
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Чотирнадцята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2204 

 

Про депутатське звернення  до 

Президента України, Верховної Ради  

України, Кабінету Міністрів України, 

Державного агентства лісових 

ресурсів України щодо недопущення  

руйнування лісової галузі в Україні  

внаслідок її реформування шляхом 

 реорганізації державних лісогосподарських 

 підприємств та створення єдиного унітарного 

комерційного підприємства 

 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Президента України, Верховної Ради  

України, Кабінету Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо 

недопущення руйнування лісової  галузі в Україні внаслідок її реформування шляхом 

реорганізації державних лісогосподарських підприємств та створення єдиного  унітарного 

комерційного підприємства  (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення. 

 

3. Надіслати звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо недопущення руйнування 

лісової  галузі в Україні внаслідок її реформування шляхом реорганізації державних 

лісогосподарських підприємств та створення єдиного  унітарного комерційного підприємства  

(додається). 

 

 

Селищний голова                                                                              Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



                    Додаток до 

рішення  14 сесії, першого пленарного 

засідання селищної ради VІІІ скликання 

від 05.08.2022 року № 2204 

                                    

                                                                   Президентові України 

                                                                                              Верховній Раді України 

        Кабінету Міністрів України 

        Державному агентству лісових  
        ресурсів України 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Ємільчинської селищної ради щодо недопущення руйнування лісової галузі в 
Україні внаслідок її реформування шляхом реорганізації державних лісогосподарських 

підприємств та створення єдиного унітарного комерційного підприємства 

 

Стало відомо, що в роботі Кабінету Міністрів України вже знаходиться проєкт 
постанови, якою регламентується питання оптимізації структури управління і функцій 
суб'єктів господарювання державної власності в лісовій галузі шляхом реорганізації 
державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління 
Державного агентства лісових ресурсів України, та утворення державного унітарного 
комерційного підприємства «Ліси України», яке в подальшому підлягає корпоратизації. 

Це реальна загроза для подальшого розвитку лісової галузі в Україні, яка буде наслідком 
озвученого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України і головою 
Держлісагентства України реформування лісового господарства шляхом ліквідації державних 
лісогосподарських підприємств та створення єдиного суб’єкта господарювання, що буде 
управляти лісовими ресурсами України. 

Розробка даної реформи лісового господарства в Україні поспішно впроваджується без 
публічного обговорення з громадськістю, представниками територіальних громад та 
врахування думки фахівців галузі, експертного середовища. 

  Така позиція Уряду є незрозумілою, адже на сьогодні відсутнє належне обгрунтування 
переваг та нагальної необхідності для впровадження обраної концепції майбутнього 
реформування лісового господарства, в тому числі без публічного обговорення та врахування 
позиції громадськості. 

Держлісагентство України у своїх інтернет-ресурсах зазначає, що існуючі державні 
лісогосподарські підприємства у 2021 році досягли найвищих  показників  у  галузі  за 30  років  
та  сплатили рекордні  8,9 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів. ДП «Ємільчинський 
лісгосп» також виконує всі завдання по веденню лісового господарства та в 2021 році сплатив 
61,8 млн.грн податку, з яких – 18,7 в місцеві бюджети, а за 7 місяців 2022 року- 37,4 млн.грн, 
з яких-9,8 млн.грн. в місцевий бюджет. Такі факти спростовують необхідність нагального 
реформування лісової галузі шляхом ліквідації лісогосподарських підприємств та створення 
єдиної компанії – монополіста, яка може перейти в приватні руки. 

На сьогоднішній день, в умовах воєнного стану, коли все українське суспільство, 
органи державної влади, місцевого самоврядування зорієнтовані в першу чергу на відсіч 
агресії ворога така реформа виглядає особливо цинічно. 

Лісгоспи стали одними з перших форпостів на шляху російських агресорів, а частина 
працівників відразу вступила до лав ЗСУ та ТРО. 

Створення єдиного суб’єкта господарювання призведе до централізації управлінських 
процесів та обмежить вплив обласних рад і місцевих громад щодо прийняття рішень із ведення 



лісового господарства, розвитку деревообробної галузі в регіонах, унеможливить прийняття 
оперативних рішень та вжиття заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації, тим паче  під 
час воєнного стану в державі. 

Більше того, утворення єдиної компанії з управління лісовими ресурсами  залишить 
місцеві громади без значної частини податків та зборів. Для багатьох громад лісова та 
деревообробна галузі є основним джерелом наповнення місцевого бюджету та  вирішення 
щоденних соціальних питань. 

Так, наразі рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на лісові 
землі, відповідно до чинного законодавства, перераховуються у місцевий  бюджет за 
місцезнаходженням лісової ділянки. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), нарахований 
працівникам структурних підрозділів (лісництв, нижніх складів тощо), також перераховується 
у місцевий бюджет за місцезнаходженням такого підрозділу, що дозволяє громадам планувати 
і реалізовувати соціально-економічний розвиток їх територій.  

Крім того, централізація ведення лісового господарства, ліквідація існуючих 
лісогосподарських підприємств протирічить загальнодержавній реформі децентралізації. У 
результаті місцеві ради будуть позбавлені будь-якої можливості впливати на розвиток лісової 
галузі на місцях, не зможуть виконувати передбачені Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» функції з реалізації екологічної політики України та 
охорони навколишнього природного середовища на своїй території. 

Утворення Національної компанії в лісовій галузі створює передумови для подальшої 
приватизації українських лісів, що можуть опинитися в приватних руках. 

Ліси України є об’єктом права власності всього українського народу, а тому питання 
реформування лісової галузі повинні ґрунтуватися на принципах врахування довгострокових 
інтересів держави та місцевих громад, дотримання балансу між екологічними, економічними 
та соціальними функціями лісового господарства для забезпечення його сталого розвитку на 
благо жителів України. 

Ми, депутати Ємільчинської селищної ради, враховуючи вищевикладене, просимо: 
- не допустити ліквідації державних лісогосподарських підприємств, які 

перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України, та утворення 
державного унітарного комерційного підприємства «Ліси України». 

- залучити органи місцевого самоврядування, експертне середовище та 
громадськість для розробки Державної стратегії управління лісами до    2035 року, після чого 
приймати відповідні управлінські рішення з приводу реформування лісової галузі України.  

 

 

    За дорученням депутатів селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                                       Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про депутатське звернення  до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України щодо недопущення 

руйнування лісової галузі в Україні внаслідок її реформування шляхом  реорганізації 

державних лісогосподарських  підприємств та створення єдиного унітарного 

комерційного підприємства» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 




