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ПРАВО НА ЛІС 

 
Ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно деревна 

та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, 

тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що 

взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє 

природне середовище. 

Ліси України є її національним багатством і за своїм призначенням та 

місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-

гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є 

джерелом для задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах. 

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях яких категорій 

за основним цільовим призначенням вони зростають, та незалежно від права 

власності на них, становлять лісовий фонд України і перебувають під охороною 

держави. 

В юридичній науці термін «право власності» вживається в двох значеннях: 

об'єктивному і суб'єктивному. 

Стосовно екологічного права, об'єктивне право власності на ліс — це 

системаправових норм лісового законодавства, що регламентують 

правовідносини в сферіреалізації повноважень, породжених власністю на такий 

специфічний природний ресурс, як ліс. 

Суб'єктивне право власності на ліси — це сукупність повноваженьсуб'єктів 

екологічних правовідносин щодо володіння, користування ірозпорядження 

лісами. Суб'єктивне право власності носить абсолютнийхарактер. Це означає, 

що саме правомочному суб'єкту належать виключніправа щодо володіння 

(постійна можливість матеріального зв'язку власника з об’єктом власності), 

користування (можливість вилучення корисних властивостей з об’єкта 
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власності для задоволення власних потреб) і розпорядження (визначення долі 

належноговласникуоб’єкта власності  шляхом знищення, відчуження або 

передачі її в тимчасове володіння іншим особам) лісами і поведінкавсіх інших 

осіб — не власників — повинна бути такою, що не перешкоджає власнику 

здійснювати належне йому суб'єктивнеправо. 

Суспільні відносини, які стосуються володіння, користування та 

розпоряджання лісами і які спрямовуються на забезпечення охорони, 

відтворення та стале використання лісових ресурсів з урахуванням екологічних, 

економічних, соціальних та інших інтересів суспільства, врегульовані 

Конституцією України, Лісовим кодексом України, Земельним кодексом 

України, Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права 

власності Українського народу.Від імені Українського народу права власника 

на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією України. 

Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній власності. 

Право державної власності на ліси набувається і реалізується державою в 

особі Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій 

відповідно до закону. 

Право комунальної власності на ліси реалізується територіальними 

громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого 

самоврядування. 

Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та юридичні 

особи України. 

Набуття права приватної власності на ліси 

Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату 

набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших 
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господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. 

Ця площа може бути збільшена в разі успадкування лісів згідно із законом. 

Громадяни та юридичні особи можуть мати у приватній власності ліси, 

створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних 

ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі. 

Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без 

громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню 

протягом одного року. 

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є державний 

акт на право власності на землю, виданий на відповідну земельну ділянку. 

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, 

мають право: 

1) власності на лісові ресурси (деревні, технічні, лікарські та інші продукти 

лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та 

відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів, а також  

на корисні властивості лісів (здатність лісів зменшувати негативні наслідки 

природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню 

навколишнього природного середовища та очищати його, сприяти 

регулюванню стоку води, оздоровленню населення та його естетичному 

вихованню тощо), що використовуються для задоволення суспільних потреб); 

2) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом; 

3) продавати або іншим шляхом відчужувати відповідно до закону 

земельну лісову ділянку; 

4) споруджувати в установленому порядку виробничі та інші будівлі й 

споруди, необхідні для ведення лісового господарства і використання лісових 

ресурсів. 

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, 

зобов'язані: 

1) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування 

відповідно до вимог законодавства України; 
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2) забезпечувати охорону, захист, відтворення і підвищення 

продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей та 

покращання родючості ґрунтів, виконувати інші заходи відповідно до вимог 

лісового законодавства; 

3) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; 

4) вести лісове господарство та використовувати лісові ресурси способами, 

які не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, забезпечують 

збереження корисних властивостей лісів і створюють сприятливі умови для їх 

охорони, захисту та відтворення; 

5) вести первинний облік лісів, надавати в установленому законодавством 

порядку статистичну звітність та інформацію про стан лісів і використання 

лісових ресурсів; 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і 

об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню 

екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства. 

Оформлення права приватної власності на землі лісогосподарського 

призначення. 

Право власності на земельну ділянку виникають з моменту державної 

реєстрації цих прав.  

Державна реєстрація права на земельні ділянки, які сформовані із земель 

державної власності, здійснюється після затвердження у порядку, 

встановленому Земельним кодексом, документації із землеустрою, за якою 

здійснено таке формування, одночасно із державною реєстрацією похідного 

речового права на такі ділянки (постійне користування).  

Для процедури державної реєстрації, земельні ділянки, права користування 

якими підтверджені матеріалами лісовпорядкування, слід формально розділяти 

на лісовпорядковані до та після 2004 року. Земельні ділянки, право 

користування на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими, а 

державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), а для решти земельних ділянок - за проектами землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. У разі відсутності станом на 1 січня 2013 

року, державних актів на право постійного користування, для виготовлення 

технічної документації чи підготовки проектів землеустрою фізичні чи 

юридичні особи повинні звертатися до розробників документації із 

землеустрою. 

Право приватної власності на ліси припиняється в разі припинення права 

власності на земельну лісову ділянку у випадках і в порядку, встановлених 

законом. Припинення права власності на ліси в разі добровільної відмови 

власника від права власності на земельну лісову ділянку на користь держави 

або територіальної громади здійснюється за його заявою до відповідного 

органу в установленому законом порядку. 

Право користування лісами 

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та 

тимчасового користування лісами (оренда). 

У постійне користування ліси на землях державної власності для ведення 

лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим 

державним лісогосподарським підприємствам, іншим державним 

підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані 

лісогосподарські підрозділи. 

У постійне користування ліси на землях комунальної власності для 

ведення лісового господарства без встановлення строку надаються 

спеціалізованим комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим 

комунальним підприємствам, установам та організаціям, у яких створені 

спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. 

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення органів 

виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх 

повноважень за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового 

господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища 
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центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

лісового господарства, обласними, Київською міською державними 

адміністраціями. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне 

користування обласними, Київською міською державними адміністраціями таке 

рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. 

Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з 

іншими органами. 

Право постійного користування лісами посвідчується державним актом на 

право постійного користування земельною ділянкою. 

Об'єктом тимчасового користування можуть бути всі ліси, що перебувають 

у державній, комунальній або приватній власності. 

Тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим - терміном від 

одного до п'ятдесяти років і короткостроковим - терміном до одного року. 

Довгострокове тимчасове користування лісами - засноване на договорі 

строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для потреб 

мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, 

туристичних і освітньо-виховних цілей, проведення науково-дослідних робіт. 

Довгострокове тимчасове користування лісами державної та комунальної 

власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних 

користувачів лісами на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за 

погодженням з постійними користувачами лісами та центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового 

господарства. 

Довгострокове тимчасове користування лісами приватної власності 

здійснюється без вилучення земельних ділянок шляхом укладення між 

власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає 

реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері лісового господарства. 
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Короткострокове тимчасове користування лісами для заготівлі 

другорядних лісових матеріалів, побічних лісових користувань та інших 

потреб, передбачених Лісовим кодексом України, здійснюється без вилучення 

земельних ділянок у власника лісів, постійного лісокористувача на підставі 

спеціального дозволу, що видається власником лісів, постійним 

лісокористувачем підприємствам, установам, організаціям, громадянам 

України, іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам. 

Суб'єктами правовідносин тимчасового користування лісами є: 

власники лісів або уповноважені ними особи; 

підприємства, установи, організації, громадяни України, іноземці та особи 

без громадянства, іноземні юридичні особи. 

Тимчасовий лісокористувач не має права передавати лісові ділянки в 

тимчасове користування іншим особам. 

Постійні лісокористувачі мають: 

1) право самостійно господарювати в лісах; 

2) виключне право на заготівлю деревини; 

3) право власності на заготовлену ними продукцію та доходи від її 

реалізації; 

4) право на відшкодування збитків у випадках, передбачених 

законодавством; 

5) право здійснювати відповідно до законодавства будівництво доріг, 

спорудження жилих будинків, виробничих та інших будівель і споруд, 

необхідних для ведення лісового господарства. 

Постійні лісокористувачі зобов'язані: 

1) забезпечувати охорону, захист, відтворення, підвищення продуктивності 

лісових насаджень, посилення їх корисних властивостей, підвищення 

родючості ґрунтів, вживати інших заходів відповідно до законодавства на 

основі принципів сталого розвитку; 

2) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів; 
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3) вести лісове господарство на основі матеріалів лісовпорядкування, 

здійснювати використання лісових ресурсів способами, які забезпечують 

збереження оздоровчих і захисних властивостей лісів, а також створюють 

сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення; 

4) вести первинний облік лісів; 

5) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання 

земель; 

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних комплексів і 

об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів 

тваринного і рослинного світу, рослинних угруповань, сприяти формуванню 

екологічної мережі відповідно до природоохоронного законодавства; 

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'єктів електромереж, інших 

інженерних споруд, які проходять через лісову ділянку, для їх обслуговування. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування 

мають право: 

1) здійснювати господарську діяльність у лісах з дотриманням умов 

договору; 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами в 

установленому порядку зводити тимчасові будівлі і споруди, необхідні для 

ведення господарської діяльності; 

3) отримувати продукцію і доходи від її реалізації. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах довгострокового користування 

зобов'язані: 

1) приступати до використання лісів у строки, встановлені договором; 

2) виконувати встановлені обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому 

законом та договором; 

3) дотримуватися встановленого законодавством режиму використання 

земель; 

4) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і 

захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, 
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захисту і відтворення типових та унікальних природних комплексів і об'єктів, 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, сприяти формуванню екологічної мережі; 

5) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів; 

6) не порушувати прав інших лісокористувачів. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування 

мають право: 

1) здійснювати використання лісових ресурсів з додержанням вимог 

спеціального дозволу; 

2) за погодженням із власниками лісів, постійними лісокористувачами у 

встановленому порядку споруджувати тимчасові будівлі та споруди, необхідні 

для зберігання і первинної обробки заготовленої продукції; 

3) власності на заготовлену ними в результаті використання лісових 

ресурсів продукцію та доходи від її реалізації; 

4) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законодавством. 

Тимчасові лісокористувачі на умовах короткострокового користування 

зобов'язані: 

1) здійснювати використання лісових ресурсів за встановленими 

правилами і нормами; 

2) вести роботи способами, які забезпечують збереження оздоровчих і 

захисних властивостей лісів, а також створюють сприятливі умови для охорони, 

захисту та відтворення лісів, охорони типових та унікальних природних 

комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, видів тваринного і рослинного світу; 

3) своєчасно вносити плату за використання лісових ресурсів; 

4) не порушувати прав інших лісокористувачів. 

Лісові сервітути 

Лісовий сервітут - право на обмежене платне або безоплатне користування 

чужою земельною лісовою ділянкою, який встановлюється на підставі закону, 
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договору або рішення суду. За своєю суттю, лісовий сервітут є видом 

безоплатного короткострокового тимчасового користування громадян лісами. 

Громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та 

комунальної власності, якщо інше не передбачено законом. 

Права власників лісів або лісокористувачів можуть бути обмежені на 

користь інших заінтересованих осіб на підставі закону, договорів, заповіту або 

за рішенням суду. 

Установлення лісового сервітуту не веде до позбавлення власника 

земельної лісової ділянки, щодо якої встановлений лісовий сервітут, права 

володіння, користування та розпоряджання нею, а користувача - володіння, 

користування. 
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