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Депутата Хмельницької обласної ради

ДЕХТЯРУКА ОАІ

З В Е Р Н Е Н Н Я

Президент України Петро Порошенко наклав вето на Закон №549 
заборону експорту дров та криміналізації контрабанди лісу-крупщк 
прийняття якого було ініційовано фракцією Радикальної партії Олега 7 
Знищення лісів, неймовірного багатства України болем віддається в н4ііійХ

І|;{ і! і і
серцях і призводить до значних збитків, а згодом і до екологічних катастроф. 
Тому, Радикальна партія продовжує боротьбу за прийняття цього закону. ■ ; 11

В зв’язку із викладеним, прошу Вас включити до порядку денного 
чергової сесії обласної ради проект рішення «Про звернення депуІгаЬіЬ 
Хмельницької обласної ради до депутатів Верховної Ради України,? про 
подолання вето Президента України на закон України № 5495 «Про внефішя 
змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських ілісіів
та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів». | 

Проект рішення та текст звернення додається.

Депутат обласної ради
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УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 27 вересня 2018 року № _____-21/2018
м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України щодо подолання вето Президента України на законопроект № 5495 
«Про внесення'змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження 
українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених 
лісоматеріалів»

Розглянувши звернення депутата обласної ДЕХТЯРУКА Олександра 
Миколайовича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Верховної Ради України щодо подолання вето 
Президента України на законопроект № 5495 «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо збереження українських лісів 
та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» (текст 
звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради М. Загородний



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України 
щодо подолання вето Президента України на законопроект № 5495
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

збереження українських лісів та запобігання незаконному 
вивезенню необроблених лісоматеріалів»

Експорт лісу в державі перейшов у формат контрабанди, якщо зупинити 

контрабанду, то Україна отримає якісно інший показник внутрішньої переробки 

деревини і ми зможемо експортувати уже не сировину, а продукцію, а головне, 

зберегти екосистему краю.

Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному 

вивезенню необроблених лісоматеріалів», яким передбачено введення 

тимчасово, строком на вісім років з дня набрання чинності Законом, заборони 

вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту 

деревини паливної.

Окрім того, Законом також внесено зміни до Кримінального 

та адміністративного Кодексів України, згідно з яким штрафи за незаконну рубку 

і знищення лісових культур та молодняка підвищенні в кілька разів.

Викладене свідчить про актуальність прийнятого Закону, тому просимо 

депутатів Верховної Ради України на законопроект № 5495 «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та 

запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів».


