ вказує, що у випадку їх належності фізичним чи юридичним
особам вчинене має оцінюватись як злочин
проти власності. Такий підхід навряд чи є виправданим. Він заснований на застарілій системі кримінально-правової охорони різних форм
власності різними кримінально-правовими
нормами, що мала місце за часів дії Кримінального кодексу України 1960 року. Чинний Кримінальний кодекс ґрунтується на принципі рівності усіх форм власності. Норми Кодексу, що
передбачають кримінальну відповідальність
за крадіжку, грабіж, розбій тощо, не виключають можливості їх застосування при посяганнях на власність Українського народу.
Безумовно, що незаконною порубкою лісів
шкода народній власності заподіюється. Такими діями може завдаватись і істотна шкода довкіллю. Водночас час у Розділі VI Особливої частини «Злочини проти власності» КК України
не враховано як додатковий об’єкт довкілля.
Так само, у Розділі VIII Особливої частини «Злочини проти довкілля» КК України не передбачено як додатковий об’єкт власність. Така двооб’єктність незаконної порубки лісу зумовлює
і специфіку його кваліфікації. За загальними
правилами, кваліфікація посягання, яке одночасно заподіює чи створює реальну загрозу заподіяння шкоди двом об’єктам, здійснюється
за сукупністю норм, якими ці об’єкти поставлені під охорону.
Зазначена концепція знаходить як прихильників, так і опонентів у кримінальноправовій теорії. Л.Д. Демидова, обґрунтову1

Alternativum (лат.) – альтернативно.
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ючи можливість кваліфікації посягань на
довкілля за сукупністю, зазначає, що природні
ресурси можуть бути предметом злочинів як
проти довкілля, так і проти власності залежно від їх: 1) введення в цивільно-правовий
або (та) економічний обіг без відокремлення
від екосистеми (наприклад, земельна ділянка
чи ліс передається у власність фізичної особи,
але ця земля чи ліс залишаються складовою
екосистеми); 2) належності до екосистеми без
введення в обіг2 [10, 270]. О. Дудоров та М. Комарницький, опонуючи вченій, вказують, що
штучні лісосмуги, цінні породи риби, молодь
яких була спочатку вирощена на рибозаводах,
а потім відпущена у відкриті водойми, дикі
звірі, яких підгодовує людина у холодну пору
року, тощо не повинні визнаватись майном
як предметом злочинів проти власності. Такі
природні об’єкти є предметом злочинів саме
проти довкілля, оскільки метою подібної діяльності людини є відновлення і підтримання
сприятливого для неї екологічного середовища, а не введення цих об’єктів у товарний обіг.
Щоб природний ресурс можна було визнати
майном (а отже, предметом злочинів проти
власності), він має, по-перше, містити певну
кількість конкретної суспільно необхідної
людської праці, по-друге, бути вилученим або
іншим чином відокремленим від навколишнього природного середовища. Потрібно з’я-

совувати, чи перебував той або інший об’єкт
посягання в системі екологічних зв’язків з
оточуючим його природним середовищем, і
залежно від цього кваліфікувати вчинене посягання на такий об’єкт [11, 65–66].
Підсумовуючи викладене, можна зазначити
про таке.
1. При кваліфікації незаконної порубки лісу
(у конструкції матеріального складу) обов’язковим є встановлення факту завдання істотної шкоди довкіллю. Не можна робити висновок про наявність такої шкоди, ґрунтуючись
виключно на вартісних показниках знесених
дерев чи чагарників. Необхідно враховувати
негативні наслідки екологічного характеру.
Доказом наявності таких наслідків у кожному
окремому кримінальному провадженні можуть бути екологічні експертизи.
2. Власність Українського народу, об’єктами
якої є природні ресурси, підлягає кримінально-правовій охороні на рівних умовах з іншими формами власності. Це детермінує кваліфікацію незаконної порубки лісу за сукупністю
ст. 246 КК України та відповідної статті Розділу VI Особливої частини «Злочини проти
власності» Кримінального кодексу України.
Нормативне підґрунтя для такої кваліфікації
в чинному КК України сформоване. Тепер слово за правозастосовцями, які мають виробити
відповідну правозастосовну практику.

2
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ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ ЛІСУ
Статтю присвячено питанням кваліфікації незаконної порубки лісу. Розглянуто існуючі підходи
до застосування ст. 246 КК України, висвітлено нагальні проблеми її застосування, зокрема щодо
визначення істотної шкоди у матеріальному складі цього злочину. Вказано на необхідність урахування
не тільки вартісних показників, а й екологічної складової. Наведено приклади доказів, якими може
підтверджуватись завдання шкоди довкіллю. Обґрунтовано правову позицію, згідно з якою незаконна
порубка лісу має оцінюватись не тільки як злочин проти довкілля, а й як злочин проти власності.
Ключові слова: незаконна порубка лісу; кваліфікація; кримінальна відповідальність; істотна шкода;
злочини проти власності; злочини проти довкілля.

Николай Арманов
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКИ ЛЕСА
Статья посвящена вопросам квалификации незаконной вырубки леса. Рассмотрены существующие
подходы к применению ст. 246 УК Украины, освещены актуальные проблемы ее применения, в частности
касающиеся определения существенного вреда в материальном составе этого преступления. Указано
на необходимость учета не только стоимостных показателей, но и экологической составляющей.
Приведены примеры доказательств, которыми может подтверждаться ущерб, нанесенный окружающей
среде. Обоснована правовая позиция, согласно которой незаконная вырубка леса должна оцениваться не
только как преступление против окружающей среды, но и как преступление против собственности.
Ключевые слова: незаконная вырубка леса; квалификация; уголовная ответственность;
существенный вред; преступления против собственности; преступления против окружающей среды.

Mykola Armanov
PROBLEMS OF QUALIFICATIONS ILLEGAL TREE CUTTING
The article deals with qualifications felonious illegal felling the forest. We consider the existing approaches
to the application of Art. 246 of the Criminal Code of Ukraine. We elucidate the pressing problems of its applying,
including the definition of significant damage to the material composition of the crime. The necessity of take into
consideration not only the cost factors, but also environmental component Presented examples of evidence that can
be confirmed damage to the environment. Substantiated legal position according to which the illegal cutting
of forests must be assessed not only a crime against the environment, but also a crime against property.
Keywords: illegal cutting of forests; qualification; criminal liability; significant damage; crimes against
property; crimes against the environment.
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Відповідно до Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди і зобов’язаний не заподіювати
шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки. Масова порубка лісів, у тому числі незаконна, на території нашої держави призводить до ерозії ґрунтів, виснаження річок, негативних
змін клімату, що погіршує життя людей. За минулий період 2016 року правоохоронними органами держави викрито на 30 % більше злочинів проти довкілля (3130) майже у всіх регіонах
країни. Кожний другий з облікованих злочинів указаної категорії стосується незаконної порубки
лісу (1701) [1].
Зазначені обставини дають підстави для
висновку про необхідність активізації діяльності органів досудового розслідування та
прокуратури в частині вжиття заходів, спрямованих на відшкодування шкоди у кримінальних провадженнях, зареєстрованих за фактом
незаконної порубки дерев і чагарників у лісах,
захисних та інших лісових насадженнях.
Вказана проблематика тривалий час привертала увагу вчених, зокрема С.П. Агайчева,
В.І. Василинчука, Н.І. Вікулова, Е.О. Дідоренка,
Я.Ю. Кондратьєва, О.Н. Клюйко, В.В. Матвійчука,
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Д.Й. Никифорчука, М.А. Погорецького, В.Д. Пчолкіна, Я.М. Толочко. При безсумнівній цінності
досліджень зазначених авторів питання щодо
вжиття прокурором заходів, спрямованих на
пред’явлення позову в кримінальному провадженні про відшкодування шкоди, завданої
незаконною порубкою лісів, які виникають у
практичній діяльності, залишаються недостатньо дослідженими в умовах чинності Кримінального процесуального кодексу України (КПК
України) 2012 року та Закону України «Про прокуратуру», ухваленого 14 жовтня 2014 року.

ДОСЛІДЖЕННЯ
З огляду на зазначене метою цієї статті є
аналіз проблемних аспектів діяльності прокурора щодо пред’явлення позову у кримінальному провадженні про відшкодування шкоди,
завданої незаконною порубкою лісів, та формулювання пропозицій з удосконалення діяльності прокурора на вказаному напрямі.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 127 КПК України
шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням
за результатами розгляду цивільного позову в
кримінальному провадженні.
У ч. 3 ст. 128 КПК України передбачено, що
цивільний позов в інтересах держави пред’являється прокурором. Прокурор, який пред’являє цивільний позов у кримінальному провадженні, повинен обґрунтувати наявність
підстав для здійснення представництва інтересів держави в суді, передбачених ч. 4 ст. 23
Закону України «Про прокуратуру» [2; 3].
У кримінальних провадженнях, які зареєстровано за фактами незаконної порубки лісу,
прокурор пред’являє цивільний позов в інтересах держави в особі Державної екологічної інспекції України або її територіального органу
та відповідного органу місцевого самоврядування до особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 246 Кримінального кодексу України (далі – КК України).
Наявність підстав для представництва прокурором інтересів держави в особі територіального органу Державної екологічної інспекції
України може бути обґрунтована, зокрема, наявністю факту залишення без розгляду або відмовою у задоволенні претензії про відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок незаконної порубки лісу, поданої Інспекцією відповідно
до ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» [4].
У свою чергу, належним обґрунтуванням
підстав для представництва інтересів держави
в особі органу місцевого самоврядування є необхідність стягнення на рахунок спеціального
фонду місцевого бюджету суми шкоди, заподіяної незаконною порубкою дерев, ненадходження якої ускладнює фінансовий стан органу відповідної сільської, селищної, міської ради.
Так, згідно з пунктом. 4 ч. 1 ст. 69-1 Бюджетного кодексу України (далі – БК України) до надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів належать 70 % грошових стягнень за шкоду,
заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, в

тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та
перспективним планом формування територій
громад, – 50 %, обласних бюджетів та бюджету
Автономної Республіки Крим – 20 %, бюджетів
міст Києва та Севастополя – 70 %. У свою чергу,
згідно з пунктом 7 ч. 3 ст. 29 БК України джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів є 30 %
грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності [5].
Після зарахування на рахунок спеціального
фонду місцевого бюджету відповідного органу місцевого самоврядування шкоди, завданої
незаконною порубкою лісу, органами Казначейства України здійснюється розподіл платежів між державним і місцевими бюджетами
відповідно до вищевказаних нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за
належністю відповідно до Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
29 січня 2013 року № 43 [6].
З огляду на викладене наявність підстав
для представництва інтересів органу місцевого самоврядування повинна обґрунтовуватись
зазначеними вище нормами законодавства,
а вимоги про стягнення шкоди, завданої незаконною порубкою дерев, формулюватись з
урахуванням цих норм щодо пропорційного
стягнення шкоди до спеціальних фондів місцевого, обласного та державного бюджетів.
Окрім наявності факту порушення інтересів держави підставами для пред’явлення
прокурором позову вказаної категорії у кримінальному провадженні є склад фактів, до яких
входять: факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 246 КК України, шкода, зокрема її матеріальний вимір, та
причинно-наслідковий зв’язок між ними.
Серед обов’язкових елементів предмета
доказування у кримінальному провадженні
у пункті 3 ч. 1 ст. 91 КПК України визначено
вид і розмір шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням. Однак доказування цієї
обставини недостатньо для правильного вирішення цивільного позову у кримінальному
провадженні. Відсутність законодавчого закріплення всіх обставин, які підлягають доказуванню для правильного вирішення цивільно-
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го позову у кримінальному провадженні, дає
змогу прокурору, слідчому визначати вказані
обставини залежно від рівня їх обізнаності.
Здійснити доказування шкоди, завданої незаконною порубкою лісу, яка підлягає відшкодуванню за цивільним позовом, ще не означає,
що доведено всі обставини, які мають значення для вирішення позову. Як слушно зазначає
Б. Ващук, предмет доказування щодо цивільного позову у кримінальному провадженні –
це система обставин, яка має правове значення для вирішення цивільно-правових вимог у
кримінальному процесі та підлягає обов’язковому доказуванню під час провадження кожного цивільного позову, є підставою для безпосереднього застосування норм матеріального та
процесуального права з метою його правильного вирішення та реального захисту майнових і особистих немайнових прав фізичних та
юридичних осіб, потерпілих від злочину [7, 27].
Вважаємо за доцільне підтримати точку
зору тих науковців, які до предмета доказування щодо цивільного позову у кримінальному
провадженні відносять:
– підстави цивільного позову;
– особу, яка може бути визнана цивільним позивачем;
– особу, яка несе матеріальну відповідальність за позовом;
– вину цивільного відповідача у заподіянні
шкоди особою, за дії якої він несе відповідальність;
– майновий стан відповідача за позовом [8,
133; 9, 20].
Доказування заявленого цивільного позову
в кримінальному процесі відбувається за правилами, встановленими кримінальним процесуальним законодавством, а отже, і за допомогою кримінальних процесуальних джерел.
Розрахунок розміру шкоди, завданої незаконною порубкою лісу (ст. 246 КК України),
проводиться відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження
такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» від 23 липня 2008 року № 665, «Про
розмір компенсації за незаконне добування,
знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної
книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)» від 7 листопада 2012 року № 1030 та «Про
затвердження такс для обчислення розміру
шкоди, заподіяної порушенням законодавства
про природно-заповідний фонд» від 24 липня
2013 року № 541 посадовими особами Держав-

88

ної екологічної інспекції України та її територіальних органів [10; 11; 12].
Шкода, заподіяна незаконною порубкою
лісу, визначається вартістю незаконно зрубаного дерева та чагарника, їх екологічною цінністю, кількістю, а також розміром шкоди, заподіяної довкіллю.
На сьогодні наявна практика залучення у
кримінальних провадженнях за фактами незаконної порубки лісу як спеціалістів посадових
осіб територіальних органів Державної екологічної інспекції України для проведення розрахунку розміру шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням, який у подальшому долучається до матеріалів досудового розслідування, без проведення перевірок дотримання
вимог природоохоронного законодавства. При
цьому відповідно до ст. 71 КПК України проведений спеціалістом розрахунок має лише консультативне значення.
Розрахунок розміру завданої шкоди є належним доказом лише за умови, якщо його
проведено уповноваженими особами під час
перевірки, оскільки саме акт перевірки згідно
з пунктом 4 ч. 2 ст. 99 та ст. 84 КПК України є
процесуальним джерелом доказів.
Разом із тим, враховуючи, що прокурор і
слідчий не мають права призначати перевірки, нині відсутня усталена практика винесення слідчими суддями ухвал про надання дозволів на проведення перевірок, поширеними є
випадки відмови у задоволенні клопотань про
надання дозволу на проведення перевірки в
ході досудового розслідування кримінальних
проваджень вказаної категорії.
Вважаємо, що клопотання про надання дозволу на проведення перевірки дотримання
вимог лісового та іншого природоохоронного
законодавства доцільно обґрунтовувати не
лише положеннями кримінального процесуального законодавства, а й посиланням на інші
нормативні акти. Наприклад, наявна практика
задоволення слідчими суддями клопотань про
надання дозволів на проведення перевірок, що
обґрунтовуються пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання запровадження
обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2014 року № 408,
яким передбачено, що надання дозволу на
проведення перевірок підприємств, установ,
організацій, фізичних осіб – підприємців не потрібне у разі, коли такі перевірки проводяться
на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України (справи №№ 183/6552/15,

ДОСЛІДЖЕННЯ
177/193/16-к, 360/78-16-к, 360/478/16-к та
ін.) [13].
Також при формуванні доказової бази у вказаній категорії кримінальних проваджень необхідно враховувати, що в пункті 6 ч. 2 ст. 242
КПК України закріплено імперативний обов’язок слідчого або прокурора звернутися до експерта для проведення експертизи щодо визначення розміру шкоди, заподіяної довкіллю
кримінальним правопорушенням.
Одним із важливих доказів, що підтверджує
розмір шкоди, завданої незаконною порубкою лісу, є висновок екологічної експертизи,
що призначається та проводиться відповідно
до Інструкції про призначення та проведення
судових експертиз та експертних досліджень,
затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 [14].
У цивільному позові доцільно посилатись
на інші отримані в ході досудового розслідування докази, зокрема:
– правовстановлюючі та інші документи, що
відображають дані про власників і користувачів земель, на яких проведено незаконну
порубку, а також їх категорію;
– планово-картографічні матеріали лісовпорядкування та інші матеріали, які відображають місце проведення незаконної порубки і категорію лісів;
– документи, в тому числі протоколи процесуальних дій та додатки до них, зокрема:
протокол огляду місця події, що містить інформацію про площу знищеного або пошкодженого лісу, лісових насаджень та окремих
дерев, а також специфіку виявлених на місці події слідів і пошкоджень; протокол слідчого експерименту, проведеного за участю
свідків та/або підозрюваного; протокол огляду речового доказу тощо;
– висновки експертиз, зокрема біологічної
експертизи, яка призначається для встановлення фактів проростання дерев на окремій

ділянці, визначення віку дерев та їх частин,
визначення можливих строків порубки дерев, їх життєздатності, а також установлення фактів належності окремих частин дерев
до одного цілого;
– речові докази, наявні у кримінальному провадженні, зокрема вилучені в ході досудового слідства знаряддя та засоби вчинення
незаконної порубки лісу (бензопили, транспортні засоби, підроблені документи, лісоматеріали та лісопродукція).
Встановлення зазначених вище обставин
та обґрунтування їх доказами у кримінальному провадженні вказаної категорії слугуватиме однією з гарантій реального забезпечення
відшкодування державі шкоди, завданої незаконною порубкою лісу, та виконання завдань
кримінального провадження, передбачених
ст. 2 КПК України.
З метою досягнення цього результату процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні щодо відшкодування шкоди,
завданої незаконною порубкою лісу, повинна
включати такі заходи: 1) визначення характеру та розміру матеріальної шкоди, спричиненої
кримінальним правопорушенням; 2) визначення кола осіб, яким спричинено таку шкоду, з одного боку, та осіб, які несуть відповідальність
за шкоду – з другого боку; 3) встановлення матеріальних джерел, за рахунок яких може бути
відшкодована шкода; 4) забезпечення пред’явлення цивільного позову у кримінальному провадженні (пред’явлення позову прокурором
за наявності підстав або пред’явлення його
позивачем самостійно); 5) участь у судовому
засіданні та підтримання позову; 6) перевірка
законності судового рішення, прийнятого у кримінальному провадженні, та оскарження його за
наявності підстав в апеляційному або касаційному порядку; 7) участь при виконанні рішення
суду в частині відшкодування шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням.
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ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕЗАКОННОЮ ПОРУБКОЮ ЛІСУ
На підставі наукового аналізу положень чинного Кримінального процесуального кодексу України
у статті розглянуто проблеми реалізації повноважень прокурором щодо пред’явлення цивільного позову
у кримінальному провадженні про відшкодування шкоди, завданої незаконною порубкою лісів.
Запропоновано шляхи вирішення окремих питань, які виникають у діяльності прокурора, спрямованій на
відшкодування шкоди у вказаній категорії кримінальних проваджень.
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О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКОЙ ЛЕСА
На основании научного анализа положений действующего Уголовного процессуального кодекса
Украины в статье рассматриваются проблемы реализации полномочий прокурором, касающиеся
предъявления иска в уголовном производстве о возмещении ущерба, причиненного незаконной вырубкой
леса. Предложены пути решения отдельных вопросов, возникающих при осуществлении прокурором
деятельности, направленной на возмещение ущерба в указанной категории уголовных производств.
Ключевые слова: вырубка леса; возмещение ущерба; интересы государства; уголовное производство;
досудебное расследование; гражданский иск; прокурор.
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PROSECUTOR’S CIVIL LAWSUIT IN CRIMINAL PROCEEDINGS ON DAMAGE MITIGATION CAUSED
BY ILLEGAL LOGGING
The article deals with the topical issues on prosecutor’s exercise of powers during presentation of a civil lawsuit
in criminal proceedings on damage mitigation caused by illegal logging based on the scientific analysis
of the provisions stated in the Criminal Procedure Code of Ukraine. Solutions to separate issues that arise
in prosecutorial activities and are focused on damage mitigation in the defined category of criminal proceedings
are proposed in the given article.
Keywords: illegal logging; damage mitigation; state interests; criminal proceedings; pre-trial investigation;
civil suit; the prosecutor.
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