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про реформування лісового господарства 
 

 

Комітетом з питань екологічної політики та природокористування, за 

ініціативою народного депутата України Прощука Е.П., обговорено питання 

реформування лісового господарства, а саме намірів щодо створення єдиного 

державного підприємства з управління об’єктами державної власності у сфері 

лісового господарства.  

Прощук Е.П. зазначив, що згідно проекту постанови Кабінету Міністрів 

України, шляхом реорганізації близько 130 державних підприємств, які належать 

до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України, 

створюється одне державне унітарне комерційне підприємство «Ліси України». 

Овчинникова Ю.Ю. відмітила, що значна кількість лісгоспів не має 

офіційних документів на земельні ділянки лісогосподарського призначення, та, 

у разі здійснення реформування галузі, є ризик втрати значних лісових масивів.  

Народні депутати України – члени Комітету в ході обговорення питання 

наголосили, що в результаті здійснення відповідної реформи діяльність 

державних лісогосподарських підприємств в територіальних громадах буде 

ліквідовано/призупинено. В свою чергу це може призвести до прямих втрат 

надходжень податку на доходи фізичних осіб, які після реорганізації будуть 

зараховуватися до бюджету за місцем реєстрації новоствореного підприємства.  

В результаті обговорення, з метою недопущення втрат доходів бюджетів 

територіальних громад та з огляду на поточну ситуацію в Україні, Комітет 

вирішив звернутися до Кабінету Міністру України, Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України із рекомендацією призупинення 

реорганізації управління об’єктами державної власності у сфері лісового 

господарства до проведення обговорення відповідного питання у Комітеті із 

залученням зацікавлених сторін.  
 



 

 
 

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Направити рішення до Кабінету Міністру України, Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України із рекомендацією призупинення 

реорганізації управління об’єктами державної власності у сфері лісового 

господарства до проведення обговорення відповідного питання у Комітеті із 

залученням зацікавлених сторін.  

3. В порядку контролю винести питання реорганізації управління 

об’єктами державної власності у сфері лісового господарства на розгляд 

Комітету.  

4. Доручити Голові Комітету Бондаренку О.В. визначати дату розгляду 

зазначеного питання на засіданні Комітету.  

 

 

 
  

Голова Комітету                                                                О. БОНДАРЕНКО 


