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  Головує:      Голова  Комітету  Галасюк В.В.  

   

Присутні: народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кіраль С.І.,  

Кривошея Г.Г., Кужель О.В.,  Розенблат Б.С., Хміль М.М. 

  

відповідальні працівники секретаріату – Шестопалова В.П., Гаврилів Р.М., 

Кравченко М.М.,  Бондаренко О.А., Близненко Ю.М., Лебединська О.Ю., 

Жовніренко О.В. 

  

Запрошені: 

  

ДОБРОДОМОВ 

Дмитро Євгенович 

  

– народний депутат України, співавтор законопроекту 

(реєстр. № 1362); 

ТОМЕНКО  

Микола Володимирович 

  

– народний депутат України, співавтор законопроекту 

(реєстр. № 1362); 

ЄДНАК Остап 

Володимирович 

– народний депутат України, співавтор законопроекту 

(реєстр. № 1362); 



  

ДЕМЧАК  

Руслан Євгенійович 

  

– народний депутат України; 

ПОПОВ  

Ігор Володимирович 

  

– народний депутат України; 

АТАМАНЧУК  

Віталій Іванович 

– заступник голови Державного агентства лісових ресурсів 

України; 

  
МАРЧУК  Юрій  

Миколайович 

– радник голови Державного агентства лісових ресурсів 

України, національний координатор міжнародної лісової 

програми FLAG; 

  
ДОРОШ  

Володимир Ілліч 

  

– представник Асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

СОБОЛЕВСЬКИЙ  

Ігор Миколайович 

  

– Голова асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

  

РОЗМАН 

Василь Васильович 

  

– представник асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

ІВАНИШИН 

Іван Васильович 

– представник асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

  

САЇН  

Дмитро Олексійович 

– представник асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

  

КОГУТ  

Микола Васильович 

– представник асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 

  

АРТЕМЧУК  

Дмитро Вікторович 

  

– представник "Всеукраїнської асоціації деревообробних 

підприємств"; 

СУНДУКОВ 

Олександр Вікторович 

– представник асоціації деревообробних і лісозаготівельних 

підприємств Західної України; 



  

ЗАДОРОЖНІЙ  

Юрій Миколайович 

  

– заступник начальника управління зовнішньо-економічної 

діяльності Державної фіскальної служби України; 

ЦУПРИК 

Богдан Мирославович 

  

– представник асоціації "Меблідеревпром"; 

ПРЯДЧЕНКО 

Михайло Григорович 

  

– представник асоціації "Меблідеревпром"; 

ШИМБОРСЬКА  Наталія – представник Відділу сприяння торгівлі та інвестицій 

Посольства Республіки Польща  у Києві, старший 

спеціаліст Відділу. 

  

П о р я д о к    д е н н и й : 

  

1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- та 

пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр. № 1362) (друге читання). 
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1. 

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови Комітету Галасюка В.В. щодо проекту Закону України 

про внесення змін до Закону України "Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з 

реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо мораторію на експорт лісо- 

та пиломатеріалів у необробленому вигляді) (реєстр.№ 1362) (друге 

читання). 

  

В обговоренні зазначеного питання взяли участь: Голова Комітету Галасюк В.В. та 

народні депутати України – члени Комітету Дубінін О.І., Кужель О.В., Кривошея Г.Г., 

Розенблат Б.С., Кіраль С.І.; Томенко М.В., Демчак Р.Є., Єднак О.В., Добродомов Д.Є. –народні 

депутати України; Атаманчук В.І. –  заступник голови Державного агентства лісових ресурсів 

України; Марчук Ю.М. – радник Голови Державного агентства лісових ресурсів України, 

національний координатор міжнародної лісової програми FLAG; Дорош В.І., Соболевський 



І.М. – представники асоціації деревообробних і лісозаготівельних підприємств Західної 

України. 

  

Під час обговорення даний законопроект був розглянутий постатейно. 

По кожній окремій поправці проводились голосування, а саме: 

  

1. Абзац 3 статті 3 пункту 3 розділу І викласти в такій редакції: "Сертифікати про 

походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються 

підприємствами – постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною 

накладною". (Підтримано більшістю голосів, Кіраль С.І., Кривошея Г.Г. – утримались) 

  

2. Статтю 3 доповнити четвертим абзацом наступного змісту: "Особи винні в порушенні 

порядку видачі та обігу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з 

них пиломатеріалів несуть відповідальність згідно із законом".(Підтримано більшістю 

голосів,  Розенблат Б.С. – утримався) 

  

3. У п’ятому  абзаці статті 3  в кінці речення після слів "електронного переліку виданих 

сертифікатів" доповнити словами: "та його розміщення на своєму офіційному веб-

сайті". (Підтримано одноголосно) 

  

4. Пункт 1 розділу ІІ прикінцевих положень викласти в такій редакції: "Цей Закон набирає 

чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І цього 

Закону (щодо редакції статті 3), який набирає чинності через три місяці з дня набрання 

чинності цим Законом". (Підтримано одноголосно) 

  

Обговоривши зазначене питання, члени Комітету 

  

УХВАЛИЛИ: 1. Проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької 

діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів" (щодо 

мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді) 

(реєстр. № 1362) (друге читання) внести на розгляд Верховної Ради 

України і пропонувати прийняти його у другому читанні  та в цілому як 

Закон в редакції підготовленій робочою групою з урахуванням всіх 

поправок, які були проголосовані на засіданні Комітету. 
2. Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 

України від Комітету визначено Голову  Комітету Галасюка Віктора 

Валерійовича. 

  



Рішення прийнято одноголосно. 

  

  

ГОЛОВА КОМІТЕТУ                                                       В.В. ГАЛАСЮК 

  

СЕКРЕТАР КОМІТЕТУ                                                   М.М. ХМІЛЬ 

 


