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Анотація 

Антонюк У. В. Сучасний стан і перспективи забезпечення екологічної безпеки у сфері за-
лізничного транспорту в Україні. — Стаття. 

У статті аналізуються актуальні питання негативного впливу залізничного транспорту на 
стан навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в містах України. 

Ключові слова: транспорт, залізничний транспорт, охорона довкілля, екологія міст. 

Аннотация 

Антонюк У. В. Современное состояние и перспективы обеспечения экологической безопас-
ности в сфере железнодорожного транспорта в Украине. — Статья. 

В статье анализируются актуальные вопросы неблагоприятного влияния железнодорожного 
транспорта на состояние окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в городах Украины. 

Ключевые слова: транспорт, железнодорожный транспорт, охрана окружающей среды, эколо-
гия городов. 

Summary 
Antoniuk U. V. The modern state and prospects of providing of ecological safety are in the field 

of railway transport in Ukraine. — Article. 
In this article an author is analyse the actual questions of the unfavourable influencing of railway 

t ranspor t on consisting of natura l environment of cities of Ukraine. 
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СПЕЦІАЛЬНІ ПІДСТАВИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, 
ЗАПОДІЯНОЇ ЛІСОПОРУШЕННЯМИ 

Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства 
України полягає у відшкодуванні шкоди, завданої лісопорушенням, яка в дан-
ному випадку зводиться до відшкодування збитків. Її специфіка обумовлена 
особливостями об'єкта правопорушення — лісом, способами обчислення та до-
ведення шкоди, а також іншими умовами. За порушення лісового законодав-
ства може наступати договірна та позадоговірна відповідальність. 

Відшкодування шкоди за цивільно-правове лісопорушення настає при існу-
ванні певних підстав. С. М. Олейніков стверджує, що юридична відповідальність 
виникає за наявності фактичної та юридичної підстав, без яких вона не може 
бути реалізована [1, 358]. Фактичною підставою є вчинення соціально шкідли-
вої чи небезпечної поведінки (правопорушення), а юридичною — наявність 
правової норми, яка забороняє таку поведінку і встановлює відповідні санкції 
[2, 652]. 

Дослідники проблеми відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями, 
як правило, приділяли увагу розгляду питань визначення поняття лісопору-
шення та класифікації його видів. Цим питанням присвячені праці А. К. Бро-
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ніна, А. П. Гетьмана, Р. К. Гусєва, І. Д. Джалілова, В. М. Завгородньої, 
О. І. Крассова, П. В. Мельника, Є. І. Немировського, С. В. Разметаєва, В. К. По-
пова та інших. Не применшуючи значення даних питань, слід відзначити, що 
для удосконалення порядку відшкодування шкоди необхідно також дослідити 
спеціальні підстави її відшкодування та їх закріплення у діючому законодавстві 
України. 

Дана стаття має на меті провести системне дослідження існуючих спеціаль-
них підстав відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями. 

Загальні підстави відшкодування шкоди, завданої лісопорушеннями, ви-
значені цивільним законодавством, а спеціальні, відповідно, нормами еколо-
гічного права. Тому у випадку порушення лісового законодавства насамперед 
слід керуватися нормами екологічного права, а при їх відсутності — нормами 
цивільного права. Наприклад, ст. 1166 Цивільного кодексу України визначені 
загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду [3], але у випад-
ку вчинення лісопорушення норми цивільного законодавства будуть застосову-
ватися субсидіарно, тобто коли ці відносини не врегульовані спеціальним зако-
нодавством. 

Таким чином, спеціальні підстави відшкодування шкоди, завданої лісопо-
рушеннями, закріплені Законом України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища» [4], Лісовим кодексом України [5], Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, 
заподіяної лісу» [6], Законом України «Про Червону книгу України» [7], По-
становою Кабінету Міністрів України «Про розміри компенсації за добування 
(збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної 
книги України» [8], Законом України «Про природно-заповідний фонд Украї-
ни» [9], Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для 
обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природо-
охоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду України» [10], Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Санітарних правил в лісах України» [11] та іншими нормативно-пра-
вовими актами. 

І. Д. Джалілов вважає, що лісопорушенням є протиправне діяння, яке по-
рушує вимоги лісового законодавства [12, 27], однак дане визначення має дещо 
вузьке значення. 

В свою чергу Р. К. Гусєв відзначає, що лісопорушенням є протиправна дія 
чи бездіяльність, яка вчиняється всупереч правовому регулюванню раціональ-
ного використання та охорони лісів і тягне або може тягнути за собою заподі-
яння шкоди лісам та лісовому господарству [13, 44]. 

Є. І. Немировський під лісопорушенням розглядає протиправну дію чи без-
діяльність, яка завдає матеріальну шкоду лісам або лісовому господарству або 
не завдає такої шкоди, але в будь-якому випадку спрямована проти встановле-
ного порядку користування лісами та їх охорони і тягне за собою відпові-
дальність за лісопорушення [14, 36]. Однак, на нашу думку, дане визначення 
охоплює лише економічну шкоду, завдану лісопорушенням, і не охоплює еко-
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логічну шкоду, яка може проявлятися у забрудненні, пошкодженні та зни-
щенні лісів. 

Відповідно до Коментаря до Лісового кодексу Російської Федерації лісопо-
рушенням є протиправні винні дії чи бездіяльність, які завдають шкоду лісам 
як природному об'єкту, лісовому господарству або порушують встановлений 
порядок використання, захисту, охорони та відновлення лісів [15, 246]. 

На думку В. М. Завгородньої, порушенням лісового законодавства є про-
типравне винне соціально шкідливе (а для злочинів — суспільно небезпечне) 
діяння, яке порушує встановлений порядок використання, відтворення, захи-
сту та охорони лісів, за вчинення якого законодавством встановлено юридичну 
відповідальність [16, 9]. Дане визначення досить широко охоплює поняття лісо-
порушення. 

На нашу думку, варто погодитись з визначенням лісопорушення, запропо-
нованим такими вченими-правознавцями у галузі екологічного права, як 
А. Б. Бронін, О. І. Крассов [17, 167-168], П. В. Мельник [18, 107], С. В. Раз-
метаєв [19, 266], які під даним поняттям розуміють протиправне, як правило, 
винне діяння (дію чи бездіяльність), яке спричиняє загрозу лісу чи несе реаль-
ну загрозу спричинення такої шкоди, порушуючи встановлені вимоги викори-
стання та охорони лісів. Доцільно було б закріпити у Лісовому кодексі Украї-
ни дане поняття, що дасть можливість відмежувати лісопорушення від інших 
екологічних правопорушень. 

Екологічні правопорушення, в тому числі лісопорушення, поділяються на 
види за різними критеріями, а саме: 

1) за суб'єктом правопорушення: а) вчинені власниками природних ресурсів; 
б) вчинені природокористувачами; в) вчинені особами, які не є власниками 
природних ресурсів або природокористувачами [20, 178]; 

2) за об'єктом посягання групи однорідних екологічних правопорушень і 
конкретизацією видів правової поведінки можна виділити такі узагальнені 
екологічні правопорушення: а) протиправне знищення і пошкодження природ-
них ресурсів; б) погіршення об'єктів навколишнього природного середовища; 
в) порушення правил передачі у власність, надання в користування, експлуа-
тацію і передачу природних об'єктів, пов'язані з можливим заподіянням шко-
ди природі; г) бездіяльність, невиконання правил; д) використання природних 
ресурсів із корисливих мотивів [21, 167]; 

3) в залежності від того, яка шкода була заподіяна: а) договірна — пору-
шення умов користування, передбачених лісорубними квитками (ордерами) і 
лісовими квитками, та нормативними актами, які визначають порядок здійснен-
ня рубок, інших лісових користувань, відпуск деревини на пні; б) позадогові-
рна — самовільні протиправні дії, які не мають законних підстав для здійснення 
спеціального лісокористування [22, 83]. 

Р. К. Гусєв вважає, що лісопорушення можна класифікувати на такі, що по-
сягають на встановлений порядок лісокористування, та такі, що посягають на 
порядок охорони лісів. Даний поділ лісопорушень є дещо звуженим, оскільки 
поняття лісокористування охоплює порядок використання та охорони лісів [13, 45]. 
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На думку А. П. Гетьмана, В. М. Завгородньої [21, 52-53] та В. К. Попова 
[23, 114-115], в системі лісопорушень виділяються наступні види: 1) пору-
шення права власності на ліси (самовільне захоплення ділянок лісового фонду; 
протиправні угоди щодо лісів); 2) порушення, що завдають шкоди лісам як 
природному об'єкту (незаконна рубка, пошкодження дерев та чагарників, за-
смічення лісів побутовими відходами і покидьками, пошкодження лісів стічними 
водами, хімічними речовинами, шкідливими викидами та інші) та лісовому 
господарству (знищення клейм або номерів на деревах і пнях, залишення недо-
рубів, пошкодження або знищення лісогосподарських знаків); 3) порушення, 
що посягають на встановлений порядок у сфері використання, відновлення, 
охорони та захисту лісів, але не завдають шкоди благам, що охороняються 
законом, хоча й створюють реальну загрозу її настання (наприклад, порушен-
ня правил пожежної безпеки в лісах, порушення правил зберігання, транспор-
тування та забезпечення засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінераль-
них добрив, інших препаратів тощо). 

Частиною 2 ст. 105 Лісового кодексу України встановлено, що відповідальність 
за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у: 1) незаконному 
вирубуванні та пошкодженні дерев і чагарників; знищенні або пошкодженні 
лісу внаслідок підпалу або недбалого поводження з вогнем, порушенні інших 
вимог пожежної безпеки в лісах; 2) знищенні або пошкодженні лісу внаслідок 
його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами, виробничими і 
побутовими відходами, стічними водами, іншими шкідливими речовинами, 
підтопленні, осушенні та інших видах шкідливого впливу; засміченні лісів по-
бутовими та промисловими відходами; 3) порушенні строків лісовідновлення та 
інших вимог щодо ведення лісового господарства, встановлених законодавством 
у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів; 4) знищенні або 
пошкодженні лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і 
на плантаціях, а також природного підросту та самосіву на землях, призначе-
них для відновлення лісу; 5) порушенні правил зберігання, транспортування та 
застосування засобів захисту лісу, стимуляторів росту, мінеральних добрив та 
інших препаратів; розкорчовуванні лісових ділянок і використанні їх не за 
призначенням, у тому числі для спорудження житлових будинків, виробничих 
та інших будівель і споруд без належного дозволу; 6) самовільній заготівлі сіна 
та випасанні худоби на лісових ділянках; порушенні правил заготівлі лісової 
підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід тощо; 
7) заготівлі лісових ресурсів способами, що негативно впливають на стан і відтво-
рення лісів; порушенні порядку заготівлі та вивезення деревини, заготівлі жи-
виці і використання інших лісових ресурсів; невнесенні плати за використання 
лісових ресурсів у встановлені строки; знищенні та пошкодженні відмежуваль-
них знаків у лісах; введенні в дію нових і реконструйованих підприємств, спо-
руд та інших об'єктів, не забезпечених обладнанням, що запобігає негативному 
впливу на стан і відтворення лісів; 8) порушенні строків повернення лісових 
ділянок, що перебувають у тимчасовому користуванні, або невиконанні обо-
в'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначен-
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ням; 9) пошкодженні сіножатей, пасовищ і ріллі на землях лісогосподарського 
призначення; знищенні або пошкодженні лісоосушувальних канав, дренажних 
систем і доріг на лісових ділянках; 10) невиконанні приписів державної лісової 
охорони та органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за 
додержанням законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтво-
рення лісів [4]. Даний перелік не є виключним. 

Практично весь перелік правопорушень, визначений ч. 2 ст. 105 Лісового 
кодексу України, закріплений також п. 1 Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу» [6]. 

Перелік правопорушень, заподіяних лісовим ресурсам, які занесені до Чер-
воної книги України, визначаються ст. 20 Закону України «Про Червону кни-
гу України» [7], а також п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тва-
рин і рослин, занесеним до Червоної книги України» [8]. 

Правопорушення, заподіяні лісовим ресурсам природно-заповідного фонду, 
визначені ст. 68 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» [9] 
та п. 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для 
обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природо-
охоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного 
фонду України» [10]. 

При застосуванні договірної відповідальності перелік лісопорушень визна-
чений п. 52 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Сані-
тарних правил в лісах України», до якого належать: 1) проведення суцільної 
санітарної рубки насаджень без попереднього обстеження їх спеціальною комі-
сією або з обстеженням, але без лісопатолога спеціалізованої служби лісозахи-
сту (міжрайонного інженера лісопатолога), а на територіях природно-заповід-
ного фонду (за винятком заказників та господарських зон національних при-
родних і регіональних ландшафтних парків) і без представника органу Міністер-
ства охорони навколишнього природного середовища; 2) невивезення з лісосі-
ки деревини в установлений термін або залишення її в місцях рубок, на верхніх 
складах, вантажних пунктах та інших територіях на відстані менш як 2 кіло-
метри від лісових насаджень (за винятком деревини, зрубаної під час лісовпо-
рядкування, проведення наукових досліджень, інших вишукувальних робіт), 
якщо залишена деревина не захищена від шкідників та хворіб; 3) несвоєчасне 
очищення або з порушенням вимог лісового законодавства місць рубок від по-
рубкових залишків, захаращення просік, доріг, смуг, завширшки 30 метрів, 
що прилягають до лісосік; 4) порушення термінів проведення санітарних ру-
бок; 5) несвоєчасне виявлення лісокористувачем осередків шкідників із загро-
зою об'їдання 25 і більше відсотків листя, хвої. 

Висновки. Таким чином, вчинення лісопорушення є єдиною фактичною 
підставою для цивільно-правової відповідальності, а неодмінною юридичною 
підставою відшкодування шкоди за порушення лісового законодавства є пра-
вові норми, які закріплюють санкції за недотримання або порушення своїх 
обов'язків суб'єктами. 
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Під лісопорушенням слід розуміти протиправне, як правило, винне діяння 
(дію або бездіяльність), яке спричиняє загрозу лісу або несе реальну загрозу 
спричинення такої шкоди, порушуючи встановлені вимоги використання та 
охорони лісів. Лісопорушення поділяються на види за наступними критерія-
ми: суб'єкт правопорушення; об'єкт посягання групи однорідних екологічних 
правопорушень і конкретизація видів правової поведінки, залежно від шкоди, 
яка була заподіяна. Вони поділяються також на такі, що посягають на вста-
новлений порядок лісокористування, та такі, що посягають на порядок охоро-
ни лісів. Порушення лісового законодавства класифікуються також на наступні 
види: 1) порушення права власності на ліси; 2) порушення, що завдають шко-
ди лісам як природному об'єкту; 3) порушення, що посягають на встановлений 
порядок у сфері використання, відновлення, охорони та захисту лісів, але не 
завдають шкоди благам, що охороняються законом, хоча й створюють реальну 
загрозу її настання. 

Загальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушенням, ви-
значені нормами цивільного законодавства України, спеціальні підстави вста-
новлені нормами екологічного законодавства України. 
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Анотація 

Мендик Л. В. Спеціальні підстави відшкодування шкоди, заподіяної лісопорушеннями. — 
Стаття. 

У статті аналізуються актуальні питання спеціальних підстав відшкодування шкоди, запо-
діяної лісопорушеннями. На основі дослідження встановлено, що загальні підстави відшкодуван-
ня шкоди, завданої лісопорушеннями, визначені цивільним законодавством, а спеціальні — нор-
мами екологічного, насамперед, лісового законодавства України. 

Ключові слова: лісопорушення, відшкодування шкоди за порушення лісового законодавства, 
спеціальні підстави відшкодування шкоди. 

Аннотация 

Мендык Л. В. Специальные основания возмещения вреда, причиненного лесонарушениями. 
— Статья. 

В статье анализируются актуальные вопросы специальных оснований возмещения вреда, при-
чиненного лесонарушениями. На основании исследования установлено, что общие основания воз-
мещения вреда, причиненного лесонарушениями, определенные гражданским законодательством, 
а специальные — нормами экологического, прежде всего лесного, законодательства Украины. 

Ключевые слова: лесонарушения, возмещение вреда за нарушение лесного законодательства, 
специальные основания возмещения вреда. 

Summary 

Mendyk L. V. Special grounds for damage compensation caused by forest violation. — Article. 
The research analyses current issues of forest violation compensation grounds. The investigation 

shows tha t the general grounds of damage compensation caused by forest violation are defined by the 
civil legislation, and the special grounds — by the norms of environmental and forest legislation of 
Ukraine. 

Keywords: forest violation, damage compensation for violation of forest legislation, special grounds 
for damage compensation. 


