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У статті встановлено, що збирання до-
казів при проведенні окремих слідчих (розшу-
кових) дій (огляд, обшук, допит) під час роз-
слідування незаконної порубки або незаконного 
перевезення, зберігання, збуту лісу обумовлено 
слідовою специфікою та ситуаціями, які скла-
даються на початковому етапі розслідування, 
зокрема ефективність: огляду – це здатність 
у законний спосіб, що передбачений КПК 
України, у максимально короткий проміжок 
часу досягнути мети щодо встановлення та 
фіксування наявності або відсутності слідів 
кримінального правопорушення передбаченого 
ст. 246 КК України; обшуку – це обов’язкове 
дотримання процесуальності документів, що 
складаються при проведенні у кримінально-
му провадженні: клопотання; ухвала; про-
токол; додатки (спеціально виготовлені ко-
пії, зразки об’єктів, речей та документів; 
письмові пояснення спеціалістів, які брали 
участь у проведенні відповідної процесуальної 
дії; стенограма, аудіо-, відеозапис процесу-
альної дії; фототаблиці, схеми, зліпки, носії 
комп’ютерної інформації та інші матеріали, 
що пояснюють зміст протоколу); допиту по-
лягає в отриманні достовірних показань від 
особи, яку допитують, з урахуванням її обізна-
ності в обставинах учиненого протиправного 
діяння, через що всі тактичні прийоми його 
проведення спрямовані на виключення чи по-
долання конфліктності й встановлення пси-
хологічного контакту з допитуваною особою.
Ключові слова: лі с, розслідування, слідчі 

(розшукові) дії, огляд, обшук, допит.

Вступ
Ліс – тип природних комплексів (еко-

система), у якому поєднуються переважно 
деревна та чагарникова рослинність з від-
повідними ґрунтами, трав’яною рослинніс-
тю, тваринним світом, мікроорганізмами 
та іншими природними компонентами, що 
взаємопов’язані у своєму розвитку, вплива-
ють один на одного і на навколишнє при-
родне середовище. Такі природні ресурси 
України є її національним багатством і за 
своїм призначенням та місцерозташуванням 
виконують переважно водоохоронні, захис-
ні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреацій-
ні, естетичні, виховні функції та є джерелом 
для задоволення потреб суспільства в лісо-
вих ресурсах. Відповідно до ст. 13 Конститу-
ції України, лісові ресурси, які знаходяться в 
межах території України, її континентально-
го шельфу, виключної (морської) економічної 
зони є об’єктами права власності Українсько-
го народу [1]. Від імені Українського народу 
права власника здійснюють органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня в межах, визначених Основним законом. 
Лісистість України становить 15 % та вклю-
чає понад тридцять видів деревних порід, з 
яких 70 % складають сосна, дуб, бук, ялина, 
береза, вільха, ясен, граб, ялиця.

Аналіз публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної 

проблеми
Окремі питання охорони лісів були 

реалізовані в роботах О. М. Будяченко, 
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С. Б. Гавриша, О. О. Дудорова, О. В. За-
ічка, Т. В. Корнякової, В. К. Матвійчука, 
Р. О. Мовчана, Ю. В. Орлова, Є. О. Письмен-
ського, В. М. Присяжного, О. В. Скворцової, 
О. В. Ткаченка, Ю. А. Турлової, А. М. Шуль-
ги. Окремі криміналістичні основи методи-
ки розслідування незаконної порубки лісу 
досліджували М. О. Духно, С. О. Книжен-
ко, А. О. Новицький, О. М. Пилипенко, 
О. В. Одерій, Р. Р. Романенко. Вагомий вне-
сок згаданих учених у розроблення пред-
мету дослідження є безперечним, однак 
аналіз слідчої практики показує, що кримі-
налістичні рекомендації не охоплюють по-
вного комплексу питань щодо особливостей 
тактики проведення окремих слідчих (роз-
шукових) дій при розслідуванні незаконної 
порубки або незаконного перевезення, збе-
рігання, збуту лісу.

Виклад основного матеріалу
Після початку кримінального прова-

дження здійснюють низку процесуальних 
дій, зокрема слідчі (розшукові) дії (СРД), 
за допомогою яких збирають і перевіряють 
докази. Перелік цих дій чітко визначено 
в кримінальному процесуальному законі. 
Проте не є обов’язковим, щоб у процесі роз-
слідування за кожним кримінальним про-
вадженням усі вони виконувалися. Залежно 
від конкретних обставин, тобто від сформо-
ваної слідчої ситуації, особа, яка провадить 
розслідування, самостійно вирішує, які саме 
дії, коли і в якій послідовності слід прово-
дити.
Загальні вимоги до проведення СРД за-

значено в ст. 223 КПК України, а саме: це 
встановлені законом найбільш суттєві пра-
вила проведення СРД, дотримання яких по-
кликано забезпечити законність та обґрун-
тованість їх проведення, досягнення їх мети 
та вирішення завдань кримінального прова-
дження [2, с. 368]. СРД проводяться лише 
після внесення відповідних відомостей до 
ЄРДР (ч. 2 ст. 214 КПК України) і лише в 
межах строків, передбачених ст. 219 КПК 
України, крім випадків їх ініціювання судом 
згідно ч. 3 ст. 333 КПК України. Будь-які 
СРД, проведені з порушенням цього пра-
вила, є недійсними, а встановлені внаслідок 
них докази – недопустимими

Розслідування незаконної порубки або 
незаконного перевезення, зберігання, збуту 
лісу, як і розслідування будь-яких групових 
кримінальних правопорушень, передбачає 
проведення відповідних СРД чи тактичних 
операцій як засобів впливу на ситуації, що 
виникають. Ідеться, зокрема, про такі СРД, 
як огляди (місця події, документів, тран-
спортних засобів, пилорам, складів тощо), 
обшук, допити (підозрюваного, потерпілих 
та свідків), а також тимчасовий доступ до ре-
чей і документів, витребування та отриман-
ня документів, висновків ревізій та актів пе-
ревірок (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України), 
судові експертизи. Причому своєрідність 
тактики проведення зазначених СРД поля-
гає в тому, що здебільшого процес розсліду-
вання відбувається, як правило, паралельно 
з розслідуванням предикатного криміналь-
ного правопорушення, наприклад кримі-
нальних правопорушень у сфері службової 
діяльності. Це вимагає від слідчого застосу-
вання комплексного підходу як до організа-
ції розслідування загалом, так і тактики про-
ведення окремих СРД зокрема.
Однією зі СРД, від своєчасності та якості 

проведення якої може залежати успіх роз-
слідування у кримінальному проваджен-
ні загалом, є огляд. Відповідно до ч. 1 ст. 
237 КПК слідчий, прокурор проводять 
огляд місцевості, приміщення, речей та до-
кументів з метою виявлення та фіксації відо-
мостей про обставини вчинення криміналь-
ного правопорушення [3]. 
Як зазначає О. В. Одерій, місця події та 

його огляд слідчим мають виняткове значен-
ня для розслідування конкретного злочину, 
оскільки саме місце події містить значну 
інформацію про подію злочину й осіб, що 
його вчинили. Воно являє собою фрагмент 
об’єктивно існуючої події, де відбито її окре-
мі сторони, моменти. Більшою або меншою 
мірою воно містить об’єктивну інформацію 
про подію злочину, виражену в зміні обста-
новки, слідах перебування злочинця, слідах 
його дій, їхніх наслідках, намірах злочинця 
та інших даних, що дозволяють побудувати 
уявну або частково матеріальну модель зло-
чину, його обставин. Кожний злочин при-
зводить до певних змін матеріальної обста-
новки, відображається у свідомості людей. 
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Зміни в обстановці місця події можуть бути 
виявлені, зафіксовані, досліджені й викорис-
тані як докази [4, с. 324–325].
У свою чергу, О. М. Пилипенко зазна-

чила, що огляд місця події за фактами не-
законної порубки лісу є невідкладною СРД, 
яка проводиться на початковому етапі роз-
слідування та, залежно від слідчої ситуації, 
що складається на момент його проведен-
ня, має свої особливості, які виявляються 
в: наявності значної території, яку потрібно 
оглянути; вжитті заходів щодо залучення 
до огляду спеціалістів відповідного про-
філю (працівників лісгоспу та ін.); обран-
ні відповідного методу огляду залежно від 
площі порубки та об’єму незаконно добутої 
деревини; необхідності вилучення різно-
манітних слідів злочину та об’єктів (зокре-
ма торцевих зрізів пеньків, зразків ґрунту); 
обов’язковому складанні відповідних схем 
місця події; доцільності використання ква-
дрокоптерів для проведення фото- або віде-
озйомки значної за площею ділянки, на якій 
здійснюється порубка лісу; наявності труд-
нощів, пов’язаних з прив’язкою виявлених 
слідів до місцевості, для вирішення яких за-
пропоновано використовувати сучасні GPS-
навігатори тощо [5, с. 12].
Така СРД має свої особливості, які вияв-

ляються у: наявності значної території, яку 
необхідно оглянути; вжитті заходів щодо 
залучення до огляду спеціалістів відповід-
ного профілю; обрання відповідного спо-
собу огляду залежно від площі порубки та 
обсягу незаконно добутої деревини; необ-
хідності вилучення різноманітних слідів 
злочину та об’єктів (зокрема торцевих зрі-
зів пеньків, зразків ґрунту); обов’язковому 
складенні відповідних схем місця події; до-
цільності використання квадрокоптерів для 
проведення фото- або відеозйомки значної 
за площею території; наявності складнощів, 
що пов’язані з прив’язкою до місцевості ви-
явлених слідів та ін. [5, с. 15].
Однак, як встановлено у ході вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень при 
проведенні огляду місця події виникають 
певні проблеми, зокрема:
слідчі не мають достатнього досвіду ро-

боти, необхідного професійного рівня у роз-
слідуванні таких кримінальних правопору-

шень (приблизно 70 % слідчих мають стаж 
роботи на займаній посаді менше п’яти ро-
ків і тільки 12 % понад 10 років);
попри те, що кримінально-процесуальне 

законодавство має значну кількість право-
вих норм, що регламентують проведення 
СРД загалом та огляд місця події зокрема, 
положення, що в них містяться, не завжди 
достатньо чітко виписані;
прив’язка до місцевості виявлених слі-

дів, що зумовлюється її віддаленістю від по-
стійних орієнтирів (доріг, річок або інших 
споруд), значними площами порубок, від-
сутністю якісних мап тощо;
неналежною технічною оснащеністю 

органів досудового розслідування та ви-
користання технічних засобів під час такої 
СРД [4, с. 332].
Отже, спираючись на наукові здобутки 

криміналістики та враховуючи результати 
проведеного нами дослідження, а також ви-
ходячи з усталеного положення щодо поді-
лу огляду місця події на три етапи (підго-
товчий, робочий та заключний) [6; 7]. При 
цьому, під час огляду необхідно проводити 
фото- або відеофіксацію місця події без вне-
сення змін до його обстановки. При значній 
площі порубки для проведення фіксації до-
цільно застосовувати фото- або відеозйомку 
з використанням квадрокоптера. На сьо-
годні можливості його застосування під час 
проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій, зокрема огляду місця події, у криміна-
лістичній літературі висвітлені недостатньо. 
Підготовчий етап характеризується ді-

ями слідчого до виїзду на місце події, зо-
крема: отриманням вичерпної інформа-
цію щодо події розкрадання лісодеревини; 
з’ясуванням, чи організована охорона місця 
події, а також чи є на місці очевидці; ви-
значенням учасників огляду місця події [9, 
с. 139].
У межах підготовчого етапу огляду міс-

ця незаконної порубки лісу, до прибуття на 
місце події слідчий повинен: з’ясувати ві-
домості щодо характеру та обставин події, 
умов та обстановки, в яких буде проводи-
тися огляд; визначити коло та забезпечити 
явку осіб, участь яких є необхідною під час 
огляду (зокрема, представників лісництва, 
відповідних спеціалістів лісової галузі, спе-
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ціаліста-кінолога – за наявності відомостей 
щодо втечі злочинця без використання 
транспортного засобу [10, с. 449] тощо); пе-
ревірити готовність та, за необхідності, до-
укомплектувати валізу слідчого (обов’язкова 
наявність вимірювальних приладів, паку-
вального матеріалу, справних технічних 
засобів: фотоапарату, відеокамери тощо); 
забезпечити участь понятих (особливо при 
проведенні огляду у віддаленій від житло-
вих районів місцевості); вирішити питання 
щодо отримання картографічних матеріа-
лів, необхідних для кращого орієнтування 
на місцевості та прив’язки місця вчинення 
злочину до орієнтирів (запросити відповідні 
документи: схему лісу, план лісонасаджень, 
лісовпорядкування, план лісосіки тощо або 
самостійно завантажити відповідну мапу з 
мережі Інтернет та завчасно роздрукувати 
її).
Також підготувати (за необхідності): ве-

ликомасштабні карти або схеми (планів) 
території, яку буде оглянуто, оскільки з їх 
використанням огляд набуває методично 
упорядкованого та системного характеру; 
транспортні засобі (гелікоптери, автомобілі, 
човни, катери та ін.), а інколи – й транспорт-
ні засобі підвищеної прохідності (всюдихо-
ди).
Виходячи із розробленої криміналіс-

тичної характеристики незаконної порубки 
лісу, під час детального огляду слідчий по-
винен спрямовувати свої дії на виявлення та 
вилучення таких слідів злочину:

– слідів, що пов’язані з предметом пося-
гання – пеньки, зрубані дерева (чагарники), 
а також їх частини;

– взуття та транспортних засобів;
– біологічні сліди людини (кров, слина, 

піт, виділення з носа, сеча тощо);
– слідів знарядь і засобів учинення кримі-

нального правопорушення [11, с. 126–130].
При виявлені на місці незаконної по-

рубки лісу автотранспорту, на якому пере-
сувалися злочинці або призначеного для 
перевезення незаконно добутої деревини, 
проводиться його детальний огляд. Особли-
ва увага звертається на виявлення в салоні 
автомобіля слідів рук злочинців, які можуть 
бути залишені на ручках дверей, рульовому 
колесі, важелі перемикання передач, ручно-

му гальмі, ручці переключення покажчиків 
повороту, зовнішніх поверхнях попільни-
чок, бічних і задніх дверях, вікнах і дзерка-
лах, важелях, якими здійснюється регулю-
вання положення сидінь; а також виявлен-
ня в ньому часток деревини (тирси, кори). 
Також необхідним є вилучення слідів шин 
транспортного засобу для забезпечення по-
дальшого проведення ідентифікаційних до-
сліджень [12, с. 235].
Фіксація відбувається після аналізу ре-

зультатів, які слідчий отримав при про-
веденні огляду місця події. Протокол – це 
основний спосіб фіксації під час огляду міс-
ця події. При складанні протоколу в описо-
вій частині необхідно вказати: межі місця 
події, його місцезнаходження; час, місце 
вчинення розкрадання лісодеревини; на-
зву лісництва, район, номер кварталу; межі 
вирубки та її площу; способи й методи здій-
снення вирубки; територію та категорію 
лісів, кількість і породи вирубаних дерев. 
Коли є зрубані дерева, додатково зазнача-
ються: кількість звалених і необроблених (з 
гілками), розкряжених стовбурів; їх породи, 
діаметр комлевої та верхньої частини, вид і 
спосіб проведеної вирубки; кількість пень-
ків, їх діаметр і висота, а також особливості 
слідів розпилу.
Після оформлення протоколу слід-

чий: складає плани місця події, схеми з 
обов’язковою локалізацією місць виявлен-
ня слідів кримінального правопорушення 
та інші додатки (фототаблиці, відео- та ау-
діозаписи тощо); вживає заходів щодо ви-
рішення заяв, які надійшли від учасників 
огляду; упаковує вилучені з місця події речі. 
Упакування речових доказів здійснюється у 
пакети встановленого зразка. Як внутрішні 
упаковки можна використовувати: поліе-
тиленову плівку, папір, целофанові мішки, 
картонні коробки. На пакеті робиться напис 
із вказівкою назви речі, місця і часу її вилу-
чення, номер кримінального провадження, 
підписують поняті, спеціаліст та слідчий 
[8, с. 221]. Також, на завершальному етапі 
огляду вирішуються питання щодо майбут-
нього зберігання незаконно добутої дереви-
ни, автомобільної техніки та інших речових 
доказів, вилучених під час огляду.
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Досить розповсюдженим різновидом 
огляду при розслідуванні незаконної поруб-
ки і контрабанди лісу, вчиненої організова-
ною злочинною групою, є огляд документів. 
При цьому слід зазначити, що такий огляд 
може проводитися як окрема слідча (роз-
шукова) дія, об’єктом якої є документ, або 
як складова іншої процесуальної дії – огля-
ду місця події, огляду приміщення, огляду 
транспортного засобу, обшуку, тимчасового 
доступу до речей і документів. Під час огля-
ду документів, передусім, встановлюються 
його реквізити та зміст, а також вирішується 
питання про наявність зв’язку між інформа-
цією, що міститься в документі, і вчиненою 
злочинною діяльністю. Для цього необ-
хідно перевірити наявність логічної відпо-
відності всіх реквізитів між собою (збіг чи 
розходження дат, змісту тексту у відбитках 
печаток і штампів, відповідність практичної 
змоги виконати зазначені в документі дії за 
визначений проміжок часу, певною кіль-
кістю осіб за допомогою або без допомоги 
технічних засобів), оцінити реальну можли-
вість перебігу подій (процесів, зазначених 
у документі) [13, с. 391]. Для встановлення 
підробки документа необхідний ретельний 
комплексний огляд, вивчення змісту та сти-
лю документа, почерку і машинописного 
тексту, підписів, реєстраційних позначок 
(дати, номера), матеріалу документа (папір, 
барвники), а також знаків, що посвідчують 
даний документ – відбитків печаток і штам-
пів. Таке комплексне вивчення дозволяє 
встановити ознаки як інтелектуальної, так і 
матеріальної підробки [14, с. 363; 15, с. 157–
158].
Обшук у кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії проводили у 70 % та 
спрямований на виявлення документів (про 
видані, діючі лісорубні квитки; декларації 
на кількість зрубаної, виготовленої, вивезе-
ної лісопродукції тощо), знарядь і засобів 
учинення протиправного діяння; відшу-
кання зрубаного та транспортованого лісу, 
місць розпилювання, зберігання, грошових 
коштів; встановлення умов учинення кри-
мінального правопорушення; пошук слідів. 
Така процесуальна дія проводиться у лісо-
господарських підприємствах (82 %), за міс-
цем проживання і роботи підозрюваного/

підозрюваних (27 %), у приміщеннях, що 
належать їх близьким особам чи знайомим 
(17 %), у транспортних засобах, складах, пи-
лорамах тощо.
На початковому етапі найчастіше про-

водилися допити свідків та підозрюваних 
(81 %), а отримана при цьому інформація 
виступала основою формування доказів та 
спрямування розслідування. 
Повне або часткове визнання вини під-

озрюваним значно спрощує роботу слідчо-
го, оскільки в такому випадку злочинець 
активно допомагає під час розслідування, 
детально розповідає про вчинення незакон-
ної порубки та про причини, що підштов-
хнули його на зазначений вчинок. У такому 
випадку, для захисту прав підозрюваного та 
уникнення у подальшому звинувачень у бік 
слідчого (наприклад, щодо примусу давання 
показань) необхідно запросити захисника, 
який має бути присутнім на допиті.
Однак, допит підозрюваного у більшос-

ті випадків носить конфліктний характер 
(67 %) й супроводжується запереченням 
протиправного характеру своїх дій, відмо-
вою давати показання або надання неправ-
дивих показань, а тому слідчому необхідно: 
ознайомитися з нормативно-правовими 
актами, які регулюють лісову діяльність; 
детально вивчити та оцінити існуючі мате-
ріали у кримінальному провадженні (функ-
ціональні (посадові) обов’язки працівників 
лісових господарств; дозвільні документи 
тощо); скласти перелік запитань із зазначен-
ням уже існуючих доказів та обрати тактич-
ні прийоми для проведення допиту, спла-
нувати таку СРД; провести консультації із 
спеціалістами із наданням їм незрозумілих 
документів; забезпечити відеофіксацію про-
ведення допиту; встановити психологічний 
контакт з допитуваним. 
При затриманні злочинця на місці вчи-

нення незаконної рубки лісових насаджень 
в 72 % розглянутих кримінальних прова-
дженнях підозрювані визнавали себе ви-
нними в кримінальному правопорушенні, 
активно сприяли розслідуванню, детально 
розповідали про те, що сталося і причини, 
які змусили піти їх на цей крок. У даному ви-
падку слід провести допит в якості підозрю-
ваного в присутності захисника і детально 
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відобразити в допиті наступне: коли у нього 
виник умисел на незаконну порубку лісових 
насаджень; для чого він планував здійснити 
рубку; чи розумів він, що заподіює шкоду; 
яким чином він підготувався до вчинення 
незаконної рубки; чи були у нього будь-які 
дозвільні документи на рубку та перевезен-
ня; хто знає про його підготовці і вчинен-
ні злочину; де він зробив незаконну рубку; 
які знаряддя і засоби він застосовував для 
вчинення злочину; чи має він навик валки 
лісових насаджень; які породи лісових наса-
джень він вирубав, скільки; здійснював чи 
незаконні рубки раніше; яким чином розпо-
рядився вирубаної деревиною та ін.
У якості свідків можуть бути допита-

ні працівники лісового господарства (ди-
ректор та інженер, майстер лісу, лісничий, 
вальщик лісу, охоронець лісу), уповноваже-
них державних органів з охорони навко-
лишнього середовища (Держлісохорона, 
Держлісагенство, Держекоінспекція та ін.), 
заявники, працівників поліції, які виявили 
факт вчинення протиправних дій за ст. 246 
КК України або брали участь у затриманні 
злочинців; понятих.
У протоколі допиту працівників лісового 

господарства в обов’язковому порядку по-
винні бути відображені відповіді на наступні 
питання: хто саме, коли виявив незаконну 
рубку лісових насаджень, за яких обставин; 
в який період була здійснена рубка; дані 
представника лісгоспу, на чиїй території 
сталася рубка, як він характеризується; ви-
давав чи хто-небудь дозвільні документи на 
рубку лісових насаджень в місці незаконної 
рубки або прилеглої місцевості, якщо так, 
то на якій підставі, коли саме видавалися 
дані документи, кому, для вирубки яких 
порід, в якому обсязі, на який термін; який 
загальний обсяг незаконно вирубаної дере-
вини, які породи були незаконно вирубані, 
кількість і діаметр пнів; яка сума збитку від 
незаконної рубки; хто міг зробити незакон-
ну рубку; чи є у жителів розташованих не-
подалік населених пунктів лісозаготівельна 
техніка, в тому числі трактори, автомобілі 
з крановими установками в кузові, трелю-
вальник, лісовози та інше; куди злочинці 
могли збути деревину; чи є неподалік від 
місця незаконної рубки деревообробні під-

приємства, вантажно-розвантажувальні 
майданчики; хто притягувався раніше в ад-
міністративному порядку за незаконну по-
рубку лісових насаджень в районі виявленої 
незаконної рубки.
Особливо ретельно слід проводити до-

пит свідків, які виявили злочинців на місці 
незаконної рубки, зокрема детально опи-
сати тих осіб, які там знаходилися на місці 
рубки, їх кількість, зовнішність, одяг, рухи 
(кульгав, підстрибуююча хода, швидко і 
ефективно здійснював рубку, як показник 
наявності навичок валки лісу у злочинця та 
ін.). 
У допитах осіб, що мають лісозаготівель-

ну техніку, слід з’ясовувати наступне: яка 
лісозаготівельна техніка у них є, опис її зо-
внішнього вигляду; чи здійснювали вони 
рубку лісових насаджень в районі вчинення 
незаконної рубки; чи звертався хтось до них 
з проханням про тимчасове експлуатації 
лісозаготівельної техніки, її оренді або про 
участь в рубці лісових насаджень в період, 
коли була здійснена незаконна рубка або на-
передодні неї. Якщо так, то хто саме, чи зна-
йомі їм ці особи, якщо немає, то докладно 
описати прикмети даних осіб, чи зможуть 
впізнати їх, вказати будь-що ті були одягне-
ні, як назвалися, що розповідали про себе, 
пред’являли документи на право здійснен-
ня рубки , в який бік пішли, обіцяли прийти 
знову тощо.
Водія, який перевозив деревину і по-

відомив, що працював за наймом у незна-
йомої особи, необхідно допитати в якості 
свідка з наступних питань: як виглядав чо-
ловік, який попросив його перевезти дере-
вину (прикмети зовнішності, рухів, голосу, 
одягу), наскільки він його добре запам’ятав, 
чи зможе його впізнати, якщо так, то за 
якими саме прикметами; де і хто здійсню-
вав завантаження деревини в автомашину; 
куди планувалося привезти деревину; чи є 
у водія товарно-транспортна накладна на 
перевезення деревини; чи показували йому 
документи, що підтверджують законність 
рубки; як повинна була відбуватися оплата 
його роботи.
Такі питання, що підлягають з’ясуванню 

при допиті свідків, не є вичерпними. Необ-
хідність з’ясування інших питань виникає 
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вже в ході допиту, при цьому слід пам’ятати, 
що особа, яка провадить розслідування, 
може задавати будь-які питання, що від-
носяться до розслідуваного кримінального 
правопорушення, що не відносяться до на-
відних. Врахування особливостей прове-
дення окремих слідчих (розшукових) дій на 
початковому етапі розслідування дозволить 
зібрати максимально повну інформацію про 
подію передбачену ст. 246 КК України, на-
дасть можливість оцінити зібрані докази в 
сукупності, уникнути неповно ти досудового 
розслідування.

Висновки
На початковому етапі розслідування не-

законної порубки або незаконного переве-
зення, зберігання, збуту лісу проводяться 
такі СРД як огляди (місця події, докумен-
тів, транспортних засобів, пилорам, складів 
тощо), обшук, допити (підозрюваного, по-
терпілих та свідків).
Огляд місця події є невідкладною, ін-

формативною СРД, яка проводиться на по-
чатковому етапі розслідування зі складання 
карти-схеми та залежно від слідчої ситуації 
характеризується: значною територією, яку 
потрібно оглянути й фіксація обстановки 
події та площі знищеного або пошкоджено-
го лісового масиву; залученням спеціалістів 
(працівників лісгоспу, Держлісохорони та 
ін.) з метою інформування слідчих про спе-
ціальну лісову термінологію, основні ознаки 
незаконної рубки лісу, визначенням порід 
деревини за зовнішнім виглядом торцевого 
спилювання, встановлення способів, зна-
рядь і засобів учинення; обранням методу 
огляду залежно від площі рубки, об’єму не-
законно добутої деревини та його транспор-
тування або відшукання місцезнаходження 
незаконно зрубленої деревини (встановлен-
ня місця вчинення, транспортування лісу 
до місця зберігання з використанням спе-
ціальних засобів (безпілотного літального 
апарату, засобів навігації, гелікоптера), до-
цільність використання квадрокоптерів для 
проведення фото- або відеозйомки); необхід-
ністю пошуку та вилучення слідів вчинення 
кримінального правопорушення (торцеві 
зрізи пеньків, зразки ґрунту та транспорту), 
у тому числі для підтвердження групового 

характеру протиправного діяння (органі-
зованої злочинної групи) з використанням 
сучасних техніко-криміналістичних засобів 
(наприклад, GPS-навігатори).
Проведення обшуку спрямоване на ви-

явлення документів (про видані, діючі лісо-
рубні квитки; декларації на кількість зруба-
ної, виготовленої, вивезеної лісопродукції 
тощо), знарядь і засобів учинення проти-
правного діяння; відшукання зрубаного та 
транспортованого лісу, місць розпилюван-
ня, зберігання, грошових коштів; встанов-
лення умов учинення кримінального право-
порушення; пошук слідів. Така процесуаль-
на дія проводиться у лісогосподарських під-
приємствах (72 %), за місцем проживання і 
роботи підозрюваного/підозрюваних (27 %), 
у приміщеннях, що належать їх близьким 
особам чи знайомим (17 %), у транспортних 
засобах, складах, пилорамах тощо. 
На початковому етапі найчастіше про-

водилися допити свідків та підозрюваних 
(81 %), а отримана при цьому інформація 
виступала основою формування доказів та 
спрямування розслідування. Допит підо-
зрюваного у більшості випадків носить кон-
фліктний характер (67 %) й супроводжуєть-
ся запереченням протиправного характеру 
своїх дій, відмовою давати показання або 
надання неправдивих показань, а тому слід-
чому необхідно: ознайомитися з норматив-
но-правовими актами, які регулюють лісо-
ву діяльність; детально вивчити та оцінити 
існуючі матеріали у кримінальному прова-
дженні (функціональні (посадові) обов’язки 
працівників лісових господарств; дозвільні 
документи тощо); скласти перелік запи-
тань із зазначенням уже існуючих доказів 
та обрати тактичні прийоми для проведен-
ня допиту, спланувати таку СРД; провести 
консультації із спеціалістами із наданням їм 
незрозумілих документів; забезпечити віде-
офіксацію проведення допиту; встановити 
психологічний контакт з допитуваним. 
У якості свідків можуть бути допита-

ні працівники лісового господарства (ди-
ректор та інженер, майстер лісу, лісничий, 
вальщик лісу, охоронець лісу), уповноваже-
них державних органів з охорони навко-
лишнього середовища (Держлісохорона, 
 Держлісаген  ство, Держекоінспекція та ін.), 
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заявники, працівників поліції, які виявили 
факт вчинення протиправних дій за ст. 246 
КК України або брали участь у затриманні 
злочинців; понятих. 
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