
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сімнадцята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"04"  січня  2023 р.   смт Ємільчине № 2422 

 

Про звернення депутатів селищної ради  

до Президента України,  Верховної Ради  

України, Кабінету Міністрів України,   

Державного Агентства лісових ресурсів 

України, Житомирської обласної ради                                                                                          

 
 

       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, 

Житомирської обласної ради щодо заперечення та недопущення руйнування лісогосподарських 

підприємств комунальної форми власності, які відносяться до  спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Житомирської області, що стане можливим в разі 

прийняття проекту Закону України «Про особливості управління об’єктами державної  

власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 

лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» (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, Житомирської обласної ради.  

 

 

Селищний голова                                                                           Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток до 

    рішення першого пленарного 

    засідання 17 сесії селищної ради 

    від 04.01. 2023 року № 2422 

 

                                                                                   Президенту України 

                                                                                        Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

                                                                                        Верховній Раді України 

 

                                                                                        Кабінету Міністрів України 

 

                                                                                         Державному Агентству лісових 

                                                                                         ресурсів України 

                                                                                         

                                                                                         Житомирській обласній раді 

 

 

Звернення 

депутатів Ємільчинської селищної ради щодо заперечення та недопущення 

руйнування лісогосподарських підприємств комунальної форми власності, які 

відносяться до  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Житомирської області, що стане можливим в разі прийняття проекту Закону 

України «Про особливості управління об’єктами державної  власності в лісовій 

галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 

лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України». 

 

                 Стало відомо, що на веб - сайті Держлісагентства з метою отримання зауважень 

та пропозицій до проекту Закону України «Про особливості управління об’єктами 

державної  власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого 

державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» та Проекту 

Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення 13.12.2022р., проведено оприлюднення та публікацію змін до даних 

законів, в тому числі  змін до Лісового Кодексу України та до Земельного Кодексу 

України. 

                 Проект Закону України «Про особливості управління об’єктами державної  

власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 

лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» передбачає утворення за 

рішенням Кабінету Міністрів України  Спеціалізованого лісогосподарського акціонерного 

товариства «Ліси України» шляхом здійснення реорганізації (перетворення) Державного 

підприємства «Ліси України» . 

                  Ст. ст. 1,3 та 4, п.2 Розділу ІІІ  Перехідні та прикінцеві положення проекту 

Закону передбачають включення до складу майна майбутнього АТ «Ліси України» землі, 

що надані у постійне користування комунальним лісогосподарським підприємствам, та 

ліси на землях комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області . 

                Вважаємо, що такі зміни у майновому стані комунальної власності порушують 

цілу низку законодавчих норм та є недоцільним з огляду на таке :  

                Вилучення комунального майна у відповідних юридичних осіб, заснованих 

органами місцевого самоврядування буде суперечити приписам ст.13 Конституції України 

відповідно до яких: 

- земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в 

межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 



(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. Від імені 

Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією; 

- Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, 

соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. 

       Ці зміни у власності призведуть до порушення положень : 

- ст. 5 Господарського кодексу України, відповідно до яких питання забезпечення 

державою захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання віднесено до  

конституційних основ правового господарського порядку в Україні, а держава гарантує 

право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, соціальної 

спрямованості економіки, недопущення використання власності на шкоду людині і 

суспільству; 

- ст. 319 та 321 Цивільного кодексу України, за якими усім власникам забезпечуються рівні 

умови здійснення своїх прав, право власності є непорушним. Ніхто не може  бути 

протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні; 

-  ст. 71 Закону про місцеве самоврядування в Україні відповідно до яких органи 

виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, 

віднесені Конституцією України, цим та іншими законами до повноважень органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

         Реалізація запропонованого Законопроекту призведе до фактичної ліквідації 

спеціалізованих лісогосподарських підприємств комунальної власності, що призведе до 

неправомірного обмеження конкуренції на ринку товарів і послуг лісогосподарської 

галузі. Таке суперечить положенням ст. 42 Конституції України, ст. ст. 5, 6, 18, 25 та 27 

Господарського кодексу України. 

          Підкреслюючи вище викладене, з метою недопущення протиріч цього проекту 

Закону України  установленим нормам Конституції України, Цивільного Кодексу України, 

Земельного Кодексу України, Лісового Кодексу України, що викличе в подальшому 

порушення напрацьованих принципів роботи органів місцевого  самоврядування, 

позбавлення територіальних громад, сіл, селищ права розпоряджатись власним 

комунальним майном. 

          Пропонуємо виключити із тексту Проекту Закону України норми, що стосуються : 

- земель, які надані у постійне користування спеціалізованим комунальним 

лісогосподарським підприємствам, та землі  речові права на які не оформлені у 

встановленому законодавством порядку; 

-   ліси на землях комунальної власності, надані в постійне користування спеціалізованими 

лісогосподарськими підприємствами комунальної власності. 

 

За дорученням депутатів  

Ємільчинський селищний голова                                                       Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

                                                      
 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

17 сесія,  перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

«Про звернення депутатів селищної ради до Президента України,  Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України,  Державного Агентства лісових ресурсів 

України, Житомирської обласної ради» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 




