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Слід вказати, що і кримінальна і адміністративна відповіда-
льність передбачені виключно за подання завідомо недостовір-
них відомостей. 

Таким чином, на нашу думку слід законодавчо визначити, 
що декларуванням недостовірної інформації, є умисне зазначен-
ня у декларації інформації, яка не відповідає дійсності, або є 
неправдивою. 

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що назва ст. 366¹ 
КК України «Декларування недостовірної інформації» є вужчою 
за її зміст, оскільки кримінальна відповідальність передбачаєть-
ся не тільки за зазначення у декларації недостовірної інформації, 
але і за умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної 
декларації. Відповідно, на нашу думку, доцільним було б викла-
сти назву даної статті як «Умисне декларування недостовірної 
інформації або умисне неподання декларації». 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИННИХ 
ГРУП, ЩО ВЧИНЮЮТЬ НЕЗАКОННУ ПОРУБКУ 

ЛІСУ 

Емпіричні дані з Єдиного державного реєстру судових 
рішень за 2016–2017 роки свідчать, що за статтею 246 КК 
України було винесено судами 591 обвинувальний вирок, серед 
яких 149 вироків відносно групи осіб та 5 вироків відносно 
організованої групи осіб. Враховуючи суспільну небезпеку 
вчинення, корисливий мотив вчинення, великий розмір збитків 
заподіяних вчиненням незаконної порубки лісу групою осіб,  
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виникає необхідність у розробці класифікації та дослідженні 
структури цих груп. 

На основі вивченої кількості вироків ми пропонуємо 
наступну класифікацію злочинних груп: 

1) залежно від кількості осіб, що вчиняють незаконну 
порубку лісу: 

- злочинна група, що складається з двох осіб, які 
попередньо домовились про скоєння незаконної порубки лісу; 

- злочинна група, що складається з трьох і більше осіб, які 
попередньо домовились про скоєння незаконної порубки лісу; 

2) в залежності від розподілу функцій між учасниками 
групи, що вчиняють незаконну порубку лісу: 

- злочинна група, в якій функції між учасниками не 
розділені і всі співучасники є співвиконавцями; 

- злочинна група, в якій кожний її учасник виконує свою 
роль в злочинній діяльності. Характерним для цієї групи є 
наявність організатора, пособника, підбурювача. 

3) за ступенем стійкості злочинної групи: 
- злочинна група, яка об’єдналася для вчинення одного 

злочину; 
- злочинна група, яка об’єдналася для вчинення серії 

(епізодів) незаконних рубок лісу; 
- злочинна група, яка об’єдналася для здійснення 

постійної незаконної рубки лісу (діяльність як високо 
прибутковий бізнес). 

4) за видом збуту незаконно добутої деревини: 
- злочинна група, що реалізує деревину, як тверде паливо 

для пічного опалення; 
- злочинна група, що реалізує ділову деревину для 

меблевої промисловості, тощо; 
- злочинна група, що реалізує як ділову деревину так і 

деревину як паливо. 
5) у залежності від наявності корумпованих зв’язків з 

органами з нагляду у сфері лісництва, у тому числі і 
правоохоронними органами: 

- злочинна група, що має корумповані зв’язки та постійно 
(систематично) дає хабарі посадовим особам; 
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- злочинна група, що не має будь-яких корумпованих 
зв’язків. 

6) у залежності від участі посадових осіб контролюючих 
органів в сфері лісництва: 

- злочинна група до складу якої входять посадові особи 
контролюючих органів у сфері лісництва; 

-  злочинна група до складу якої не входять посадові 
особи контролюючих органів у сфері лісництва. 

7) за місцем скоєння незаконної порубки лісу: 
- злочинна група, що вичиняє незаконну порубку лісу на 

території звичайних лісів, захисних та інших лісових 
насадженнях; 

- злочинна група, що вчиняє незаконну порубку лісу на 
території заповідників або на території та об’єктах природно-
заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах; 

- злочинна група, що вчиняє незаконну порубку лісу на 
території будь-якого лісу.  

8)  за способом приховання незаконної порубки лісу: 
- злочинна група, що використовує підроблені документи 

(лісорубний квиток); 
- злочинна група, що підчас санітарної рубки здійснює 

рубку ділової деревини; 
- злочинна група, що використовує корумповані зв’язки та 

чинить протидію розслідуванню. 
Послідовність дій кожного учасника незаконної порубки 

лісу визначає й особливості структури злочинних груп та процес 
розподілу функцій між їх членами. Злочинна група має 
неоднорідний склад і включає зазвичай наступних учасників:  

1. Організатор незаконної порубки лісу, який не бере 
безпосередню участь у вирубуванні дерев, проте виконує 
об’єктивну сторону злочину. Для нього є характерним:  

-  доставка членів злочинної групи на місце незаконної 
порубки; 

- підшукування осіб з метою залучення до незаконної 
рубки лісу;  

- супроводжує незаконно добуту деревину до місць 
зберігання, обробки, реалізації; 

- керує членами всієї злочинної групи;  
- координує злочину діяльність; 
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- розподіляє між членами злочинної групи грошові кошти, 
отримані від реалізації деревини; 

- встановлює корумповані зв’язки з посадовими особами. 
2. Виконавців, особи які безпосередньо вчиняють злочинні 

дії, що спрямовані на незаконне зрубування дерев (чагарника). 
Основними вимогами їх відбору є володіння навичками 
повалення лісу та первинної обробки лісу.  

3. Пособники, особи які безпосередньо не беруть участь у 
вирубуванні дерев. Даним особам притаманне здійснювати 
наступні функції у складі групи: 

- завантаження незаконно добутої деревини у транспортні 
засоби для перевезення; 

- перевезення незаконно добутої деревини до місць 
зберігання обробки, реалізації; 

- підшукування місць збуту та збут незаконно добутої 
деревини; 

- розвантаження незаконно добутої деревини з 
транспортних засобів; 

- здійснення сортування деревини; 
- продаж деревини, тощо. 
Таким чином, пособників, що входять до злочинної групи 

можна розділити на групи у залежності від функції, які вони 
виконують з незаконно добутою деревиною: 

а) пособники, що здійснюють транспортування незаконно 
добутої деревини; 

б) пособники, що здійснюють вторинну обробку деревини. 
Наприклад, розпилюють на колоди перед продажем;  

в) пособники, що здійснюють дії з метою реалізації 
незаконно добутої деревини.  

Отже, груповий характер учинення незаконної порубки лісу 
суттєво впливає на механізм розслідування та вимагає від 
слідчого: розроблення детального плану розслідування, 
планування проведення всіх слідчих (розшукових) дій, з метою 
виявлення всіх співучасників скоєння злочину та зміст методики 
його розслідування. 
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