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Стаття присвячена правовим проблемам набуття права приватної власності на ліси в Україні. 
На основі чинного законодавства та юридичної літератури проведено комплексний аналіз підстав 
набуття права приватної власності на земельні лісові ділянки, а також дано правову характерис-
тику особливостям реалізації цього права.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку державотворення в Україні 
одне з чільних місць займає правове регулю-
вання суспільних відносин у сфері ведення 
лісового господарства. Важливою подією у 
формуванні багатоукладної економіки було 
скасування виключної державної власності 
на ліси і запровадження приватної та кому-
нальної форм власності. Проте однозначно 
не можна сказати, що на практиці всі три 
форми власності є рівними, оскільки закон 
передбачив презумпцію державної власності 
усіх лісів України, окрім лісів, що перебува-
ють у комунальній або приватній власності, 
а також визначив виняткові випадки набуття 
права комунальної та приватної власності на 
ліси. Тому натепер частка офіційно обліко-
ваних лісів приватної власності є вкрай не-
значною і становить менше 0,1% загальної 
площі лісових земель. У контексті подаль-
шої диверсифікації форм власності на ліси 
особливе значення мають лісові ділянки, що 
перебували у користуванні сільськогоспо-
дарських підприємств, оскільки вони потен-
ційно можуть слугували базою для форму-
вання як комунальних, так і приватних лісів. 
Водночас розвиток приватного лісівництва, 
зокрема, в частині лісорозведення є одним 
із важливих напрямів реформування лісової 
галузі в державі. 

Стан дослідження. Дослідженням тео-
ретичних питань права приватної власності 
на ліси в Україні займались такі вчені, як 
Г.І. Балюк, М.М. Заверюха, І.І. Каракаш, 
П.Ф. Кулинич, В.П. Непийвода, Я.В. Оніка, 
В.П. Печуляк, А.К. Соколова, О.П. Чопик, 
С.М. Шершун, М.В. Шульга, Н.Г. Юрчишин 
та інші. Але, незважаючи на інтенсивність 

наукових розвідок, широкий спектр проблем 
набуття права приватної власності на ліси 
донині залишається невирішеним, а тому 
дискусійні питання потребують належної 
правової оцінки.

Постановка завдання. Метою статті є 
здійснення комплексного аналізу підстав 
набуття права приватної власності на зе-
мельні лісові ділянки за українським зако-
нодавством.

Виклад основного матеріалу. Зміни до 
Лісового кодексу України (далі – ЛК Укра-
їни) у 2006 році, які запровадили реальні 
механізми реалізації права приватної влас-
ності на лісові ресурси, засвідчили бажання 
держави розвивати правові можливості щодо 
лісових ресурсів реальних суб’єктів права 
приватної власності – громадян та юридич-
них осіб [1, с. 134]. Вчена Я.В. Оніка спра-
ведливо відзначає, що в Україні формування 
приватної власності на ліси штучно обмеже-
не умовами щодо площі земельних ділянок 
лісогосподарського призначення та стану 
земель, що суперечить змісту права влас-
ності, яке полягає не в кількості і не в назві 
правомочностей власника, а в тій мірі реаль-
ної юридично забезпеченої та гарантованої 
влади, яка надається конкретному власнику 
чинним законодавством [2, с. 74]. Дедалі час-
тіше лунають пропозиції розширити права 
приватних власників лісів, зокрема збільши-
ти площу лісів, що можуть перебувати у при-
ватній власності [3, с. 279].

Так, у ч. 1 ст. 56 Земельного кодексу Укра-
їни (далі – ЗК України) [4] закріплено, що 
землі лісогосподарського призначення мо-
жуть перебувати у державній, комунальній 
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та приватній власності. Статтею 7 ЛК Укра-
їни [5] визначено, що ліси, які знаходяться 
в межах території України, є об’єктами права 
власності Українського народу. Ліси можуть 
перебувати у державній, комунальній та при-
ватній власності.

Суб’єктами права приватної власності 
на ліси є лише громадяни та юридичні осо-
би України. Згідно зі ст. 13 ЛК України 
право приватної власності на ліси громадян 
та юридичних осіб України виникає з момен-
ту одержання ними документів, що посвід-
чують право власності на земельну ділянку, 
та їх державної реєстрації. Документом, що 
посвідчує право приватної власності на ліси, 
є державний акт на право власності на зем-
лю, виданий на відповідну земельну ділянку. 
Тобто норми ЛК України вказують на те, 
що право власності на ліси повинно виника-
ти і посвідчуватись відповідно до земельного 
законодавства.

Слід окремо сказати про застарілість 
формулювання норм лісового законодавства 
щодо посвідчення прав на земельну ділян-
ку порівняно із земельним законодавством. 
Як відомо, з 01.01.2013 реєстрація земель-
них ділянок та прав на них здійснюється за 
правилами та у порядку, встановленими ЗУ 
«Про державний земельний кадастр» [6] та 
ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» [7], згідно 
з якими державні акти на земельні ділянки не 
видаються. Документом, що посвідчує право 
власності, є свідоцтво про право власності 
на нерухоме майно. За необхідності право на 
земельну ділянку може бути підтверджено 
витягом із Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно або Державного земель-
ного кадастру, державними актами, видани-
ми до 01.01.2013. У зв’язку з наведеним вище 
пропонуємо викласти ч. 3 ст. 13 ЛК України 
так: «Право приватної власності на земель-
ну лісову ділянку оформлюється відповідно 
до Закону України «Про державну реєстра-
цію речових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень».

Як відомо, ЛК України встановлює ви-
черпний перелік підстав набуття права при-
ватної власності на ліси. Зокрема, згідно з 
ч. 1 ст. 12 Кодексу, громадяни та юридичні 
особи України можуть безоплатно або за 
плату набувати у власність у складі угідь се-
лянських, 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. Цій нормі відповідає ч. 2 ст. 56 ЗК 
України, яка передбачає можливість пере-
дачі у власність громадян і юридичних осіб 
земельних ділянок лісогосподарського при-

значення площею до 5 гектарів. Зазначене 
положення ЗК України є винятком, оскільки 
за загальним правилом землі лісогосподар-
ського призначення не можуть передаватись 
у приватну власність із державної (п. «ґ» 
ч. 4 ст. 84 ЗК України) та комунальної (п. «г» 
ч. 4 ст. 83 ЗК України) власності.

Також громадяни та юридичні особи мо-
жуть мати у власності ліси, створені ними на 
набутих у власність у встановленому поряд-
ку земельних ділянках малопродуктивних 
угідь, без обмеження їх площі (ч. 2 ст. 12 ЛК 
України). Окрім того, в ч. 3 ст. 12 Кодексу 
окремо зазначено, що ліси, створені громадя-
нами та юридичними особами на земельних 
ділянках, що належать їм на праві власнос-
ті, перебувають у приватній власності цих 
громадян і юридичних осіб. Вочевидь, у цій 
статті йдеться лише про первинні способи 
набуття права власності на ліси. З огляду 
на положення п. 3 ч. 1 ст. 14 ЛК України, 
яким передбачено можливість продавати 
або іншим шляхом відчужувати відповідно 
до закону земельну лісову ділянку, а також 
ч. 1 ст. 9 ЦК України [8], згідно з якою по-
ложення останнього застосовуються до від-
носин, що виникають у сфері використання 
природних ресурсів, можливим також є і вто-
ринне набуття на підставі правочинів права 
власності на приватні ліси, які набуті відпо-
відно до ст. 12 ЛК України.

Площа земельних лісових ділянок, набу-
та за рішенням органів місцевого самовряду-
вання та органів державної влади відповідно 
до закону, може бути збільшена в разі успад-
кування лісів згідно із законом (ч. 1 ст. 12 ЛК 
України). У зв’язку з цим варто підтримати 
думку І.І. Каракаша про те, що слід було б за-
кріпити у ЛК України договірний і спадко-
ємний порядок щодо набуття права приват-
ної власності на ліси як самостійні об’єкти 
права [9, с. 222].

Вважаємо цілком правильним та обґрун-
тованим твердження вченої Я.В. Оніки про 
те, що об’єктом цивільного обороту і річчю 
з цивілістичної точки зору є земельна лісо-
ва ділянка [2, с. 28]. Але, окрім лісового за-
конодавства, ні земельне, ні цивільне, у свою 
чергу, не оперують відповідним терміном. 
Очевидно, що, згадуючи «земельну лісову 
ділянку», ЛК України має на увазі сформо-
вану відповідно до земельного законодавства 
«земельну ділянку», а саме частину земної 
поверхні з установленими межами, певним 
місцем розташування, з визначеними щодо 
неї правами (ч. 1 ст. 79 ЗК України), з тією 
лише особливістю, що вона є одночасно лі-
совою, тобто вкритою (або постійно чи тим-
часово невкритою) лісом. Так, відповідно до 
ч. 6 ст. 1 ЛК України земельною лісовою ді-
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лянкою є земельна ділянка лісового фонду 
України з визначеними межами, яка нада-
ється або вилучається у землекористувача 
чи власника земельної ділянки для ведення 
лісового господарства або інших суспільних 
потреб відповідно до земельного законодав-
ства. Таким чином, використовуючи термін 
«земельна лісова ділянка», ЛК України від-
силає до земельного законодавства і розмеж-
овує, відповідно, лісові й земельні правовід-
носини.

Насамперед, слід вказати на неоднознач-
ність ст. 12 ЛК України, яка по-різному трак-
тується вченими. Наприклад, автори науко-
во-практичного коментаря до ЛК України за 
ред. Г.І. Балюк вважають, що у ній передбаче-
но дві підстави виникнення права приватної 
власності на ліси: 1) набуття права власності 
на угіддя селянських, фермерських та інших 
господарств, що містять до 5 га замкнених зе-
мельних лісових ділянок; 2) створення лісів 
на набутих у встановленому порядку земель-
них ділянках деградованих і малопродуктив-
них угідь [10, с. 35].

Натомість О.П. Чопик у своїй праці зага-
лом виокремлює такі способи набуття права 
приватної власності на землі лісогосподар-
ського призначення:

– отримання замкнених земельних діля-
нок лісогосподарського призначення у скла-
ді угідь фермерських господарств;

– заліснення деградованих і малопродук-
тивних угідь, наданих для цих цілей;

– лісорозведення на земельних ділянках, 
що перебувають у приватній власності;

– придбання земельних ділянок лісогос-
подарського призначення за цивільно-право-
вими угодами;

– прийняття спадщини [11, с. 74].
Дослідниця Н.Г. Юрчишин зазначає, що 

громадяни і юридичні особи за чинним ЛК 
України можуть мати на праві приватної 
власності:

а) замкнені земельні лісові ділянки за-
гальною площею до 5 га, якщо вони входять 
до складу угідь селянських, фермерських та 
інших господарств;

б) внаслідок успадкування лісів, вказа-
них вище згідно із законом;

в) ліси, створені фізичними чи юри-
дичними особами на набутих у власність у 
встановленому порядку земельних ділянках 
деградованих і малопродуктивних угідь, без 
обмеження їх площі;

г) ліси, створені ними на земельних ді-
лянках, що належать їм на праві власності, 
перебувають у приватній власності цих осіб 
[12, с. 26].

Учена Я.В. Оніка серед можливих підстав 
набуття у приватну власність земельних ді-

лянок лісогосподарського призначення виді-
ляє 1) первинні способи, серед яких: а) отри-
мання замкнених земельних лісових ділянок 
у складі селянських, фермерських та інших 
господарств до 5 гектарів; б) створення лісів 
на земельних ділянках деградованих і ма-
лопродуктивних угідь, а також 2) вторинні 
способи, що являють собою цивільно-право-
ві угоди щодо передання майна у власність 
від інших приватних власників лісогоспо-
дарських земель [2, с. 73–76].

Як видно, в доктрині існують різні під-
ходи до розуміння змісту ст. 12 ЛК України 
у розумінні того, чи є заліснення лише де-
градованих і малопродуктивних угідь (тобто 
підстава, встановлена ч. 2 ст. 12 ЛК України) 
єдиним можливим способом набуття у влас-
ність лісів шляхом лісорозведення, або ж 
частиною 3 ст. 12 ЛК України встановлено 
окрему форму набуття лісів у приватну влас-
ність, відмінну від заліснення деградованих 
і малопродуктивних угідь. Вважаємо право-
ву позицію, за якою ч. 3 ст. 12 ЛК України 
встановлено окрему підставу набуття права 
приватної власності на ліси більш доречною 
і такою, що ґрунтується на системному тлу-
маченні ст. 12 ЛК України, з таких причин. 
Так, ч. 2 ст. 12 ЛК України встановлено, що 
громадяни та юридичні особи можуть мати 
у власності ліси, створені ними на набутих 
у власність у встановленому порядку зе-
мельних ділянках деградованих і малопро-
дуктивних угідь, без обмеження їх площі. 
Ця норма встановлює окрему форму набуття 
у власність певних видів угідь (деградованих 
і малопродуктивних) для цілей їх подальшо-
го заліснення, при цьому вже передбачаючи, 
що ліси, створені таким чином, перебувають 
у власності громадян та юридичних осіб, які 
набули у власність у встановленому зако-
ном порядку за цією схемою вказані землі. 
Доцільності ще однією нормою закріплю-
вати, що ліси, які створені громадянами 
та юридичними особами на набутих ними 
у власність деградованих і малопродуктив-
них землях, є їхньою власністю, немає. Тому 
ч. 3 ст. 12 ЛК України, яка передбачає, що 
«ліси, створені громадянами та юридичними 
особами на земельних ділянках, що належать 
їм на праві власності, перебувають у при-
ватній власності цих громадян і юридичних 
осіб» закріплює загальне правило у разі лісо-
розведення, згідно з яким власник земельної 
ділянки є одночасно власником створених 
на ній лісів (що узгоджується з ч. 2 ст. 79 ЗК 
України, ч. 3 ст. 373 ЦК України).

На наш погляд, із аналізу норм лісового 
законодавства випливає, що створення лісів 
саме на деградованих і малопродуктивних 
угіддях визначено саме як пріоритетний на-
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прям лісорозведення. Пріоритетність заліс-
нення саме деградованих і малопродуктив-
них угідь нормативно закріплена, зокрема: 
1) у ст. 81 ЛК України, в якій встановлено, 
що «лісорозведення здійснюється на призна-
чених для створення лісів землях <...> насам-
перед низькопродуктивних та непридатних 
для використання в сільському господарстві 
<...>, на землях сільськогосподарського при-
значення, виділених для створення для ство-
рення полезахисних лісових смуг та інших 
захисних насаджень»; 2) у п. 2 Правил від-
творення лісів [13], згідно з яким лісорозве-
дення здійснюється «на землях, що раніше не 
були зайняті лісом, насамперед непридатних 
для використання в сільському господарстві 
або виділених для створення захисних лісо-
вих насаджень лінійного типу» тощо.

Як зазначалося вище, згідно з ч. 1 ст. 12 ЛК 
України, громадяни та юридичні особи Укра-
їни можуть безоплатно або за плату набувати 
у власність у складі угідь селянських, фер-
мерських та інших господарств замкнені зе-
мельні лісові ділянки загальною площею до 
5 гектарів. Ця площа може бути збільшена 
в разі успадкування лісів згідно із законом. 
Указаній нормі кореспондує ч. 2 ст. 56 ЗК 
України: «Громадянам та юридичним осо-
бам за рішенням органів місцевого самовря-
дування та органів виконавчої влади можуть 
безоплатно або за плату передаватись у влас-
ність замкнені земельні ділянки лісогоспо-
дарського призначення загальною площею 
до 5 гектарів у складі угідь селянських, фер-
мерських та інших господарств».

Слід окремо зупинитись на термінологіч-
них відмінностях у цих нормах щодо найме-
нування об’єктів, які можуть бути надані у 
приватну власність, – «земельні лісові ділян-
ки» і «земельні ділянки лісогосподарського 
призначення». Ці, на перший погляд, тотож-
ні терміни насправді мають дещо відмінний 
зміст і не збігаються за обсягом позначува-
них ними об’єктів. Земельна лісова ділянка, 
за ч. 6 ст. 1 ЛК України, це «земельна ділянка 
лісового фонду України з визначеними меж-
ами, яка надається або вилучається у земле-
користувача чи власника земельної ділянки 
для ведення лісового господарства або інших 
суспільних потреб відповідно до земельного 
законодавства». По-перше, земельна лісова 
ділянка є власне земельною ділянкою, тобто 
сформованою відповідно до земельного зако-
нодавства частиною земної поверхні з уста-
новленими межами, визначеною площею, 
певним місцем розташування і цільовим 
призначенням, з визначеними щодо неї пра-
вами, відомості про яку має бути внесено до 
Державного земельного кадастру. По-друге, 
земельна лісова ділянка є одночасно також 

і частиною лісового фонду України (лісових 
земель), тобто «лісовою ділянкою» (яка не 
обов’язково належить до земель лісогоспо-
дарського призначення).

З іншого боку, землі лісогосподарського 
призначення є окремою категорією земель, 
які надані та використовуються для потреб 
лісового господарства і можуть включати в 
себе як лісові землі, на яких розташовані лі-
сові ділянки, так і нелісові землі (останні не є 
частиною лісового фонду).

Із цього випливає, що в приватну влас-
ність громадянам і юридичним особам за рі-
шенням органів місцевого самоврядування 
або органів виконавчої влади можуть бути 
надані у власність замкнені лісові ділян-
ки земель лісогосподарського призначення 
загальною площею до 5 гектарів у складі 
угідь селянських, фермерських та інших 
господарств. Цілком логічно, що нелісові 
землі у складі таких угідь у принципі не мо-
жуть мати лісогосподарського призначення, 
оскільки підпорядковуватимуться правово-
му режиму сільськогосподарського викорис-
тання цих земель.

За загальним правилом, захисні наса-
дження посеред сільськогосподарських угідь 
належать до несільськогосподарських угідь 
земель сільськогосподарського призначення 
(ч. 2 ст. 22 ЗК України), але не виключається, 
що землі під такими насадженнями можуть 
бути надані в лісогосподарське використання.

Варто наголосити, що в законодавчих ак-
тах не розкрито сутності поняття «замкнена 
земельна лісова ділянка», внаслідок чого не-
можливо точно визначити його зміст, а та-
кож з’ясувати характерні ознаки земельної 
лісової ділянки, які в сукупності однозначно 
визначають її саме як «замкнену».

У правовій доктрині висловлено низку 
думок із цього приводу. Зокрема, П.Ф. Кули-
нич вважає, що замкненою є така ділянка, де 
лісові насадження на цій земельній ділянці 
відокремлені з усіх сторін від лісових наса-
джень, що ростуть на суміжних земельних  
ділянках, природними чи штучно створени-
ми просіками, елементами рельєфу (схила-
ми, водоймами та ін.) тощо [14, с. 19].

Інші дослідники під цим терміном розумі-
ють лісові ділянки, відокремлені природни-
ми (болотами, водоймами, пустирями тощо) 
або протипожежними розривами [15, с. 325]. 
Ознаку «замкнутості» визначають як розта-
шування земельної лісової ділянки в оточен-
ні земель з іншими видами угідь [16, с. 176; 
10, с. 36].

 Водночас деякі науковці зазначають, що 
замкненими земельними ділянками є такі 
земельні ділянки лісогосподарського при-
значення, які відокремлені природними роз-
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ривами (пустирями, болотами, ярами) та 
(або) юридично встановленими межами її 
територій, тобто ізольовані від основного ма-
сиву земель лісогосподарського призначення 
[17, с. 150; 18, с. 58].

Дослідниця Н.Г. Юрчишин цілком слуш-
но зазначає, що відсутність ознаки «замкне-
на» у земельної лісової ділянки не дає під-
став для її характеристики як відокремленої 
та не дає підстав для надання її у приватну 
власність. Для усунення неточностей пропо-
нує визначити «замкнену земельну лісову ді-
лянку» як таку, що відокремлена природни-
ми розривами (пустирями, болотами, ярами, 
схилами, водоймами та ін.) із встановленими 
межами, тобто відділена від основного маси-
ву земель лісового фонду [12, с. 55].

О.П. Чопик «замкненою ділянкою лісо-
господарського призначення» вважає ізо-
льовану земельну ділянку, що не має зв’язку 
з іншими ділянками цієї категорії земель, 
та водночас вказує, що відсутність легальної 
дефініції цього терміна, поряд із його законо-
давчим уживанням, робить його оціночним 
[11, с. 66].

По суті, якщо коректно висловлюватись, 
то замкненою може бути не лісова ділянка, а 
умовна лінія, що відмежовує позначувану лі-
сову ділянку від інших лісових площ. У цьо-
му разі земельні ділянки лісогосподарського 
призначення можуть складатися лише із лі-
сових земель та не можуть включати нелісові 
землі земель лісогосподарського призначен-
ня (нелісові землі – специфічна підкатегорія 
земель, що існує лише в складі земель лісо-
господарського призначення, тому не вкри-
ті лісовою рослинністю землі у складі се-
лянських, фермерських господарств будуть 
підпорядковуватись правовому режиму, 
зумовленому веденням у них сільського гос-
подарства). На нашу думку, земельна лісова 
ділянка має бути відокремленою насамперед 
від інших лісових земель (лісових ділянок), 
тобто не мати з ними спільної межі. Крім 
того, замкненість лісової ділянки не може 
бути зумовленою наявними лісовими доро-
гами, квартальними просіками, протипожеж-
ними розривами, осушувальними каналами 
чи іншими невід’ємними складниками лісо-
вих земель (пустирі, поляни), які постійно 
чи тимчасово не вкриті лісовою рослинніс-
тю (тобто, не вкритими лісовою рослинніс-
тю лісовими ділянками). Також вважаємо, 
що, з огляду на норми ст. 12 ЛК України та 
ст. 56 ЗК України, лісова ділянка, яка може 
бути надана у приватну власність, з усіх 
сторін має бути оточеною угіддями фермер-
ського, селянського чи іншого господарства, 
тобто землями сільськогосподарського при-
значення.

Розвиток приватної форми власності 
на ліси є можливим та особливо актуальним 
на основі лісів реформованих колективних 
сільськогосподарських підприємств, адже 
основна маса лісових ділянок, що підпадає 
під критерії, визначені в ч. 1 ст. 12 ЛК Украї-
ни, перебувала на їх землях. 

Окремою формою виникнення власності 
на ліси є заліснення на набутих у власність 
деградованих і малопродуктивних зем-
лях, без обмеження їх площі (ч. 2 ст. 12 ЛК 
України). Водночас ч. 3 ст. 56 ЗК України 
визначає, що громадяни і юридичні особи 
в установленому порядку можуть набувати 
у власність земельні ділянки деградованих і 
малопродуктивних угідь для заліснення, але 
не вказує, що площа таких земель не обмеж-
ується, у зв’язку з чим у науці пропонуєть-
ся привести це положення у відповідність 
до ЛК України [18, с. 59-60].

У цьому разі створення лісів є способом 
консервації земель, тобто припинення їх гос-
подарського використання на визначений 
термін. Відповідно до ч. 1 ст. 171 ЗК України 
до деградованих земель належать: а) земель-
ні ділянки, поверхня яких порушена вна-
слідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, 
повеней, добування корисних копалин тощо; 
б) земельні ділянки з еродованими, перезво-
ложеними, з підвищеною кислотністю або 
засоленістю, забрудненими хімічними речо-
винами ґрунтами та інші. А згідно з ч. 2 цієї 
статті до малопродуктивних земель належать 
сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких ха-
рактеризуються негативними природними 
властивостями, низькою родючістю, а їх гос-
подарське використання за призначенням є 
економічно неефективним.

Лісорозведення на деградованих і ма-
лопродуктивних землях проводиться зі 
зміною цільового призначення земель на 
лісогосподарське і здійснюється в поряд-
ку, визначеному Правилами відтворення 
лісів, та Порядку консервації земель [19]. 
Натепер у зв’язку з тимчасовою забороною 
на відчуження, зміну цільового призна-
чення (використання) земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення, пере-
рахованих у п. 15 Перехідних положень ЗК 
України, практична реалізація положень 
законодавства щодо створення лісів на цих 
землях не є можливою.

Висновки. Запровадження в правову сис-
тему України приватної форми власності на 
ліси має позитивне значення, оскільки сти-
мулює суб’єктів приватного права до здій-
снення лісорозведення. Законодавством нині 
передбачено первинні та вторинні способи 
набуття лісів у приватну власність. Зокре-
ма, статтею 12 ЛК України встановлено ви-
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черпний перелік підстав первинного набуття 
лісів у приватну власність: безоплатно або 
за плату набувати у власність у складі угідь 
селянських, фермерських та інших госпо-
дарств замкнені земельні лісові ділянки за-
гальною площею до 5 гектарів; шляхом ство-
рення громадянами та юридичними особами 
лісів на набутих у власність у встановленому 
порядку земельних ділянках деградованих 
і малопродуктивних угідь без обмеження 
їх площі; шляхом створення громадянами 
та юридичними особами лісів на земельних 
ділянках, що належать їм на праві власності. 
Вторинними способами набуття лісів у влас-
ність громадян і юридичних осіб є успадку-
вання лісів згідно із законом, а також набуття 
за цивільно-правовими правочинами.
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Статья посвящена правовым проблемам приобретения права частной собственности на леса в 
Украине. На основе действующего законодательства и юридической литературы проведен комплекс-
ный анализ оснований приобретения права частной собственности на земельные лесные участки, а 
также дана правовая характеристика особенностей реализации этого права.

Ключевые слова: лес, право частной собственности на леса, лесной участок, земельный лесной учас-
ток, земли лесохозяйственного назначения.

The article is devoted to the legal problems of acquiring the right of private ownership of forests in 
Ukraine. On the basis of the current legislation and legal literature, a comprehensive analysis of the grounds 
for acquiring the right of private ownership to the land parcels is provided, as well as a legal description of the 
peculiarities of the realization of this right.

Key words: forest, right of private ownership of forests, forest area, land forest area, land of forestry 
purposes.


