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Президенту України  

Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

 

Шановний Володимире Олександровичу! 

 
Профспілка працівників лісового господарства України вкрай 

занепокоєна черговою спробою знищення державних лісогосподарських 

підприємств та можливості їх подальшої приватизації, що випливає з проєкту 

постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання управління 

об’єктами державної власності у сфері лісового господарства». Така реформа 

може призвести до надзвичайно руйнівних наслідків для трудових колективів 

цих підприємств та лісового господарства України в цілому. 

 Незважаючи на проблеми, які виникли у ході реорганізації 

підприємств, повну відсутність фінансування з загального фонду Державного 

бюджету  України та будь-якої  іншої підтримки з боку держави, 

підприємства галузі  з певними складнощами працюють, виконуючи свої 

основні функції і забезпечуючи при цьому потреби економіки країни в 

деревині, охорону та захист  лісових  насаджень, стабільно сплачують 

податки. 

     Колективи підприємств надають посильну допомогу Збройним силам, 

працюючим працівникам та їхнім сім’ям, які потрапили в скрутне становище 

внаслідок бойових дій. Тисячі працівників лісу в складі Збройних сил  

України боронять незалежність нашої держави. Сотні працівників 

підприємств, внаслідок бойових дій, втратили своє житло і залишились без 

даху над головою.  

Внаслідок воєнної агресії російської федерації,  під великою загрозою 

знаходяться воля і свобода громадян України, в числі яких і лісівники. 

Підприємства півночі, сходу та півдня України перебувають у надзвичайно 

важких умовах, багато з них побували в окупації, а деякі і в даний час 

знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Але і в цей час вони 

здійснюють охорону лісу, забезпечують потребу  Збройних сил України  в 

деревині.   

 Проводити реформу, яка передбачає ліквідацію підприємств, та ще й 

під час війни, - є найвищим цинізмом  по відношенню до свого народу. 

Значна кількість працівників підприємств, які і так уже неймовірно 

постраждали від агресора, будуть викинуті на вулицю. А це долі їхніх сімей, 

дітей і батьків. 

 Яка необхідність в прийнятті такого рішення? Де розрахунки 

економічної, екологічної та гуманітарної ефективності від здійснення такої 

«реформи»?  
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 Нічого іншого,  як намагання певного кола осіб привласнити лісовий 

ресурс,  абсолютно не думаючи, при цьому, про екологічний, рекреаційний та 

суспільний бік проблеми, ми не бачимо. Наслідком цього буде чергове 

збурення людей діями влади.  

 Ми вже зверталися з цього приводу до Прем’єр-міністра України, але, 

нажаль, отримали чергову відписку від Міндовкілля, хоча це питання 

надзвичайної ваги.  

 Тому просимо Вас не допустити прийняття такої постанови, яка може 

призвести до руйнування лісівничої галузі, а також долі тисяч лісівників та 

їхніх сімей. 

 Профспілка  послідовно відстоювала позицію лісівників, щодо 

неприйнятності здійснення такої реформи і буде продовжувати цю роботу, в 

тому числі добиваючись підтримки міжнародної спільноти. 

 

 

                                                    Звернення прийняте на розширеному                                  

засіданні Президії ЦК Профспілки  

працівників лісового господарства України  

від 4 липня 2022 р. № П-40-1. 

 

 

 

 

  

З повагою і надією на розуміння, 

 

Голова Профспілки      Степан КРИВОВ’ЯЗИЙ 
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