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Ліси України є національним багатством і за 
своїм призначенням та місцерозташуванням ви-
конують переважно водоохоронні, захисні, сані-
тарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні та інші 
функції, є джерелом для задоволення потреб су-
спільства в лісових ресурсах. Відповідно до ст. 7 
Лісового кодексу України (далі – ЛК України) усі 
ліси, які знаходяться в межах території України, 
є об’єктами права власності Українського народу. 
Водночас ліси можуть перебувати в державній, 
комунальній та приватній власності [1].

Визначення сутності (юридичної природи) пра-
ва власності на ліси в Україні, зокрема й права 
приватної власності на цей природний ресурс, тією 
чи іншою мірою пов’язане із змістом та характе-
ром цього права. В сучасному природоресурсно-
му законодавстві України зміст права приватної 
власності на ліси розкривається через правомоч-
ності володіння, користування і розпорядження 
земельними лісовими ділянками. Загальний ци-
вілістичний підхід до регулювання відносин влас-
ності на цей природний ресурс, який характерний 
вищевказаному інституту, не визначає його комп-
лексних особливостей.

В юридичній літературі спеціально не досліджу-
вались питання змісту права приватної власності 
на ліси в Україні, що негативно вплинуло на якість 
законодавчих актів з цих питань та ефективність 
їх застосування під час захисту суб’єктивних лі-
сових прав громадян та юридичних осіб. Водночас 
проблеми визначення окремих правомочностей 
права власності на інші природні ресурси, а також 
їх зміст вже тривалий час досліджуються науков-
цями земельного, екологічного та природоресур-
сного права України. Зокрема, вказані питання 
розглядають у своїх працях такі науковці, як  
Г.О. Аксєньонок, В.І. Андрейцев, Д.В. Бусу-
йок, М.Я. Ващишин, В.К. Гуревський, І.І. Кара-
каш, М.І. Краснова, О.І. Крассов, П.Ф.Кулинич,  
Н.Р.Малишева, В.В. Носік, О.О. Погрібний,  
В.І. Семчик, Ю.С. Шемшученко, С.М. Шершун.

У ст. 2 ЛК України зазначається, що лісові від-
носини – це суспільні відносини, які стосуються 
володіння, користування та розпорядження ліса-
ми і спрямовуються на забезпечення охорони, від-
творення та стале використання лісових ресурсів з 
урахуванням екологічних, економічних, соціаль-

них та інших інтересів суспільства [1]. В такому 
разі це може означати, що у чинному ЛК Украї-
ни застосовується цивілістична ідея щодо змісту 
права власності як сукупності трьох повноважень 
власника стосовно володіння, користування та 
розпорядження земельною лісовою ділянкою. 
При цьому суб’єктом права приватної власності 
на ліс може бути особа, яка має в сукупності всі 
три правомочності власника. Водночас у цьому 
Кодексі не розкривається суть цих правомочно-
стей, а також не визначаються межі реалізації 
та здійснення права володіння, користування та 
розпорядження земельними лісовими ділянками. 
Крім цього, у вказаній правовій нормі ЛК України 
не зазначена одна з основних ознак правовідносин 
загалом, а саме волевиявлення особи.

На нашу думку, ст. 2 ЛК України слід допов-
нити та викласти у такій редакції: «Лісові від-
носини – це суспільні відносини, які стосуються 
володіння, користування та розпорядження ліса-
ми як об’єктом права власності та визначеними 
суб’єктами, враховуючи їх волевиявлення, і спря-
мовуються на забезпечення охорони, відтворення 
та стале використання лісових ресурсів з ураху-
ванням екологічних, економічних, соціальних 
та інших інтересів суспільства». Таке уточнення 
дасть змогу більш чітко зрозуміти зміст повнова-
жень суб’єктів права приватної власності на цей 
природний ресурс, враховуючи особливості лісу 
як об’єкта власності.

В такому разі зміст права приватної власності 
на ліси громадян та юридичних осіб України від-
різняється від загального цивілістичного змісту 
права власності, оскільки має іншу економічну 
основу та юридичну природу, яка обумовлена осо-
бливостями суб’єктно-об’єктного складу лісових 
правовідносин, підставами набуття і реалізації 
права приватної власності на земельну лісову ді-
лянку тощо.

Таким чином, суб’єктивне право приватної 
власності на земельну лісову ділянку формуєть-
ся із врахуванням подвійної структури власності.  
З одного боку, це право має ознаки речового права, 
а з іншого – не охоплюється повністю нормами ци-
вільного права щодо розуміння змісту права влас-
ності як сукупності повноважень щодо володіння, 
користування і розпорядження лісом. Отже, роз-



47Випуск 3(12), 2016

криваючи зміст суб’єктивного права приватної 
власності на ліси, потрібно враховувати загальне 
вчення цивільного права щодо речових прав на 
землю, а також норми лісового, земельного, еколо-
гічного та інших галузей законодавства України.

Слід сказати, що ні в земельному, ні в лісово-
му, ні в іншому законодавстві України окремо 
не дається визначення понять «володіння», «ко-
ристування» та «розпорядження» як складових 
суб’єктивного права приватної власності на зе-
мельну лісову ділянку. Водночас ст. 317 Цивіль-
ного кодексу України визначає зміст права влас-
ності власника як право володіння, користування 
та розпоряджання своїм майном [2]. Однак запро-
поноване визначення змісту поняття права влас-
ності не стосується безпосередньо лісу, оскільки 
за чинним законодавством України ліс не є май-
новим об’єктом.

У науці земельного права України існують 
різні погляди стосовно визначення понять ви-
щезгаданих правомочностей. Так, наприклад,  
В.І. Андрейцев зазначає, що право володіння – це 
юридично встановлена можливість гарантування 
сталості належності відповідних юридично та в 
натурі (на місцевості) визначених земель і земель-
них ділянок їхнім суб’єктам згідно з правовста-
новлюючими документами і земельно-правовою 
документацією, невідчужуваності та невід’ємно-
сті їх від власників без їхнього особистого волеви-
явлення, визнання виключності та абсолютності 
належних їм прав на ці землі та земельні ділянки, 
а також на результати здійснюваної ними нешкід-
ливої й безпечної господарської та іншої діяльно-
сті, що створює почуття свободи в їх використанні 
відповідно до цільового призначення для задово-
лення власних матеріальних і духовних потреб та 
інтересів [3, с. 98].

В.В. Носік вважає, що право володіння слід 
розглядати як гарантовану Конституцією України 
свободу особи, яка полягає у можливості і здатно-
сті особи в установленому законом порядку набу-
ти у власність земельну ділянку згідно з функціо-
нальним призначенням у визначених розмірах, а 
також зайняти її шляхом виконання юридичних 
дій щодо встановлення межових знаків у натурі 
(на місцевості) і не допускати будь-яких посягань 
з боку третіх осіб на володіння землею, крім ви-
падків, передбачених законом [4, с. 252].

П.Ф. Кулинич говорить про право володіння 
як про юридично забезпечену можливість утриму-
вати земельну ділянку як свою власну, позначити 
її межі не тільки межовими знаками встановле-
ного зразка, але й природними (дерева, кущі) чи 
рукотворними (тин, рів тощо) об’єктами з метою 
регулювання чи повної заборони доступу на зе-
мельну ділянку інших осіб [5, с. 82].

В.К. Гуревський, В.І. Семчик вважають, що 
право володіння земельною ділянкою – це засно-

вана на законі можливість фактично володіти зе-
мельною ділянкою, наданої громадянинові або на-
лежною йому на підставі цивільно-правових угод 
[6, с. 75; 7, с. 117–121].

Водночас С.М. Шершун, розглядаючи ліс як 
об’єкт права приватної власності, вважає, що 
право володіння лісами є фактичним володінням 
об’єктом, здійсненням господарського панування 
над привласненими лісовими ресурсами та усу-
ненням всіх інших осіб від фактичного привлас-
нення таких ресурсів [8, с. 79].

Вищенаведені підходи до розуміння суті пра-
ва володіння характеризують це поняття з точ-
ки зору речового права, оскільки відображають 
виключно цивілістичний характер змісту права 
власності на майно. Крім того, наведені дефініції 
поняття права володіння є дещо узагальненими та 
недостатніми для з’ясування змісту права воло-
діння земельною лісовою ділянкою з огляду на її 
особливості як об’єкта права приватної власності.

Таким чином, з точки зору лісового законодав-
ства України володіти земельною лісовою ділян-
кою на праві приватної власності можна лише 
тоді, коли частина території визначена як окрема 
земельна лісова ділянка, а громадянин або юри-
дична особа у встановленому законом порядку 
виконує комплекс необхідних дій, пов’язаних із 
вчиненням правочинів та дій щодо набуття у влас-
ність відповідної земельної ділянки, одержання 
ними документів, що посвідчують право власності 
на земельну ділянку та їх державної реєстрації.

Отже, визначаючи сутність правомочності во-
лодіння земельною лісовою ділянкою, слід вказа-
ти на те, що вона включає юридично забезпечену 
можливість громадян та юридичних осіб України 
вважати замкнену земельну лісову ділянку за-
гальною площею до 5 гектарів своєю, зайняти її 
фізично, панувати над нею, обмежувати і не до-
пускати інших осіб до цієї ділянки, крім випад-
ків, передбачених ЛК України та іншими нор-
мативно-правовими актами. В такому разі право 
володіння земельною лісовою ділянкою належить 
лише суб’єктам цього права і включає право на 
доступ до набуття земельної лісової ділянки у 
приватну власність, право на зайняття земельної 
лісової ділянки, право не допускати інших осіб на 
цю ділянку.

Розглядаючи право користування земельними 
лісовими ділянками, слід зазначити, що і в цьому 
випадку Закон не містить визначення вказаного 
поняття. Водночас у юридичній літературі існу-
ють певні визначення щодо права користування 
земельними ділянками. Так, В.І. Андрейцев за-
значає, що право користування земельними ді-
лянками – це юридично забезпечена можливість 
спеціально уповноважених державних органів і 
органів самоврядування на отримання диферен-
ційної ренти за платне використання землі, юри-
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дично гарантована можливість суб’єктів права 
власності самостійно господарювати на землі та 
використовувати її для задоволення різноманіт-
них потреб [9, с. 63].

Інші науковці вважають, що право користу-
вання земельними ділянками є юридично нада-
ною власникові можливістю господарського та 
іншого використання земельної ділянки з метою 
отримання доходів та інших благ від корисних 
властивостей землі [5, с. 83]; як визнані законом 
можливості привласнення власником земельної 
ділянки її корисних властивостей шляхом одер-
жання сільськогосподарської та іншої продукції і 
доходів в результаті її господарської експлуатації 
для задоволення своїх матеріальних потреб та ре-
алізації інших інтересів [10, с. 208].

В.В. Носік розглядає це поняття з точки зору 
права землевикористання і зазначає, що це – га-
рантована Конституцією України свобода особи, 
яка полягає в можливості і здатності власника зе-
мельної ділянки вільно використовувати її, осво-
ювати і здійснювати господарську експлуатацію 
природних властивостей землі для задоволення 
власних і суспільних потреб та інтересів, з ураху-
ванням встановлених законом, договором чи адмі-
ністративним актом обмежень [4, с. 252].

На думку науковців у галузі лісового законо-
давства України, користування лісами є можли-
вістю користувача лісовими ресурсами управляти 
об’єктом лісової власності впродовж конкретного 
терміну і відповідно до умов, заданих йому суб’єк-
том власності в особі володаря або розпорядника 
[11, с. 134].

Право користування належить перш за все 
власнику, проте може здійснюватися та реалізо-
вуватися і не власником. У зв’язку з цим важли-
вим є визначення поняття права лісокористуван-
ня у контексті права приватної власності на ліси 
в Україні.

В юридичній літературі поняття «право лі-
сокористування» трактується як один з важли-
вих інститутів лісового права, який складається 
з сукупності правових норм, які встановлюють 
умови і порядок багатоцільового раціонального 
використання, відтворення і охорони лісів, веден-
ня лісового господарства, права і обов’язки лісо-
користувачів, виходячи з інтересів суспільства 
в одержанні деревини, інших лісових ресурсів, 
використання інших корисних властивостей лісу 
[12, с. 373].

Зокрема, поряд із поняттям «право лісоко-
ристування» вживається і поняття сталого лісо-
користування, розгляд якого за останні декіль-
ка років набув актуального значення. Зокрема,  
С.М. Шершун вважає, що стале лісокористування 
означає управління лісами і лісовими площами 
та їх використання таким чином і з такою інтен-
сивністю, які забезпечують їх екологічне різнома-

ніття, продуктивність, здатність до відновлення, 
життєздатність, а також здатність виконувати і в 
майбутньому відповідні екологічні, економічні і 
соціальні функції на місцевому, національному і 
глобальному рівнях, без шкоди для інших екосис-
тем. На його думку, це визначення може бути взя-
тим за основу під час запровадження поняття «ста-
ле лісокористування» у лісовому законодавстві 
України [8, с. 28]. Однак чинний ЛК України не 
тільки не містить визначення цього поняття, але 
й не зовсім часто згадує його. Адже поняття «ста-
ле лісокористування» вживається тільки один раз 
під час визначення поняття «лісові відносини». 
Проте положення ЛК України містять дотичне до 
нього поняття «сталий розвиток», яке вживається 
до обов’язків постійних лісокористувачів (ст. 19), 
завдань організації лісового господарства (ст. 34), 
матеріалів лісовпорядкування (ст. 48), моніторин-
гу лісів (ст. 55), лісової сертифікації (ст. 56) тощо.

Однак С.М. Шершун зазначає, що право ко-
ристування лісами – це визнання законом можли-
вості їх господарської експлуатації, вилучення з 
них корисних властивостей та отримання доходів  
[8, с. 79].

Таким чином, право користування як елемент 
змісту права приватної власності на ліси в Україні 
передбачає можливість для громадян та юридич-
них осіб освоїти відповідну ділянку і самостій-
но вести лісове господарство, використовувати 
у встановленому законом порядку для потреб лі-
сового господарства наявні на конкретній ділян-
ці лісові ресурси, природні компоненти, а також 
споруджувати в установленому порядку виробни-
чі та інші будівлі й споруди, необхідні для веден-
ня лісового господарства і використання лісових 
ресурсів.

Наступним елементом права приватної влас-
ності на ліси є право розпорядження земельною 
лісовою ділянкою. Це поняття, як усі інші скла-
дові змісту права приватної власності на ліси, не 
тільки не закріплене у чинному лісовому законо-
давстві України, але й не розроблялось вченими 
еколого-правової науки.

В.І. Андрейцев розрізняє право розпоряджен-
ня держави, територіальних громад та суб’єктів 
права приватної власності. Зокрема, під правом 
розпорядження суб’єктів приватної власності він 
розуміє юридично забезпечену можливість само-
стійного використання земель відповідно до їх ці-
льового призначення, надання у використання та 
відчуження іншим суб’єктам на договірних заса-
дах [9, с. 63]. Водночас він вказує на те, що право-
мочність розпорядження як обов’язковий елемент 
змісту права суб’єктів приватної і колективної 
власності на землю та інші природні ресурси – це 
юридично забезпечена можливість відповідних 
суб’єктів самостійно використовувати природні 
ресурси, що їм належать, за цільовим призначен-
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ням, надавати їх у користування або відчужувати 
їх частково або в повному обсязі на користь інших 
суб’єктів на договірних засадах (купівля-продаж, 
оренда, іпотека, передача у спадщину та інші не-
заборонені форми) [9, с. 71].

І.І. Каракаш визначає право розпорядження 
як визнані за суб’єктом і гарантовані законом 
можливості здійснення дій, які спрямовані на ви-
значення правової приналежності або юридичної 
долі земельної ділянки [13, с. 38].

В.І. Семчик вважає, що право розпоряджен-
ня землею – це найбільш визначальна правомоч-
ність власника. Вона належить лише власникові 
землі і реалізується шляхом особистого викори-
стання певним чином і для певних цілей, а також 
шляхом припинення або обмеження свого права 
[14, с. 290].

За визначенням В.В. Носіка, право розпоря-
дження земельною ділянкою слід розглядати як 
гарантовану Конституцією України свободу осо-
би, яка полягає у можливості і здатності особи на 
свій розсуд з додержанням передбачених законом, 
договором чи адміністративним актом обмежень і 
обтяжень визначати свій правовий статус як влас-
ника землі, надавати можливість використовува-
ти земельну ділянку іншим особам, добровільно 
відмовитися від власності на землю, вільно відчу-
жувати юридичний титул власника землі іншим 
особам [4, с. 252].

С.М. Шершун вважає, що під правом розпо-
рядження лісами слід розуміти юридичну мож-
ливість вчиняти розпорядчі дії, спрямовані на 
визначення господарського призначення, юри-
дичної долі лісів, їх ресурсів. На його думку, ви-
значення господарського призначення як спосіб 
розпорядження лісами має місце, зокрема, під 
час переведення лісів з однієї групи до іншої, пе-
реведення лісових земель до нелісових для вико-
ристання у цілях, пов’язаних чи не пов’язаних із 
веденням лісового господарства. Зміни юридичної 
долі лісів, їх ресурсів мають місце також унаслі-
док відчуження земельних ділянок лісового фон-
ду, заготівлі лісових ресурсів, які перестають 
бути частиною лісу, перетворюються на його про-
дукцію (лісові продукцію), яка належить тому, 
хто здійснив відповідну заготівлю за спеціальним 
дозволом чи придбав її за цивільним договором у 
власника лісу [8, с. 79–80].

Таким чином, право розпорядження земель-
ною лісовою ділянкою можна визначити як гаран-
товану лісовим законодавством України свободу 
громадянина та юридичної особи, яка полягає у 
їх можливості на свій розсуд визначати юридичну 
долю земельної лісової ділянки, надавати можли-
вість використовувати відповідну ділянку іншим 
особам або добровільно відмовитися від права 
власності на земельну лісову ділянку на користь 
інших осіб.

Отже, аналізуючи вищевикладене, можемо 
зробити висновок про те, що зміст права приват-
ної власності на ліси має свої особливості. В сучас-
них ринкових умовах зміст права приватної влас-
ності на ліси має особливу юридичну природу, яка 
зумовлена суб’єктно-об’єктним складом лісових 
правовідносин, підставами набуття та реалізації 
цього права. Такі правомочності є універсальни-
ми і охоплюють усі дії, які громадяни і юридичні 
особи України можуть вчиняти щодо цього об’єк-
та права приватної власності.
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