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    №   ________________ 

    від “__” _______ 20__ р. 

на №   ________________ 

    від “__” _______ 20__ р.         

 

Про розгляд запиту 

 

На виконання доручення заступника Міністра енергетики та захисту довкілля 

України Абрамовського Р.Р. від 28.04.2020 № 369/ЗПІ-20 Державна екологічна 

інспекція України розглянула запит громадянки Олександри від 28.04.2020 

стосовно надання інформації щодо кількості незаконно зрізаних дерев на Львівщині 

за період з 2017 по 2019 роки та кількості вирубаних гектарів лісу в Україні  

та по областях за останні 10 років, та в межах компетенції повідомляє. 

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України, правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений 

робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Повідомляємо, що Держекоінспекція не веде облік кількості незаконно 

зрізаних дерев, а відтак не володіє запитуваною інформацією. 

Зокрема, інформуємо, що протягом 2017 року Держекоінспекцією та її 
територіальними органами проведено 899 планових та позапланових перевірки. 

Розрахована шкода, заподіяна державі за порушення вимог лісового законодавства 

становить 118 млн. 798 тис. 615 грн., з них на не встановлених осіб - 
52 млн. 94 тис. 590 грн. 

Держекоінспекцією та її територіальними та міжрегіональними 
територіальними органами протягом 2018 року проведено 731 перевірку. 

Розрахована шкода, заподіяна державі за порушення вимог лісового  

законодавства становить 256 млн. 642 тис. 364 грн., з них на не встановлених осіб - 
89 млн. 888 тис. 268 грн. 

За 2019 рік Держекоінспекцією та її територіальними та міжрегіональними 
територіальними органами проведено 496 перевірок. Розрахована шкода, заподіяна 

державі за порушення вимог лісового законодавства, становить  

101 млн. 927 тис. 352 грн., в тому числі на не встановлених осіб   
27 млн. 105 тис. 357 грн. 
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