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Мета дослідження: визначити типові
корупційні ризики під час процесу
реалізації деревини державними
лісгоспами. 

Джерела інформації: звіти про результати аудитів
державних підприємств Держлісагентства, 
підготовлені та оприлюднені Держаудитслужбою
та Рахунковою палатою на порталах відомств
протягом 2019-20 років. 



РИЗИКИ 1. Реалізація лісопродукції без авансування
2. Відсутність претензійної роботи
3. Реалізація лісопродукції за зниженими цінами
4. Різниця між цінами на дрова для населення та юридичних

осіб
5. Приховування фінансової інформації про реалізацію

лісопродукції
6. Ненадання інформації про торги біржею
7. Реалізація лісопродукції за прямими угодами поза біржею
8. Реалізація за додатковими угодами лісоматеріалів понад

обсяги, визначені договорами, без застосування
аукціонних торгів

9. Підміна спеціалізованих торгів загальними аукціонами
10. Підміна гатунку деревини



РИЗИК 1.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ
БЕЗ АВАНСУВАННЯ

Славське лісове господарство
(Львівська область)

На рахунках підприємства обліковується
дебіторська заборгованість на загальну суму
3,5 млн грн, в тому числі дебіторська
заборгованість терміном виникнення понад
3 роки в сумі 497,9 тис грн.



РИЗИК 1.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ
БЕЗ АВАНСУВАННЯ

Гадяцьке лісове господарство
(Полтавська область)

Внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень щодо
здійснення підприємством відпуску лісопродукції без попередньої
оплати, заміни боржника у зобов’язанні підприємством, 
неплатоспроможність якого підтверджена документально, 
допущено утворення безнадійної дебіторської заборгованості на 
суму 819,86 тис грн, що має наслідком втрати активів підприємства.



РИЗИК 1.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ БЕЗ АВАНСУВАННЯ

Внаслідок прийняття неефективних управлінських рішень
щодо продажу лісопродукції без 100% попередньої оплати 
утворилася дебіторська заборгованість на І півріччя 2019 
року на суму 2,4 млн грн, які підприємством могли бути 
використані як обігові кошти в господарській діяльності вже
у І півріччі 2019 року.

Чернігівське лісове господарство
(Чернігівська область)



РИЗИК 2.
ВІДСУТНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

Підприємство створене з метою одержання прибутку від комерційно діяльності. 
Однак, за розрахунками зі значним терміном прострочення платежів не нараховано
штрафні санкції і, відповідно, не подано до суду позовів щодо їх стягнення, що
призвело до можливого упущення підприємством вигоди в сумі 413,7 тис грн.
У тому числі пеня – 331,2 тис грн, штрафні санкції – 21,2 тис грн, неустойки – 61,2 тис грн, 
які є одним із резервів збільшення доходів підприємства.

Житомирське лісове господарство
(Житомирська область)



РИЗИК 2.
ВІДСУТНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙНОЇ РОБОТИ

По обліку підприємства станом на 30.06.2019 рахується дебіторська
заборгованість по 60 контрагентам в сумі 6 млн грн, яка виникла
внаслідок відвантаження лісопродукції без попередньої оплати у розмірі
100%, як передбачено умовами договорів та свідчить про кредитування
підприємств та фізичних осіб-підприємців.

Також встановлено, що суб’єкти господарювання сплачували кошти за 
отриману лісопродукцію не в повному обсязі зі значними затримками
в часі, та продовжували реалізацію лісопродукції при наявній
дебіторській заборгованості.

Брустурянське лісомисливське господарство
(Закарпатська область)



РИЗИК 3.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ 
ЗА ЗНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ

Чернігівське лісове господарство (Чернігівська область)

Відсутність державних стандартів щодо вимоги до якості деревини
спричинило наявність ризиків штучного заниження сортиментного
складу під час реалізації технічної сировини, з якої надалі експортери
виготовляють пиломатеріали високої якості, внаслідок чого
розрахунково упущено вигод на суму 3,2 млн грн.

Водночас за умови реалізації лісопродукції за цінами не нижче мінімальних
цін інших аналогічних підприємств в регіоні дало б можливість отримати
підприємству додаткових надходжень на суму майже 1,2 млн грн.



РИЗИК 3.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ ЗА ЗНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ

У 2016-2018 роках ціни закупок на дрова паливні, придбані шляхом проведення
тендерів, перевищували ціни реалізації дров, встановлені ДП «Вовчанський
лісгосп» для юридичних осіб за даний період, а саме: у 2016 році перевищення
цін коливались від 59% до 85%, у 2017 перевищення цін коливалось від 41% до 
53% та у 2018 році перевищення цін коливалось від 18% до 32%.
Орієнтовна сума додаткового доходу, який могло отримати підприємство
склала 3,38 млн грн.

Вовчанське лісове господарство
(Харківська область)



РИЗИК 3.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ 
ЗА ЗНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ

Турківське лісове господарство (Львівська область)

За умови виставлення у 2017 році ДП «Турківське ЛГ» 
лісопродукції на аукціонні торги товарно-сировинної біржі
«Галконтракт» за цінами на аналогічну лісопродукцію, які
виставлялись ДП «Боринське лісове господарство», 
підприємством могло б додатково отримати розрахунково
362,4 тис грн доходів (резерв додаткових надходжень).



РИЗИК 3.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ ЗА ЗНИЖЕНИМИ ЦІНАМИ

Реалізація лісопродукції по договорах, укладених за результатами проведених аукціонів, 
в терміни, що не відповідають умовам цих договорів, та в обсягах, що перевищують
зазначені цими договорами, без урахування діючих вільних відпускних цін
відповідного періоду поставки; укладання прямих договорів з продажу деревини
на обсяги, які перевищують виставлені підприємству для продажу через аукціони, 
призвело у 2017-2018 роках до можливого упущення вигод отримання
підприємством додаткових доходів розрахунково на загальну суму 
773,96 тис грн.

Жовтневе лісове господарство
(Харківська область)



РИЗИК 4.
РІЗНИЦЯ МІЖ ЦІНАМИ НА ДРОВА ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Долинське лісове господарство (Кіровоградська область)

Підприємство реалізовувало дров'яну деревину для 
технологічних потреб населенню за цінами нижчими
ніж відпускні ціни реалізації юридичним особам.
Неефективні управлінські рішення при формуванні
підприємством цінової політики щодо реалізації
дров’яної деревини для технологічних потреб 
населенню призвело до упущення вигоди щодо
отримання додаткових доходів на суму 782,5 тис грн.



За умови здійснення підприємством реалізації
дров паливних за ринковими цінами без 
обмеження, визначеного Розпорядженням ХОДА 
від 07.09.2006 №473, можливий додатковий дохід
підприємства за досліджуваний період складав
би 11,3 млн грн.

Вовчанське лісове господарство (Харківська область)

РИЗИК 4.
РІЗНИЦЯ МІЖ ЦІНАМИ НА ДРОВА ДЛЯ 
НАСЕЛЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ



РИЗИК 5.
ПРИХОВУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЛІСОПРОДУКЦІЇ

Стрийське лісове господарство (Львівська область)

Підприємство не надало до аудиту жодних банківських і 
бухгалтерських документів і реєстрів, журналів-ордерів, 
оборотно-сальдових відомостей тощо, у зв’язку з чим
виявилось неможливим з’ясування фактичних строків оплати 
покупцями за лісопродукцію.



РИЗИК 6.
НЕНАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОРГИ БІРЖЕЮ

Південно-східним офісом Держаудитслужби здійснено запит на Товарну біржу
«Харківагропромбіржа» щодо цін, за якими здійснювалася реалізація на 
товарній біржі дров паливних у 2016-2018 роках.
Товарною біржею повідомлено, що у зв’язку з відсутністю затвердженої
методики розрахунку середніх цін на реалізовану лісопродукцію, надати
запитувану інформацію не вбачається можливим. При цьому, 
повідомлено, що реалізація населенню дров паливних на 
аукціонах біржі за вказаний період не здійснювалася.

Вовчанське лісове господарство (Харківська область)



РИЗИК 7.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІСОПРОДУКЦІЇ ЗА 
ПРЯМИМИ УГОДАМИ ПОЗА БІРЖЕЮ

Брошнівське лісове господарство (Івано-Франківська область)
Проведеним співставленням реалізаційних цін, які склалися на торгах 
Прикарпатської універсальної товарної біржі, встановлено, що підприємством в 
період з 01.01.2016 по 30.06.2019 в окремих випадках реалізація дров паливних
здійснювалась за цінами, нижчими від мінімальних, що склалися на біржі.
Порівняльний аналіз цін засвідчив, що у разі реалізації дров паливних через 
Прикарпатську універсальну товарну біржу, підприємство мало б можливість
додатково отримати доходи в загальній сумі 677,79 тис грн.

За результатами аудиту також установлено упущені вигоди
на суму 1,4 млн грн внаслідок недосконалого механізму
реалізації дров паливних та технологічних.



РИЗИК 8.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗА ДОДАТКОВИМИ УГОДАМИ 
ЛІСОМАТЕРІАЛІВ ПОНАД ОБСЯГИ, ВИЗНАЧЕНІ 
ДОГОВОРАМИ

Загалом договором на реалізацію лісопродукції та додатковою
угодою підприємством реалізовано ФОП Алілуйко М. М. 
лісоматеріали у кількості 163,3 м3 на суму 984,1 тис грн, що на 
82,9 % більше, ніж передбачено умовами договору, укладеного
за результатами аукціону.

Ізяславське лісове господарство (Чернівецька область)



РИЗИК 9.
ПІДМІНА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ТОРГІВ 
ЗАГАЛЬНИМИ АУКЦІОНАМИ

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства

Було виявлено непоодинокі випадки реалізації державними підприємствами
Чернівецького ОУЛМГ сировини на загальних аукціонах, яка  мала 
реалізовуватись лише суб’єктам господарської діяльності, які мають власне
плитне, фанерне та целюлозно-паперове виробництво, на спеціалізованих торгах 
на біржі в одну аукціонну сесію з іншою необробленою деревиною. 

Протягом 2016–2017 років та І півріччя 2018 року державними підприємствами
Чернівецького ОУЛМГ  виставлено на продаж на загальних аукціонах такої
сировини у кількості 55,9 тис м3 на суму 48,9 млн грн, з яких реалізовано 48,3 тис 
м3 на суму 52,19 млн грн.



РИЗИК 10.
ПІДМІНА ГАТУНКУ ДЕРЕВИНИ

Через заниження якісного складу експортованої деревини підприємствами
Чернівецького ОУЛМГ втрачено можливість додатково отримати доходи в оціночній
сумі 29,3 млн грн. Як наслідок, державним бюджетом недоотримано 5,2 млн грн податку
на прибуток та 18 млн грн частини чистого прибутку.

Також мали місце непоодинокі випадки реалізації підприємствами
Чернівецького ОУЛМГ деревини суб’єктам господарювання, які в 
подальшому здійснювали реалізацію на експорт пиломатеріалів
1–2 ґатунку, виготовлених із вказаних необроблених лісоматеріалів,
що має ознаки заниження сортності деревини.

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства



1. Унормувати та чітко регламентувати взаємодію всіх держлісгоспів із електронними
майданчиками. Ліквідувати ознаки монополій окремих майданчиків. Розглянути
можливість інтеграції торгівлі через електронні майданчики завдяки
використанню державної системи Прозорро.Продажі

2. Звести та оприлюднити на єдиному порталі інформацію про обсяги та ціну
реалізації деревини, її асортимент, покупців по всім держлісгоспам

3. Забезпечити публічність та доступність інформації про рівень розрахунків за
деревину між держлісгоспами та покупцями

4. Забезпечити контроль над дотриманням відповідності визначених обсягів
деревини в договорі і реалізованими обсягами деревини, усуваючифактор
“додаткових” угод

5. Визначити стандарт рівня авансування по договорах
6. Забезпечити контроль за здійсненням претензійної роботи

РЕКОМЕНДАЦІЇ УРЯДУ

Аналітика підготовлена в межах Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства
для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції учасників заходу є позицією ГО "Стейтвотч" StateWatch та не обов'язково відображають
позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду "Відродження" та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE)


