
УКРАЇНА
СТРИЙСЬКА  МІСЬКА РАДА

СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V СЕСІЯ, VIII ДЕМОКРАТИЧНЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від “25” лютого 2021 р.                    м. Стрий                                                      №  148

 Про Звернення депутатів 
Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIІI скликання
 до Верховної Ради України щодо
 проєктів Закону України «Про ринок деревини»

Відповідно до Конституції України, статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Стрийської міської ради 
Стрийського району Львівської області VIІI скликання, - Стрийська міська рада 
вирішила:

1. Підтримати звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського 
району Львівської області VIІI скликання до Верховної Ради України щодо  
забезпечення публічності розгляду  в Комітетах законопроєктів «Про ринок 
деревини» та залучення до обговорення представників деревообробного бізнесу 
– основних споживачів необробленої деревини.

2. Звернення направити до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради 

М. Берника.

Міський голова                                                             Олег КАНІВЕЦЬ



Додаток 
до рішення Стрийської міської ради 

Стрийського району 
від 25.02.2021 р. № 148

Звернення депутатів Стрийської міської ради Стрийського району 
Львівської області VIII демократичного скликання

 до Верховної Ради України щодо
 проєктів Закону України «Про ринок деревини»

Львівська область є однією із найбільших лісистих областей України. 
Лісовий сектор економіки області відіграє важливу роль в економічному 
розвитку регіону. Кожен четвертий долар валютних надходжень загального 
експертного потенціалу економіки області надходить від підприємств лісового 
сектору. Тому стабільний та збалансований їхній розвиток дуже важливий для 
наповнення обласного бюджету.

Треба зазначити, що наразі в Україні відсутні єдині правила продажу 
деревини.

Тривалий час у бізнесовому середовищі, пов’язаному з лісовим 
господарством і переробкою деревини, ведуться дискусії щодо порядку 
продажу деревини. З метою напрацювання узгоджених  законодавчих ініціатив 
при Держлісагенстві була створена Робоча група, до складу якої входили 
представники деревообробного бізнесу  та науковці Львівщини. Значна частина 
їхніх пропозицій взята до уваги в кінцевій редакції законопроєкту, що був 
зареєстрований народним депутатом О. Матусевичем за №4197.

Зазначеним законопрєктом передбачається регулювання ринку деревини 
шляхом закріплення на законодавчому рівні правил реалізації деревини для 
першочергового забезпечення потреб національних товаровиробників у 
лісоматеріалах, які включають різні способи продажу, що застосовуються в 
європейських країнах. Зокрема, це оферта, аукціонний продаж, роздрібна 
торгівля.

Однак на противагу цьому законопроєкту групою народних депутатів 
26.10.2020 зареєстровано альтернативний проєкт Закону України «Про ринок 
деревини» за №4197-1. Цей законопроєкт не пройшов обговорення в бізнес-
середовищі.

Редакція його законопроєкту викликала збурення серед 
деревообробників, адже закладені в ньому норми обмежують їхні права, 
гарантовані їхнім законодавством.

Норми, закладені в законопроєкті 4197-1, не узгоджуються з нормами 
Господарського кодексу та інших законів. Оскільки Господарський кодекс є 
законодавчим актом вищої юридичної сили, регулює діяльність усіх галузей 



економіки, законопроєкти, що розробляються для окремих галузей, повинні з 
ними узгоджуватися.

Запропонованим законопроєктом зобов’язують постійних 
лісокористувачів, власників лісів продавати продукцію, яка належить їм за 
законом, з використанням єдиної електронної торгової системи (ЕТС). Це є 
незаконним втручанням у господарські відносини та монополізацією послуг із 
реалізації деревини.

Законопроєкт має характер інформаційного документа, оскільки в 
більшості  статей містять посилання на рішення Кабінету Міністрів України.

Вважаємо такий підхід до вирішення питання, від якого залежить 
розвиток всієї деревообробної галузі, неприпустимим і наголошуємо на 
необхідності дотримання чинного законодавства при прийнятті нормативно-
правових актів, дотримання принципу  вільної конкуренції серед учасників 
ринку деревини, у т. ч. і власників ЕТС, недопущення застосування 
адмінресурсу для створення привілейованих «прокладок» у торгівлі деревиною.

Враховуючи викладене, ми, депутати Стрийської міської ради, звертаємся 
з проханням забезпечення публічності розгляду  в Комітетах законопроєктів 
«Про ринок деревини» та залучення до обговорення представників 
деревообробного бізнесу – основних споживачів необробленої деревини.

Схвалено на V сесії VIIІ 
демократичного скликання

Стрийської міської ради 
Стрийського району

25.02.2021 року


