УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Х сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 22 грудня 2016 року

№ 237-VII

Про розгляд звернення Харківської обласної
ради до Верховної Ради України та Кабінету
Міністрів України щодо необхідності посилення
відповідальності за незаконні порубки лісів
і незаконні операції з лісоматеріалами та
пиломатеріалами шляхом внесення змін
до чинного законодавства України
Розглянувши рішення Харківської обласної ради від 08 грудня
2016 року № 306-VІІ «Про звернення Харківської обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності посилення
відповідальності за незаконні порубки лісів і незаконні операції з
лісоматеріалами та пиломатеріалами шляхом внесення змін до чинного
законодавства України», відповідно до статті 43 закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення Харківської обласної ради до Верховної Ради
України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності посилення
відповідальності за незаконні порубки лісів і незаконні операції з
лісоматеріалами та пиломатеріалами шляхом внесення змін до чинного
законодавства України, схвалене рішенням Харківської обласної ради від
08 грудня 2016 року № 306-VІІ ( додається).
2. Звернути увагу на те, що загальна площа лісів та інших лісових земель
ДП «Куп'янського лісгоспу» у Дворічанському районі до недавнього часу
становила 10,3 т.га тис. га. Вони виконують переважно екологічні
функції - водоохоронні, - захисні, рекреаційні, природоохоронні і мають
обмежене експлуатаційне значення. Лісистість
району
становила
З
11,1%. Загальний запас деревостанів складав 2388 тис. м . По категоріям
зависності ліси розподілялися на; байрачні (4242га 41,2%), водоохоронні

(3570 га. 34,7%), протиерозійні ліси ( 249 га.2,4%),захисні смуги вздовж
залізниць (1085га. 10,5%), захисні смуги вздовж автомобільних доріг
(1209 га. 11,2%). Останнім часом маємо випадки незаконної рубки лісів в
районі. Особливо викликають занепокоєння вирубки захисних лісосмуг
вздовж автодоріг, які сьогодні не мають власника.
3. Районній державній адміністрації до 15 січня 2017 року розглянути
питання щодо здійснення заходів із запобігання масовій вирубці та
знищенню лісів у районі за участі правоохоронних органів,
контролюючих органів, представників депутатського корпусу та надати
матеріали для інформування обласної ради та обласної державної
адміністрації.
4. Направити звернення до Верховної ради України, Кабінету Міністрів
України та Харківської обласної ради.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з політико-правових питань, депутатської діяльності та власності
(Рибалка О.І.).
Голова
районної ради

Г.Турбаба

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Харківської обласної ради до Верховної Ради України та
Кабінету Міністрів України щодо необхідності посилення
відповідальності за незаконні порубки лісів і незаконні операції з
лісоматеріалами й пиломатеріалами шляхом внесення
змін до чинного законодавства України
Сукупність норм щодо здійснення заходів із поліпшення санітарного
стану лісів та дотримання санітарних вимог, що встановлюються з метою
охорони та захисту лісів під час ведення лісового господарства,
використання лісових ресурсів і проведення робіт, не пов’язаних із веденням
лісового господарства підприємствами, установами, організаціями та
громадянами, потребує удосконалення, оскільки тривалий час ефективному
управлінню та сталому розвитку в лісовій галузі перешкоджають незаконні
рубки, розкрадання і контрабанда лісоматеріалів, торгівля незаконно
заготовленою деревиною, що, на нашу думку, в основному відбувається
через недосконалість чинного законодавства у даній сфері.
Незаконні рубки в області викликають широкий резонанс у суспільстві
та завдають значних збитків державі. За інформацією Державної лісової
охорони Харківської області з початку року виявлено 159 випадків
незаконної вирубки. Збитки складають понад 3,7 млн гривень.
Депутати Харківської обласної ради висловлюють стурбованість
стосовно ситуації, що склалася у регіоні при безконтрольному використанні
ресурсного потенціалу лісів і лісових земель, що завдає суттєвої шкоди
навколишньому природному середовищу.
Ураховуючи наведене вище, звертаємося до законодавчої та виконавчої
гілок державної влади з проханням внести до Кримінального кодексу
України положення, якими передбачити покарання за заготівлю та здобуття
деревини шляхами: крадіжок; недозволеного лісоповалу; незаконних вирубок
або перевезень; перероблення, купівлі або продажу деревини із порушенням
або в обхід державних норм і правил.
Не менш важливим інструментом у сфері регулювання захисту та
охорони лісів є адміністративна відповідальність. У чинному законодавстві
України за вчинення адміністративних правопорушень одним із видів
стягнення є штраф. Однак, незначні суми штрафів за адміністративні
правопорушення у сфері лісокористування та охорони лісів, що
застосовуються на сьогоднішній день та які не змінювались з часів
проголошення
Україною
незалежності,
створюють
умови
для
неконтрольованого вирубування лісових насаджень.

Зважаючи на усе зазначене вище, пропонуємо розглянути можливість
внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
також до інших нормативно-правових актів, якими визначаються штрафні
санкції за адміністративні правопорушення у сфері лісокористування та
охорони лісів, що, на нашу думку, буде сприяти зменшенню кількості
незаконних рубок та збільшить надходження до бюджету.
Разом із тим для зменшення обсягів незаконних рубок необхідно
посилити контроль за станом лісів і лісогосподарською діяльністю, для чого
доцільно розширити права та повноваження лісової охорони, що діє у складі
Держлісагентства, обласних управлінь лісового та мисливського господарств,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління
Держлісагентства, зокрема, повноваження щодо контролю, транспортування,
вилучення незаконно добутої деревини за межами територій лісового фонду
тощо.
Також маємо наголосити, що низку вищезазначених та інших питань
пропонується урегулювати проектом закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо здійснення заходів із запобігання виникненню
надзвичайної екологічної ситуації, у зв’язку з масовими вирубками та
знищенням лісів в Україні та приведення дії тимчасової заборони експорту
лісоматеріалів до вимог міжнародних договорів, ратифікованих Україною»,
зареєстрованим 29 листопада 2016 року у Верховній Раді України,
реєстр. № 5471, який ми підтримуємо, оскільки, на нашу думку, прийняття
зазначеного законопроекту буде сприяти збереженню лісового фонду області
та держави в цілому.
Зважаючи на вищевикладене, поділяючи позицію громадськості щодо
необхідності термінового врегулювання питання збереження, використання
та відновлення ресурсного потенціалу лісів і лісових земель, беручи до уваги
безконтрольне використання лісових ресурсів, ураховуючи ймовірне
загострення соціальної напруги серед мешканців Харківської області у разі
зволікання із вирішенням зазначеної проблеми, просимо якнайшвидше
врегулювати дані питання на законодавчому рівні.
СХВАЛЕНО
Рішення обласної ради
від 08 грудня 2016 року № 306-VIІ
(VIII сесія VІI скликання)
ПІДТРИМАНО
рішенням Дворічанської районної ради
від 22 грудня 2016 року №237-VІІ
(Х сесія VІІ скликання)

По категоріям зависності ліси розподіляються на; байрачні (4242га
41,2%), водоохоронні (3570 га. 34,7%), протиерозійні ліси ( 249
га.2,4%),захисні смуги вздовж залізниць (1085га. 10,5%), захисні смуги
вздовж автомобільних доріг (1209 га. 11,2%).
Середні таксаційні показники лісового фонду :
Вік - 62 роки; бонітету - 1.4 повнота - 0,82 запас на 1 га вкритих
лісовою рослинністю земель - 248 мЗ. За віковими групами вкриті лісом
землі розподіляються на: молодняки - 818 га (9,1%); середньовікові - 4972.
га (55,4%); пристигаючі - 2515. га (28%»); стиглі і перестійні - 1180 га (
7,5%). За породним складом: хвойні займають 5275 га (55,6%);
твердолистяні - 3755 га або 39,62% (в т. ч. дуб-1766 га або 47%);
м'яколистяні 458 га (8%).
Цільова програма "Захисного лісорозведення" визначає основні
напрямки та джерела забезпечення збалансованого розвитку лісового
господарства і включає систему заходів, спрямованих на посилення
екологічних, соціальних та економічних функцій лісів, створення в районі
умов для розширеного відтворення і підвищення продуктивності лісових
насаджень, посилення їх корисних властивостей, охорону і захист лісів,
забезпечення раціонального використання лісових ресурсів.

