
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №96-24/18 

30 серпня 2018 року м. Вижниця 

  

Про направлення звернення до 

Верховної Ради України щодо закону 

№ 5495 «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

збереження українських  

лісів та запобігання незаконному 

вивезенню   

необроблених лісоматеріалів» 

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, 

розвитку підприємництва та туризму,  районна рада    

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти звернення до Верховної Ради України з клопотанням 

подолання вето Президента України на закон № 5495 «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та 

запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» 

(додається). 

2. Це рішення із зверненням направити до Верховної Ради України.  

3. Організацію виконання рішення покласти на керуючого справами  

районної  ради  Івоняка Г.С. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

голови районної ради Вірсту С.Д. 

 

 

Голова районної ради       М.Андрюк 



До Верховної Ради України 

                                                      

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів районної ради VII скликання  

 

23 липня 2018 року  Президент Порошенко П.О. наклав вето на Закон «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських 

лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».   

Цей Закон, що прийнятий 3 липня 2018 року Верховною Радою України має 

на меті  збереження лісового фонду країни шляхом обмеження внутрішнього 

споживання необроблених лісоматеріалів і посилення адміністративної та 

кримінальної відповідальності за незаконну вирубку лісу та подальший його 

експорт поза митним контролем (контрабанду).  

19 липня 2018 року на своєму засіданні Уряд також надав позитивний 

висновок та рекомендував Президенту підписати ухвалений парламентом Закон 

№5495, який передбачає створення робочих місць і підвищення доходів українців. 

Пропозиціями Президента України запропоновано доопрацювати зазначений 

Закон, вилучивши з нього повну заборону на експорт дров, мотивуючи тим, що 

така  заборона порушує Угоду про асоціацію з ЄС. Вважаємо, що таким чином 

українські підприємці опиняться під загрозою знецінення їхніх інвестицій, 

позбавлення доступу до сировини, а українці – втрати нових робочих місць.  

Україна повинна зберігати власні природні багатства, захищати власного 

виробника та розвивати  національну економіку. 

Щороку Україна продає меблі та вироби з деревини на 2 млрд. дол. США, а 

сусідня Польща - на 20 млрд. дол. Отже, щороку через контрабанду лісу-кругляка 

українці втрачають 18 млрд. дол. Натомість ми створюємо робочі місця за 

кордоном, а потім змушені купувати імпортний товар за високими цінами. 

Виходячи з наведеної інформації, надсилаємо клопотання Голові Верховної 

Ради України і народним депутатам України підтримати Закон України №5495 

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 

українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених 

лісоматеріалів" в редакції, прийнятій Верховною Радою України 3 липня 2018 

року.  

Прийнято на двадцять четвертій сесії 

Вижницької районної ради 

Чернівецької області  

VІІ скликання  

                                      30 серпня 2018 року 

 


