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порядок
вирilпення суперечок мiж суб'сктами лiсокористування щодо прав володrння та

користування лiсовими ресурсами Щп <полiсьrсе лiсове господарство)

Право користуватися природними об'ектами закрiплено у ст, 13 Конституцii

Украiни, де чiтко визначено, що ((земля, Ti надра, атмосферне повiтря, воднi та iншi

приролнi ресурси, якi знаходяться в межах територii Укратни с об'сктами права

"nu.rro"ri 

- 
УкраТнського народу, Вiд iMeHi Украiнського народу права власника

здiйснюють органи державнот влади та органи мiсцевого самоврядування в межах,

визначених цi.о Конституuiею. Кохсний громадянин мае право користуватися

природними об'ектами права власностi народу вiдповiдно до закону),

Право вiльно перебувати в лiсах визначено у ст. 7 Лiсового кодексу Украiни (лалi

ЛК Украiни) - кЛiси, nni ."u*одяться в межах територiТ УкраТни, _с об'сктами права

власностi украiнського народу. лiси можуть перебувати в державнiй, KoMyn-1"_11,ju

приватнiй влъсностi>. Слiд зазначити, що надання у. користування мисливських угlдь

жодним чином не впливае на право власностi на лiс. Лiси залишаються у дерхсавнiй

власностi, тому громадяни мають право вiльного доступу та перебування у лiсi, Також

громадяни мають право на використання лiсових pecypciB для власного споживання,

Право громадян на використання лiсових pecypciB визначено у ст.66 лIt Украiни _

кгромадяни мають право в лiсъх державноi та комунальнот власностi, а також за згодою

власника в лiсаХ приватноi власностi вiльно перебувати, безоплатно без видачi

спецiальнОго дозволУ iбrрur' для власнОго спожиВання дикОрослi трав'янi рослини, квiти,

ягоди, горiхи, .р"б" .,йо, KpiM випадкiв, передбачених цим Кодексом та iншими

закоFIодавчими актами Украiни>.

Мiсцеве населення мас безперешкодний доступ до лiсу з моrrсливiстю збирання

грибiв, ягiд, траВ для власН"* ,rоrр.б, рекреацii, випасання худоби, /{оступ може бути

обмежений у випадку стихiйного n"*u, поrкехсi чи iнших випадках передбачених

законодавством. Мiсцевi громади також мають можливiсть оскаржувати дii пiдприемства,

якщо воно зачiпае iх права.

такохс ця стаття визначае умови користування лiсовими ресурсами, де, зокрема,

зазначено, що KI'poM адяни пiд час здiйснення загального використання лiсових pecypciB

зобов'язанi виконувати вимоги п.охсежнот безпеки в лiсах, користуватися лiсовими

ресурсами, зазначеними у частин1 першiй цiсi cTaTTi, способами i в обсягах, що не

завдають шкоди вiдтворенню цих ресуръi", не погiршують санiтарного стану лiсiв>,

певнi обмехсення перебування у лiсi MolltyTb бути обумовленi вимогами потtеlкноi

безпеки, зокрема у пожежонебезпечний перiод. обмехtення встановлюються

уповнова}кеними на це органами дертсавноi влади.

такотс, виключно з MipkyBaHb безпеки, можуть бути застосованi певнi обмехсення

на перебування у лiсi пiд час проведення полювання.

полювання проводиться У чiтко встановлений перiод в межах, визначених для

цього в мисливських угiддях. Строки полювання визначенi у ст. 19 Закону Укратни <про

мисливське господарство та полюванIIя). Конкретна дата вiдкритгя та закриття

полювання на певний вид мисливських тварин, днi полювання протягом тижня та порядок

його здiйснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються



користуваLIем мисливських угiдь у межах cTpoKiB, визначени1_ y.y_ _:11lilj:,.,,з
,rоaод*aппям iз центральним органом виконавчоi влади, ruo реалiзуе державну полlтику у

сферi лiоового ,га мисливського господарства, обласними, Китвською, Севастопольською

мiськими державними адмiнiстраuiями та доводяться користувачами мисливQьких угiдь

до вiдома громадськостi.

питання, пов'язанi з вiльним доступом до водойм (лля вiдпочинкуо купання,

плавання на човнах, любительського рибальства, водопою тварин), регламентуються

Водним кодексоМ Украiни (далi BIt Украiни) та iншими нормативно-правовими актами,

Зокрема у ст. 47 ВК УкраiНи зазначенЬ, щО кЗага-llьне водокористування здiйснюсться

громадянами для auдоuопa"ня iх потреб (купання, плавання на човнах, любительське i

*opr"u"a рибальство, водопiй тварин, забiр води з водних об'сктiв без застосування

..rоруд або технiчних пристроiв ,ь . пр"rиць) безкоштовно, без закрiплення водних

об'йiВ за окремиМ, о.обur" та без надання вiдповiдних дозволiв>,

такотt у зазначенiй статгi вказано, що обмеlкення загального водокористування

мо}куть застосовуватись з метою охорони життя i здоров'я громадян, охорони

навколишнього природного середовищu ru a iнших передбачених законодавством пiдстав

уповноваЖенимИ на це органами державноТ влади та мiсцевого самоврядування, Мiсцевi

Ьад" зобОв'язанi повiдомляти населення про встановленi ними правила, що обмеiкують

загальне водокористування.

так, ст. 5 t вк Украiни визначено порядок користування водними об'сктами, що

наданi в оренду, й чiтко визначено, що воднi об'скти надаються в користування на умовах
оренди без обмехсення права загаJIьного водокористування, KpiM випадкiв, визначених

законом.

орендарi водного об'скта зобов'язанi передбачити мiсця для безоплатного

забезпечення права громадян на загальне водокористування (купання, плавання на човнах,

любительське i спортивне рибальство тощо).

при визначеннi таких мiсць перевага надасться традицiйно розташованим мiсцям

масового вiдпочинку.

у Merkax населених пунктiв забороняеться обмеження будь-яких видiв загального

водокористування, KpiM випадкiв, визначених законом.

Заборона загаJIьного водокористування водними об'€ктами, наданими в

користування на умовах оренди, та ix нецiльове використання с пiдставою для розiрвання
договору оренди.

пiдсумовуючи вищенаведенi норми законодавства, наголошусмо, що громадяни

мають право вiльно перебувати в лiсах дерrкавноi та комунальноi власностi, безоплатно

без видаЧi спецiалЬного дозВолу збирати для власного споживання дикорослi трав'янi

рослини, квiти, ягоди, горiхи, гриби. Вiльний доступ громадян до лiсiв та водойм

гарантуетЬся законоДавствоМ УкраТни, а обмеrкення на перебування у лiсi мохtуть бути

BcTaHoBлeIri виключно у визначеному законодавством порядку уповноваженими на це

органамИ державноi владИ та мiсцевогО самоврядУвання, зважаючи на необхiднiсть

забезпечення безпеки громадян та захисту лiсу (рослин i тварин). Певнi обмеження на

перебування у лiсi мо}куть бути застосованi пiд час проведення полювання. Конкретна

дата вiдкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, днi полювання

протягом ти}кня та порядок його здiйснення, визначаються користувачем мисливських

угiдь (за погодженням iз вiдповiдним органом виконавчоТ влади у межах cTpoKiB,

визначених законодавством) та доводиться до вiдома громадськостi.



СТОСОВНО ВОДОйМ Ще раз зазначаемо, Iцо купання, плаваЕня на човнах,ЛЮбИТеЛЬСЬКе i СПОРТИВЕе РИбальство, водопiй ,"фr, забiр води з водних об,ектiв без

lЖХТХН"":ТРУД 
абО ТеХНiчних пристроiв для грмадя" е безкоштовним l 

". 
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обмеrкення можугь застосовуватись з метою охорони життя i здоров'я громадяЕ,охорони навколишнього природного середовища та з iнших передбачених законодавствомпiдстав уповноваженими на це оргаЕаI\{и державноi влади та мiсцевого счlN{оврядування.
мiсцевi ради зобов'язанi повiдомляти Еаселонця про встаЕовленi ними правила, щообмежують загальне водокористування. 

ДrУv U''qlrvDJlvЛl ll

,Щержавне пiдприемство кПолiське лiсове господарство)) створюе Bci необхiднiумови мiсцевому населенню та турист€lм для збирання та власного споживаннядикорослих трав'яних рослиЕи, KBiTiB, ягiд, горiхiв, грибiв. З цiею *."оо був вiдкритийдоступ ло лiсУ приват}Iому tlвтотранспорту, влаштованi мiсця дJUI тимчасових стояIIокавтомобiлiв та перебування 
"yp".riu, ор"uЪi.о"чrо iнформацiйне обслуговування туристiв,протипожежне патрулювання та маршрутне чергуванЕя лiсовоi охорони. При потребiнадаеться медична та траIIспортЕа допомога. Плата за збiр ягiд i Ь"оь для власнихпотреб не встаIIоВлюеться; при заготi"rrl a uоraрцй"i. пл.rоr розмiр плати е невеликим,а вiдповiДнi процеДури поiба"ленi бюро-рй;;;;-rr.р.**оо. Також законодавствомдозволяеться безоплатне розмiщення в лiiах np""u*"* пасiк.
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