
                                                         ПРОЄКТ 
 

  УКРАЇНА                                               

МАЛИНСЬКА МІСЬКА  РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

МАЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(_________ сесія восьмого скликання) 

від ___________  № ______ 
                                  

 

Про звернення депутатів  

Малинської міської ради VІІІ скликання  

до  Президента України, Кабінету  

Міністрів України, Верховної Ради України, 

Державного Агентства лісових ресурсів 

України, Житомирської обласної ради 

 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Регламенту Малинської міської ради 8-го скликання, затвердженого рішенням 

міської ради третьої сесії 8-го скликання від 29.01.2021 №154,  міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Малинської міської ради VІІІ скликання 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, 

Державного Агентства лісових ресурсів України, Житомирської обласної ради 

про внесення змін 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» (додається). 

2.  Доручити міському голові Олександру СИТАЙЛУ підписати звернення 

та направити його. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури. 

 

   Міський голова                                                                      Олександр СИТАЙЛО 
  

 

 Павло ІВАНЕНКО 

 Олександр ПАРШАКОВ 



  

 

 

Додаток до рішення 

Малинської міської ради 

_____-ї сесії восьмого скликання 

від _________2022 № ____ 

 

 

Президент України 
 

Верховна  Рада України 
 

Кабінет Міністрів України 

 

Державне Агентство лісових 

ресурсів України 

 

Житомирська обласна рада 

 

 
 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Малинської міської ради VІІІ скликання до Президента                  

України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Державного 

Агентства лісових ресурсів України, Житомирської обласної ради про              

внесення змін 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» 
 

 

 07.09.2022 Кабінетом Міністрів України  постановлено, зокрема, ліквідувати 

як юридичну особу публічного права територіальний орган Державного агентства 

лісових ресурсів, зокрема - Житомирське обласне управління лісового та 

мисливського господарства і утворити як юридичну особу публічного права - 

Центральне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства   

(м. Житомир) (постанова КМУ № 1003 «Деякі питання реформування управління 

лісової галузі» від 07.09.2022). 

Крім того, погоджено з пропозицією Державного агентства лісових ресурсів 

щодо утворення державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси 

України» та приєднання до нього спеціалізованих державних лісогосподарських 

підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових 

ресурсів, з подальшим перетворенням державного спеціалізованого 

господарського підприємства «Ліси України» в акціонерне товариство, 100 

відсотків акцій якого належать державі, з урахуванням особливостей, визначених 

Законом. 

Вказаною постановою Кабінету Міністрів України передбачено також, що 

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» є 

правонаступником, зокрема: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#n31
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1003-2022-%D0%BF#n31


- майна, прав та обов’язків спеціалізованих державних лісогосподарських 

підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових 

ресурсів, що реорганізуються; 

- права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського 

призначення, затверджених матеріалів лісовпорядкування, затверджених 

розрахункових лісосік, затверджених поділів лісів на категорії, виділених 

особливо захисних лісових ділянок спеціалізованих державних лісогосподарських 

підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових 

ресурсів, що реорганізуються. 

На офіційному сайті Державного агентства лісових ресурсів України 

опубліковано 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» (далі – проект Закону). 

В преамбулі вказаного проекту Закону зазначено, що останній визначає 

правові основи економічного та організаційного регулювання управління 

об'єктами, безпосередньо, державної власності в лісовій галузі та особливості 

утворення та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського 

акціонерного товариства «Ліси України», управління і розпорядження його 

майном та спрямований на забезпечення економічної безпеки і захисту інтересів 

держави. 

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

Закону передбачають включення до складу майна майбутнього  АТ «Ліси 

України» земель, що надані у постійне користування комунальним 

лісогосподарським підприємствам, та лісів 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 недоцільними з огляду на 

наступне. 

Вилучення комунального майна у відповідних юридичних осіб, заснованих 

органами місцевого самоврядування буде суперечити нормам 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 право 

власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах встановлених Конституцією України. 

Держава забезпечує захист прав усіх субʹєктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі субʹєкти права 

власності рівні перед законом. 

Ці зміни  в інституті власності призведуть до порушення наступних 

положень. 

Відповідно до статті 5 Господарського кодексу України питання 

забезпечення державою захисту прав усіх субʹєктів права власності і 

господарювання віднесено до конституційних основ правового господарського 

порядку в Україні, а держава гарантує право кожного володіти, розпоряджатися і 



користуватися  своєю власністю, соціальної спрямованості економіки, 

недопущення використання власності на шкоду людині і суспільству. 

Згідно зі  статтями 319 та 321 Цивільного кодексу України  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. 

Також,  у відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 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 в 

подальшому призведе до неправомірного обмеження конкуренції на ринку 

товарів і послуг лісогосподарської галузі. 

Звертаємо увагу, що на території Малинської міської територіальної громади 

на даний час функціонує  ДП «Малинський лісгосп агропромислового комплексу»  

Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства 

«Житомироблагроліс».  Підприємство займається лісовідновленням, проведенням 

рубок головного користування та рубок формування та оздоровлення лісів, 

охороною і захистом лісів від пожеж, хвороб та шкідників, незаконних рубок. 

Загальна площа лісового фонду ДП «Малинський лісгосп АПК» становить 

20159,7497 га.  ДП «Малинський лісгосп АПК»  на сьогоднішній день являється 

одним з найбільших платників податку до місцевого бюджету. Не дивлячись на 

введений в Україні воєнний стан дане підприємство працювало та сплатило у 

2022 році податків на 2 591,1 тис.грн.   більше ніж у 2021 році. 

Зазначаємо, що будь-яка реорганізація субʹєктів господарювання призводить 

до втрат місцевих бюджетів. Так, протягом 2022 року  Малинська міська 

територіальна громада  втратила від реорганізації ДП «Малинський лісгосп» та 

приєднання його до ДП «Радомишльське ЛМГ» ПДФО в сумі 5 667, 9 тис.грн. 

(внаслідок скорочення чисельності працівників, зменшення заробітної плати), 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини 

заготовленої в порядку рубок головного користування 3 344, 2 тис.грн.  та рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування) 1 615, 1 тис.грн. 

 

Підсумовуючи вищевикладене, з метою усунення явних суперечностей 

проекту Закону, Конституції України, Цивільному, Господарському  кодексу 

України, що матиме наслідки порушення принципів роботи органів місцевого 

самоврядування, просимо внести відповідні зміни та виключити з тексту проекту 

Закону норму, що стосуються:  

- земель, які надані у постійне користування спеціалізованим комунальним 

лісогосподарським підприємствам та речові права на які не оформлені у 

встановленому законодавством порядку; 

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



 

Також слід зазначити про необхідність дотримання вимог ст. 22 Конституції 

України щодо недопущення звуження змісту і обсягу існуючих прав і свобод при 

прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів. 

 

За дорученням депутатів Малинської міської ради 

 

 

 

Міський голова                                                                    Олександр СИТАЙЛО 

 

  

Секретар міської ради                                                         Василь МАЙСТРЕНКО 


