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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ ВИННИХ ЗА ЗАСМІЧЕННЯ ЛІСІВ
ПОБУТОВИМИ ТА ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ

стаття 105 пункт 4 Лісового кодексу України
Стаття 105. Відповідальність за порушення лісового законодавства

Порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну,
цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.
Відповідальність за порушення лісового законодавства несуть особи, винні у:

4) засміченні лісів побутовими і промисловими відходами.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ ВИННИХ ЗА
ЗАСМІЧЕННЯ ЛІСІВ

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 73. Засмічення лісів відходами

Засмічення лісів відходами - тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти
п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -
від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 52. Псування і забруднення сільськогосподарських та інших земель
Псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і
радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними
водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з
бур'янами -тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Стаття 53. Порушення правил використання земель
Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного
режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію
об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або
пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень - тягнуть за
собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами,
нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками

Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами,
промисловими і комунально-побутовими викидами, відходами і покидьками, що
спричиняє його усихання чи захворювання, - тягне за собою накладення штрафу на
громадян від тридцяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на
посадових осіб - від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян.
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Стаття 82. Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх
збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження,
видалення або захоронення

Порушення вимог щодо поводження з відходами під час їх збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення або захоронення - тягне за
собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності - від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в
Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу

Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна
технологія, без спеціального дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних,
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища
-тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 82-8. Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів
Захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів - тягне за собою
накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності -
від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї
статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою
накладення штрафу на громадян від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності -
від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Стаття 83. Порушення правил застосування, зберігання, транспортування,
знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і агрохімікатів,
токсичних хімічних речовин та інших препаратів

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації
та захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин та інших
препаратів - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА  ЗАСМІЧЕННЯ ЛІСУ

Кримінальний кодекс України
Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного

забруднення
Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення
небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших
відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення
особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші
тяжкі наслідки, - карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 239. Забруднення або псування земель
1. Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами,
шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних
правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, - караються
штрафом від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.
2. Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі
наслідки, -караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням
волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ
СКЛАДАТИ ПРОТОКОЛИ, РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ І НАКЛАДАТИ
АДМІНІСТРАТИВНІ СТЯГНЕННЯ

Кодекс України про адміністративні правопорушення
Стаття 241. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового
господарства розглядає справи про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 цього Кодексу.
Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
лісового господарства, розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право керівник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його
заступники, головні лісничі, старші інженери та інженери, командири авіаланок, старші
льотчики-спостерігачі та льотчики-спостерігачі баз авіаційної охорони лісів, лісничі,
помічники лісничих, майстри лісу.

Стаття 242- 1 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони
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навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи
про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52 - 53-1, 53-3 - 54, 59 -
77-1, статтею 78 (крім порушень санітарних норм), статтями 78-1, 79, 79-2, статтями
80-83 (крім порушень санітарних норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями
86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарних
норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарних норм та норм ядерної
безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники
яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього
природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з
охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони
навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники,
старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні
інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про
адміністративні правопорушення

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів,
розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні
стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього
природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з
охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони
навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони
навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони
навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники,
старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні
інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій.

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання
органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 цього Кодексу, протоколи про правопорушення
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мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того,
протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:
4)  громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77);
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 -
77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 1
-53);
7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4);

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ЗАСМІЧЕННЯ ЛІСУ

Закон України «Про відходи»
Стаття 21. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері
поводження з відходами

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:
и) ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
м) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у
сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та
розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд
інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Стаття 15. Повноваження місцевих рад у галузі охорони навколишнього
природного середовища

Місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на
своїй території і в межах своєї компетенції: здійснюють контроль за додержанням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать:
б) делеговані повноваження:

1) здійснення контролю за додержанням земельного та природоохоронного законодавства,
використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого
значення, відтворенням лісів;
7) визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;
7-1) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності у сфері
поводження з відходами;
12) здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у
сфері поводження з побутовими та виробничими відходами та розгляд справ про
адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних
органів у разі порушення законодавства про відходи;

7

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n410
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n414
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n468
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n472
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n289
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n410
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n456
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n468
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n468
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n484
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n509
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n565
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#n636
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text


ПРАВО ВЛАСНОСТІ  НА ЛІСИ

ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ

Лісовий кодекс України
Стаття 8. Право державної власності на ліси
У державній власності перебувають усі ліси України, крім лісів, що перебувають у

комунальній або приватній власності. Право державної власності на ліси набувається і
реалізується державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій відповідно до закону.

Стаття 16. Право користування лісами
Право користування лісами здійснюється в порядку постійного та тимчасового
користування лісами. При вчиненні громадянами та посадовими особами адміністративних
правопорушень у сфері лісового господарства уповноважені на те посадові особи згідно
зі статтею 255 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі -
протокол) за встановленою формою (додаток 1).

Відповідно до інструкції з оформлення органами Державного комітету лісового
господарства України матеріалів про адміністративні правопорушення - протокол про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 49, 63-70, 73, 75, 77, 188-5 КУпАП,
мають право складати посадові особи органів лісового господарства, яким відповідно
до статті 241 КУпАП надано право розглядати справи про адміністративні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання
органів, зазначених у статтях 222 - 244-21 КУпАП, протоколи про правопорушення мають
право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про
адміністративні правопорушення мають право складати:

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77);
7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 -
77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті
91-4, 1 -53);
7-1) громадський інспектор сільського господарства (статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4);

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Лісовий кодекс України
Стаття 9. Право комунальної власності на ліси

У комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що
перебувають у державній або приватній власності.
У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті або віднесені до об'єктів
комунальної власності в установленому законом порядку.
Право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами
безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.
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Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси
Право комунальної власності на ліси набувається при розмежуванні в установленому
законом порядку земель державної і комунальної власності, а також шляхом передачі
земельних ділянок з державної власності в комунальну та з інших підстав, не заборонених
законом.

ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ

Лісовий кодекс України
Стаття 10. Право приватної власності на ліси

Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності. Суб'єктами права приватної
власності на ліси є громадяни та юридичні особи України.

Стаття 12. 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 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
власності ліси, створені ними на набутих у власність у встановленому порядку земельних
ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без обмеження їх площі. Ліси, створені
громадянами та юридичними особами на земельних ділянках, що належать їм на праві
власності, перебувають у приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси
Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб України виникає з дня
державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без громадянства та
іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом одного року.

Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які мають у
приватній власності ліси.
Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності ліси, мають право:
1) власності на лісові ресурси та їх використання в порядку, визначеному цим Кодексом;
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 цього
Кодексу;
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;
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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.
Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки громадян і юридичних осіб,
які мають у приватній власності ліси.

ЛІСОСМУГИ
Земельний кодекс України

Стаття 37-1. Особливості використання та розпорядження земельними
ділянками, розташованими у масиві земель сільськогосподарського призначення, а
також полезахисними лісовими смугами, які обмежують такий масив

7. Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив
земель сільськогосподарського призначення, передаються у постійне користування
державним або комунальним спеціалізованим підприємствам або в оренду фізичним та
юридичним особам з обов’язковим включенням до договору оренди землі умов щодо
утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними функцій агро
лісотехнічної меліорації.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 650 «Про затвердження
ПРАВИЛ утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях
сільськогосподарського призначення»

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ЛІСУ ЧЕРЕЗ
ЗАСМІЧЕННЯ ВІДХОДАМИ

Цивільна відповідальність настає незалежно від притягнення до адміністративної чи
кримінальної відповідальності та  полягає у обов’язку відшкодування шкоди.

Відшкодування проводиться згідно Методики визначення розмірів шкоди,
зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення
природоохоронного законодавства, затвердженої Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища від 27.10.1997 р. №171 (у редакції наказу
Мінприроди від 04.04.2007 р.  №149).
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Якщо ви виявили сміттєзвалище в лісі:

- Необхідно подати звернення на інтерактивну мапу Міндовкілля
https://ecomapa.gov.ua/

Інтерактивна мапа надає можливість зареєстрованим громадянам надіслати звернення з
геоприв’язкою та фотографіями щодо виявлених сміттєзвалищ. Далі інформація надходить
до  відповідних органів місцевого самоврядування, або до відповідного лісокористувача.
Інформація щодо статусу опрацювання звернення та відповідних заходів місцевих органів
влади, або лісокористувача відображатиметься у персональному кабінеті.

- Також можна сприяти прибиранню сміттєзвалища, якщо самостійно:

а) подати скаргу до Держекоінспекції https://www.dei.gov.ua/ (1), або через сайт Урядового
контакт-центру http://ukc.gov.ua/ (2),

б)  подати заяву до органу місцевого самоврядування, в адмінмежах якого  розміщено
сміттєзвалище (якщо ліс комунальної власності);

в) подати заяву до держлісгоспу, на території держлісфонду якого розміщено
сміттєзвалище;

Для того щоб перевірити виконання  розгляду заяви потрібно:

- перевірити розділ Виконання  інтерактивної мапи Міндовкілля;
- проконтролювати своєчасність надсилання  відповіді про ліквідацію сміттєзвалища

від ДЕІ, органу місцевого самоврядування, держлісгоспу (можна у телефонному
режимі);

- особисто пересвідчитись в ліквідації сміттєзвалища.
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ПРИКЛАДИ  ЗАЯВИ/ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСМІЧЕННЯ ЛІСУ

а) Зразок заяви про засмічення лісового фонду комунальної форми власності

__________  ___________Сільська( міська) рада
Адреса, ел.пошта___________________________

Копія: Державна екологічна інспекція
__________(області), ел.пошта________

Від _________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та адреса, телефон, ел.адреса

заявника)

Заява
У лісовому масиві (точні координати) поблизу_____________________________________

(опишіть місце розташування лісової ділянки комунальної власності)
виявлено несанкціоноване сміттєзвалище побутових(промислових) відходів, що є
порушенням ЗУ “Про відходи”, Лісового кодексу України, та забороняється
несанкціоноване скидання відходів, у тому числі побутових(промислових) на території
лісового фонду .

Керуючись ЗУ “Про звернення громадян”, Лісового кодексу України, Закону
України «Про органи місцевого самоврядування», Закону України «Про відходи» органи
місцевого самоврядування та їх посадові особи, до повноваження яких належить розгляд
заяв щодо засмічення лісу, який знаходиться в комунальній власності, відходами,
зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, вживати
заходів для ліквідації сміттєзвалищ, відшкодування шкоди, приймати рішення відповідно
до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про
наслідки розгляду заяв.

Враховуючи вищенаведене, керуючись Конституцією України та ЗУ “Про звернення
громадян”, прошу:

1. Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище, що знаходиться
_____________________________________________________________(необ
хідно вказати  координати  або описати місце розташування).

2. Про результати розгляду заяви повідомити у встановлений законодавством
термін, за такою адресою:
__________________________________________________.

Дата____________ Підпис___________
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б) Зразок заяви про засмічення лісового фонду державної форми власності

Державне підприємство   «_____________лісгосп»
Адреса, ел.пошта___________________________
Копія: Державна екологічна інспекція __________(області),
ел.пошта________

Від _________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові та адреса, телефон, ел.адреса  заявника)

Заява
У лісовому масиві (точні координати) поблизу___________________________ (необхідно
описати місце розташування лісової ділянки державної форми власності) виявлено
несанкціоноване сміттєзвалище побутових(промислових) відходів, що є порушенням ЗУ
“Про відходи”, Лісового кодексу України, та забороняється несанкціоноване скидання
відходів, у тому числі побутових(промислових) на території лісового фонду .
Керуючись ЗУ “Про звернення громадян”, Лісового кодексу України, Закону України «Про
відходи» державні підприємства та їх посадові особи, до повноваження яких належить
розгляд заяв щодо засмічення лісу, який знаходиться в державній формі власності,
відходами, зобов’язані об’єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них
факти, вживати заходів для ліквідації сміттєзвалищ, відшкодування шкоди, приймати
рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти
громадян про наслідки розгляду заяв.
Враховуючи вищенаведене, керуючись Конституцією України та ЗУ “Про звернення
громадян”, прошу:
1.Ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище, що знаходиться
___________________________________________________________(необхідно вказати
координати  або описати місце розташування).
2. Про результати розгляду заяви повідомити у встановлений законодавством термін, за
адресою: _____________________________________________.
Дата____________ Підпис___________
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в) Зразок скарги в Державну екологічну інспекцію

Державна екологічна інспекція у____________ області
вул. __________ м. _____________________,
ел.пошта______________________________

______________________________
______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові та адреса, моб.тел., ел.пошта
скаржника)

Скарга

На території лісового фонду  ____________________________________________________
(координати  або опис місця розташування)

виявлено несанкціоноване сміттєзвалище, що порушує моє право на безпечне для життя і
здоров’я довкілля, оскільки таке поводження з відходами є екологічно небезпечним та не
виключає негативного впливу відходів на навколишнє середовище.

Враховуючи вищенаведене, керуючись Конституцією України та ЗУ “Про звернення
громадян”, Лісового кодексу України,  ЗУ «Про відходи» прошу:

1. Перевірити дотримання вимог природоохоронного законодавства, у сфері
поводження з відходами на території, підвідомчій сільській (міській) раді,
державному підприємству
«___________________лісгосп»______________________ (описується місце
або ж вказуються координати) та надати копії акта перевірки.

2. Притягнути винних осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої
ст. 73 КУпАП .

3. Розрахувати розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства
про відходи та зобов’язати винну особу відшкодувати її.

4. Про результати розгляду скарги та складені в процесі розгляду документи
надіслати за адресою: _______________________________________.

Дата__________________ Підпис_______________
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