Звернення до правоохоронних органів щодо фіксації лісопорушення
Звертатись до правоохоронних органів можна як у письмовій, та і в усній формах. Кожна
із них має як переваги, так і недоліки.
Як правило, на повідомлення про правопорушення в усній формі можна очікувати більш
оперативної реакції. Але це лише випадку, якщо повідомлення надсилається
безпосередньо у момент вчинення або виявлення правопорушення. Недоліком є те, що в
окремих випадках, посадові особи правоохоронних органів не зацікавлені у припиненні
правопорушень, розслідуванні і притягненні до відповідальності винних осіб, відсутність
фіксації може призвести до свідомого ігнорування такого повідомлення (крім номера
гарячої лінії поліції 102, де фіксації всіх повідомлень здійснюється в автоматичному
режимі).
Повідомлення (заява, звернення) у письмовій формі може безпосередньо подаватись до
відповідного правоохоронного органу або надсилатись поштою. Кожне таке звернення
повинно реєструватись із присвоєнням порядкового номера. Радимо занотовувати цей
номер для того, щоб полегшити собі контроль за рухом звернення. З цією ж метою у
зверненні варто наголосити на тому, що орган повинен повідомити особу, яка
звертається, про результати розгляду звернення і вжиті заходи правового реагування.
Реквізити (обов’язкові елементи) письмового звернення:
1. Назва органу, до якого адресоване звернення, його адреса.
2. Прізвище, ім’я та по-батькові особи, що звертається, її адреса, можна зазначати і
контактний телефон.
3. Суть звернення: опис дії, події, ознаки її протиправності, ознаки якого саме
правопорушення зафіксовано (якщо можете зазначити).
4. Дату звернення і підпис особи.
5. Письмове звернення радимо надсилати рекомендованим листом із повідомленям
про вручення. Повідомлення про вручення з відміткою одержувача може бути
використане у подальшому для підтвердження факту звернення і отримання його
відповідним органом.
6. Звернення обов’язково повинно містити реквізити особи, що звертається, її
підпис. Анонімні звернення не розглядаються.
Зверніть увагу!
Активіст не зобов’язаний точно кваліфікувати правопорушення (визначити вид
правопорушення, а також відповідну статтю Кримінального кодексу України або Кодексу
України про адміністративні правопорушення). Активіст має право повідомляти до
правоохоронних органів про будь-які дії або бездіяльність, що мають ознаки
правопорушення. Подальший розгляд звернення, з’ясування фактів, слідчі дії тощо
належать до компетенції правоохоронних органів.
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ЗАЯВА
Сьогодні, 5 вересня 2015 року проїздив лісовий масив на схід від с. Конюхів. Неподалік
броду через річку Стрий, я побачив автомобіль марки ГАЗ-66, номерний знак ИИ 0001 УУ,
завантажений деревиною (стовбурами) дубу. Неподалік автомобіля, я побачив
свіжоспиляні пні. Особи, які здійснювали завантаження стовбурів дерев на
автотранспорт, не були подібні на лісників. Крім того, ознаки рубки – прихованість, рубка
тільки найкращих, найстаріших і найбільш цінних дерев – можуть свідчити про її
незаконність. Стовбури, завантажені на автомобіль, не були належним чином марковані,
на них не було відповідних бірок. Все це дозволило мені зробити висновок про
незаконність такої рубки і наявність ознак злочину, зафіксованому у ст. 246 ККУ.
У зв’язку з цим прошу провести перевірку викладених мною фактів і, у разі
підтвердження незаконності діяння, вжити заходів для припинення правопорушень,
притягнення до відповідальності винних осіб та відшкодуваннч завданої шкоди.
Про результати перевірки прошу повідомити у письмовому вигляді, у порядку та строки,
встановлені чинним законодавством України, на зазначену у заяві адресу.
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ЗАЯВА
6 вересня 2015 року я проїздив лісовий масив на схіж від с. Конюхів. Неподалік броду
через річку Стрий я побачив автомобіль марки УАЗ-469, номерний знак ИИ 2222 ЛЛ, біля
якого порались люди. Вони займалися приховуванням слідів рубки, виявленої мною
напередодні, шляхом засипання пнів спиляних дубів грунтом, відтягування та
маскування відділених від стовбурів гілок. Оскільки я неодноразово бачив цю машину
раніше на інших місцях рубок у цьому ж лісі,а також неодноразово спостерігав осіб, що
знаходились біля машини, у колі працівників лісгоспу, я припустив, що це преставники
лісгоспу складають протокол про рубку. Я підійшов до працівників лісгоспу, представився
і попросив їх пред’явити службові документи. На це одна із осіб у грубій формі відмовила
мені у пред’явленні документів, а інша пояснила, що вони представники лісгоспу і на
цьому місці вони будуть проводити рубку лісу. На моє запитання про зрубані напередодні
дерева одна із осіб відповіла, що все законно.
У зв’язку з наявністю ознак правопорушення, передбаченого ст. 65 КУпАП, прошу
провести перевірку законності рубки у зазначеному мною місці, а також законність рубки
на північний схід від с. Конюхів, де на території заказника проводилась рубка суцільна
дубів віком 110 – 130 років.
Про результати перевірки прошу повідомити у письмовому вигляді, у порядку та строки,
встановлені чинним законодавством України, на зазначену у заяві адресу.
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Перелік адміністративних правопорушень, пов’язаних з рубками лісу (відповідно до
Кодексу України про адміністративні правопорушення) та їх підвідомчість
Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду,
заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці.
Полягає у:
 проведенні рубок, трелювання лісу у заборонений час та строки;
 залишення після проведення рубки недорубів;
 використання забороненого виду рубок у певній категорії лісів;
 переруб (перевищення) розрахункової лісосіки;
 недотримання технологічного процесу проведення рубок;
 недотримання правил збору заготовленої деревини та її комплектування;
 прокладення трелювальних волоків на відстані до 20 м від постійних водотоків;
 допущення зберігання деревини, заготовленої у непризначених для цього місцях.
Відповідальність: тягне за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і
молодняка.
Полягає у: незаконній порубці і пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або
пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на
плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах,
призначених під лісовідновлення.
Відповідальність: тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п'яти до
десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Стаття 65-1. Знищення або пошкодження полезахисних смуг та захисних лісових
насаджень.
Полягає у: здійсненні негативного впливу на окремі дерева або чагарникову рослинність,
що ростуть у полезахисних лісових смугах та лісових насадженнях, внаслідок чого
виключається можливість подальшого існування рослин та їхня повноцінна
життєдіяльність (в т. ч. вирубка).

Відповідальність: тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до
дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту у лісах.
Полягає у: знищенні підросту – фізичний, механічний, хімічний або інший негативний
вплив, внаслідок якого відбувається повна втрата життєздатності та припинення
функцій підросту на певній території.
Пошкодження підросту – часткове припинення або порушення функцій підросту.
Життєздатність рослин при цьому зберігається.
Відповідальність: тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою та вимогами,
передбаченими в лісорубному квитку (ордері,) або лісовому квитку.
Полягає у: використанні лісових ресурсів за межами визначених у дозвільних документах
ділянок або з порушенням вимог лісокористування, або використання не у відповідності
із цілями, визначеними у дозволі.
Відповідальність: тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання
ресурсів спілої деревини.
Полягає у:
 Відводі насаджень під санітарну рубку за відсутності санітарного та
лісопатологічного обстеження, здійснення рубок, які не передбачені планами
відповідних санітарно-оздоровчих заходів;
 Невивезення у передбачені законодавством строки заготовленої деревини в ході
рубки головного користування;
 Порушення термінів проведення санітарних рубок;



Несвоєчасне очищення або очищення з порушенням вимог законодавства місць
рубок від порубкових залишків, захаращення просік, доріг, смуг завширшки 20
метрів, що прилягають до лісосік;

Відповідальність: тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до
восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб
органів (інспектора Державної екологічної інспекції, громадського інспектора,
працівника лісової охорони), які здійснюють державний контроль у галузі охорони
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів,
радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів.
Відповідальність: тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев'яти до
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від
п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Кому підвідомче: Державне агентство лісових ресурсів України і його органи на місцях,
Державна екологічна інспекція України.
Кримінальні злочини, пов’язані з рубками лісу (відповідно Кримінального кодексу
України) та їх підвідомчість.
Розслідуванням кримінальних правопорушень займається Національна поліція України.
Стаття 246. Незаконна порубка лісу.
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що
заподіяло істотну шкоду, а також вчинення таких дій у заповідниках або на територіях та
об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або
позбавленням волі на той самий строк.
Принципи розмежовування між адміністративним правопорушенням (ст. 65 КУпАП)
і злочином (ст. 246 ККУ).
- Відсутність шкоди за наявності інших ознак злочину, передбаченого ст. 246 КК України
(крім лісів, що належать до природно-заповідного фонду), автоматично переводить такі
діяння в розряд адміністративних правопорушень, передбачених ст. 64, 65, 65-1, 67
КУпАП;
- Рубка дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, а також інших лісах,
що охороняються, має ознаки кримінального злочину незалежно від наявності та розміру
заподіяної шкоди;
- На сьогодні не існує чіткого визначення істотності шкоди. Відповідно до усталеної
практики розгляду справ про рубки, до уваги береться розмір матеріальної шкоди, а
також соціальна та екологічна небезпечність діяння.

Повноваження національної поліції України
(ст. 23 Закону України «Про національну поліцію України»)
Для кращого розуміння правильності і повноти дій поліції пропонуємо вашій увазі
перелік повноважень поліції (що посадова особа поліції має право робити для
попередження, припинення і ефективної боротьби з правопорушеннями у сфері лісового
господарства).
Поліція відповідно до покладених на неї завдань:
 здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання
вчиненню правопорушень;
 виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та
адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходів для їх
усунення;
 вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних
правопорушень;
 припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення;
 вживає заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб
і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального,
адміністративного правопорушення;
 здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні,
адміністративні правопорушення або події;
 здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень у межах
визначеної підслідності;
 доставляє у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб,
підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення.
УВАГА! КРІМ САНКЦІЙ ЗА ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАЗНАЧЕНИХ У
ВІДПОВІДНИХ СТАТТЯХ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
ТА КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ, ПОРУШНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВІДШКОДУВАТИ
МАТЕРІАЛЬНУ ШКОДУ (у разі її наявності).

Які превентивні заходи може застосовувати поліція (ст. 31 Закону України «Про
національну поліцію України»).
Превентивні поліцейські заходи:
- перевірка документів особи;
- опитування особи;
- поверхнева перевірка і огляд;
- зупинення транспортного засобу;
- вимога залишити місце і обмеження доступу до визначеної території;
- обмеження пересування особи, транспортного засобу або фактичного володіння річчю;
- проникнення до житла чи іншого володіння особи;
- застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
Правила зупинення транспортного засобу поліцією (ст. 35 Закону України «Про
національну поліцію України»).
Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі (витяг):
- якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного
засобу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи
адміністративного правопорушення, або якщо є інформація, що свідчить про те, що
транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом чи знаряддям учинення дорожньотранспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення;
- якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
- якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення
дорожньо-транспортної пригоди, кримінального чи адміністративного правопорушення,
свідками якого вони є або могли бути;
- якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших
учасників дорожнього руху.

