
ПРОЕКТ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого 

державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси 
України»

Цей Закон визначає правові основи економічного та організаційного 
регулювання управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
особливості утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», управління і 
розпорядження його майном та спрямований на забезпечення економічної 
безпеки і захисту інтересів держави.

Суспільні відносини, які стосуються володіння, користування та 
розпоряджання лісами, а також земельними ділянками лісогосподарського 
призначення як об'єктами управління державної власності в лісовій галузі, які 
перебувають у сфері управління спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» та спрямовані на 
забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових ресурсів з 
урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інтересів 
суспільства, які регулюються Лісовим Кодексом України, Земельним Кодексом 
України з урахуванням особливостей цього Закону.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) Спеціалізоване державне лісогосподарське акціонерне товариство 

«Ліси України» (далі – ПАТ «Ліси України»/Акціонерне товариство) – це 
господарське публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого 
належать державі, шляхом здійснення реорганізації (перетворення) Державного 
підприємства «Ліси України» (далі - ДП «Ліси України»);

2) Створення ПАТ «Ліси України» – комплекс юридичних, 
організаційних та інших заходів щодо перетворення ДП «Ліси України» в 
публічне акціонерне товариство;

3) Суб’єкт управління – Кабінет Міністрів України та/або уповноважений 
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ним орган;
2. Об'єкт управління державної власності у лісовій галузі:
державне майно, об’єкти інфраструктури, зокрема будівлі, споруди, 

об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціальної сфери, транспортні 
засоби, обладнання, устаткування, інвентар, інші матеріальні цінності та 
нематеріальні активи, заготовлена деревина, цінні папери, корпоративні права 
держави;

державне майно, передане та/або створене (збудоване) на підставі 
залучення усіх форм інвестиційної діяльності та інших коштів не заборонених 
законодавством України, включаючи кошти від міжнародної технічної 
допомоги;

державне майно, що перебуває в управлінні  ПАТ «Ліси України», яке 
увійшло та не увійшло до його статутного капіталу, або залишилося після 
ліквідації державних підприємств та організацій відповідно до частини дев’ятої  
статті 11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

безхазяйне та конфісковане майно, що переходить у державну власність 
за рішенням суду; 

державне майно, яке передане в оренду або лізинг та передано на праві 
тимчасового користування;

право постійного користування земельними ділянками 
лісогосподарського призначення;

право постійного користування земельними ділянками, на яких 
розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна;

землі, які надані у постійне користування спеціалізованим державним або 
комунальним лісогосподарським підприємствам та речові права на які не 
оформлені у встановленому законодавством порядку;

лісові ділянки, які виділені в довгострокове тимчасове користування; 
лісові ділянки, які виділені в короткострокове тимчасове користування;
земельні ділянки лісогосподарського призначення, щодо яких встановлені 

земельні сервітути та лісові сервітути;
право користування мисливськими угіддями;
майнові права, включаючи права на об’єкти інтелектуальної власності, 

кошти, у тому числі в іноземній валюті; 
ліси на землях державної власності, надані в постійне користування;
ліси на землях комунальної власності, надані в постійне користування;
другорядні лісові матеріали та продукти побічних лісових користувань;
лісові ділянки;
мисливські тварини.
3. Особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі 

при здійсненні інвестиційної діяльності регулюються законодавством у сфері 
здійснення інвестицій.

Особливості управління об’єктами державної власності в лісовій галузі, 
щодо реалізації правовідносин, що виникають під час емісії, обігу, викупу 
цінних паперів та виконання зобов’язань за ними, укладання і виконання 
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деривативних контрактів, заміни сторони деривативних контрактів та вчинення 
правочинів щодо фінансових інструментів на ринках капіталу здійснюється 
відповідно до Закону України  «Про ринки капіталу та організовані товарні 
ринки» з урахуванням особливостей цього Закону.

У частині управління об'єктами державної власності в лісовій галузі 
поширюється дія Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної  власності» з урахуванням особливостей визначених цим Законом.

Оцінка майна та майнових прав у процесі реорганізації (перетворення) та 
при утворенні суб'єктів господарювання здійснюється відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні» з урахування особливостей цього Закону.

4. Інші терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у 
Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, Лісовому 
кодексі України, Земельному кодексі України, законах України «Про 
акціонерні товариства», «Про оренду державного і комунального майна», «Про 
приватизацію державного і комунального майна» та інших законів та 
нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА

Стаття 2. Особливості утворення Акціонерного товариства
1. Утворення Акціонерного товариства здійснюється за рішенням 

Кабінету Міністрів України, шляхом здійснення реорганізації (перетворення) 
ДП «Ліси України», відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, 
визначених цим Законом.

2. Засновником Акціонерного товариства є держава в особі Кабінету 
Міністрів України (далі — засновник). 

3. Акціонерне товариство утворюється як спеціалізоване 
лісогосподарське підприємство у формі господарського публічного 
акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого належать державі. Набуті 
державою в результаті утворення Акціонерного товариства акції товариства не 
підлягають приватизації̈. Акціонерне товариство є постійним лісокористувачем 
відповідно до статті 17 Лісового кодексу України.

4. Процедура утворення Акціонерного товариства передбачає:
1) Прийняття засновником рішення про перетворення ДП «Ліси України» 

у акціонерне товариство та утворення комісії з його перетворення (далі – 
комісія). 

Склад комісії затверджуються суб’єктом управління.
До складу комісії включаються не менше одного представника суб’єкта 

управління та не менше одного представника Фонду державного майна 
України. Головою комісії є уповноважений керівник ДП «Ліси України».

2) Розроблення комісією проєкту плану перетворення та подання його на 
затвердження засновнику.
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3) Проведення повної інвентаризації̈ майна ДП «Ліси України» (крім 
майна, що є частиною та/або перебуває на об’єктах, розташованих у районах 
проведення воєнних (бойових) дій або на тимчасово окупованій території або в 
оточенні (блокуванні) у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації 
проти України, та яке для цілей інвентаризації, передбаченої цією частиною 
враховується згідно з результатами останньої наявної інвентаризації), 
складення зведеного акта інвентаризації, переліку необоротних активів, що 
підлягають незалежній оцінці, з метою передачі до статутного капіталу 
товариства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, та 
затвердження засновником;

4) Складання передавального акта, який є документом, за яким усі 
майнові права (включаючи внесення права постійного користування 
земельними ділянками, в тому числі на яких розташовані будівлі, споруди, інші 
об’єкти нерухомого майна) та обов'язки (включаючи всі зобов'язання) 
переходять за правонаступництвом від ДП «Ліси України» до Акціонерного 
товариства.

Передавальний акт затверджується комісією.
5) Складання акта приймання-передачі майна до статутного капіталу, що 

формується на основі передавального акта та є документом, що підтверджує 
набуття Акціонерним товариством права власності на майно, що увійшло до 
статутного капіталу Акціонерного товариства та підлягає незалежній оцінці, з 
метою  затвердження акта оцінки майна. 

6) Проведення незалежної оцінки майна ДП «Ліси України» (крім майна 
розташованого у районах проведення воєнних (бойових) дій або на території, 
яка перебуває у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) у зв’язку з 
військовою агресією Російської Федерації проти України, та яке для цілей 
оцінки, передбаченої цим пунктом, враховується за залишковою вартістю 
станом на останню звітну дату) відповідно до Методики оцінки майна та з 
урахуванням особливостей, визначених цим Законом, складення акта оцінки 
майна ДП «Ліси України».

Якщо у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України 
не може бути проведена спеціальна оцінка певних видів майна товариства, що 
потребують такої оцінки (оцінка гемологічних матеріалів, оцінка дорогоцінних 
металів тощо), такі види майна оцінюються за залишковою вартістю згідно з 
даними бухгалтерського обліку ДП «Ліси України» станом на останню звітну 
дату. Таке рішення приймається засновником одночасно з рішенням про 
затвердження акта оцінки майна ДП «Ліси України» на підставі подання 
комісії, що подається разом з проектом акта оцінки майна ДП «Ліси України».

7) Прийняття засновником рішення про затвердження акта оцінки майна 
ДП «Ліси України» з метою визначення розміру статутного капіталу 
Акціонерного товариства, акта приймання-передачі майна до статутного 
капіталу, статуту Акціонерного товариства, рішення про випуск акцій 
Акціонерного товариства та формування органів управління Акціонерного 
товариства;
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8) Державну реєстрацію припинення ДП «Ліси України» та державну 
реєстрацію Акціонерного товариства;

9) Реєстрація випуску акцій Акціонерного товариства здійснюється в 
порядку, затвердженому для реєстрації випуску акцій акціонерних товариств, 
що створюються у процесі приватизації та корпоратизації.

При цьому засновнику надається право встановлювати строки проведення 
інвентаризації, розгляду документів в органах державної влади та інші 
особливості регулювання процедури перетворення ДП «Ліси України», крім 
тих, що встановлені цим Законом.

5. Утворення Акціонерного товариства здійснюється без необхідності 
отримання дозволу (попереднього дозволу) Антимонопольного комітету 
України.

6. Акціонерне товариство здійснює функції уповноваженого суб’єкта 
господарювання з управління об’єктами державної власності в лісовій галузі, 
які не увійшли до складу статутного капіталу.

7. Під час утворення Акціонерного товариства повноваження органів 
управління ДП «Ліси України» не припиняються та до комісії з перетворення 
товариства повноваження щодо управління справами ДП «Ліси України» не 
передаються, крім тих, які необхідні для виконання цього Закону. Органи 
управління ДП «Ліси України» представляють підприємство у відносинах з 
третіми особами, а голова виконавчого органу ДП «Ліси України» (самостійно 
або шляхом уповноваження третіх осіб) виступає у суді від імені ДП «Ліси 
України».

8. Оприлюднення затвердженого Кабінетом Міністрів України рішення 
про реорганізацію ДП «Ліси України» шляхом перетворення в Акціонерне 
товариство, є офіційним повідомленням для кредиторів про припинення 
діяльності такого підприємства.

9. Під час утворення Акціонерного товариства, формування його 
статутного капіталу та реорганізації (перетворення) ДП «Ліси України», у тому 
числі під час відступлення права вимоги, переведення боргу не застосовуються 
положення законодавства щодо:

необхідності одержання згоди кредиторів стосовно заміни боржника у 
зобов’язанні (переведення боргу), якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України;

права кредиторів вимагати у зв’язку з проведенням реорганізації 
забезпечення виконання зобов’язань, їх дострокового припинення або 
виконання та відшкодування збитків;

інформування боржників ДП «Ліси України» про передачу права вимоги 
боргу від ДП «Ліси України» до Акціонерного товариства;

дострокове припинення зобов’язань, їх дострокове виконання та/або 
дострокове виконання і відшкодування збитків, та/або забезпечення виконання 
зобов’язань за вимогами кредиторів ДП «Ліси України»;

неможливості завершення реорганізації (перетворення) до задоволення 
вимог, заявлених кредиторами;
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проведення аудиторської перевірки фінансової звітності ДП «Ліси 
України».

Наявність незадоволених вимог, заявлених кредиторами ДП «Ліси 
України», виконавчих проваджень, податкових застав та інших обмежень та/або 
обтяжень щодо ДП «Ліси України» та/або його майна не є підставою для 
відмови у внесенні до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення ДП «Ліси 
України» та про державну реєстрацію Акціонерного товариства.

10. До державної реєстрації Акціонерного товариства та на тридцять 
шість місяців після неї, обмеження, встановлені Кодексом України з процедур 
банкрутства та іншими нормативно-правовими актами і пов’язані з обмеженням 
права органів управління ДП «Ліси України» та Акціонерного товариства 
приймати рішення про його реорганізацію, передачу майна, визначеного цим 
Законом, до статутного капіталу Акціонерного товариства та реєстрацію за 
Акціонерним товариством речових прав на нерухоме майно, не застосовуються 
(перехідні). 

Стаття 3. Статутний капітал Акціонерного товариства
1. Акціонерне товариство є власником акцій (часток у статутному 

капіталі) внесених до його статутного капіталу, та іншого майна, набутого ним 
на підставах, не заборонених законодавством.

2. Статутний капітал Акціонерного товариства формується за рахунок:
майна переданого від ДП «Ліси України» (включаючи будівлі, споруди, 

об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти соціальної сфери, транспортні 
засоби, обладнання, устаткування, інвентар, інші матеріальні цінності та 
нематеріальні активи, цінні папери, а також інші майнові права, включаючи 
права на об’єкти інтелектуальної власності, кошти, у тому числі в іноземній 
валюті;

майна, переданого та/або створеного (збудованого) на підставі залучення 
усіх форм інвестиційної діяльності та інших коштів не заборонених 
законодавством України, включаючи кошти від міжнародної технічної 
допомоги;

майна закріпленого за Акціонерним товариством;
доходів від господарської діяльності, а також доходів від операцій з 

цінними паперами, капітальних вкладень;
майна, придбаного у встановленому порядку у юридичних і фізичних 

осіб;
кредитів банків та інших фінансових установ;
дивідендів за акціями;
коштів державного бюджету;
державного майна, яке передане в оренду або лізинг та передано на праві 

тимчасового користування;
безхазяйного та конфіскованого майна, що переходить у державну 

власність за рішенням суду; 
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права постійного користування земельними ділянками, на яких 
розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна;

інших джерел, не заборонених законодавством.
3. Засновник Акціонерного товариства може прийняти рішення про 

виключення з переліку майна, яке підлягає передачі до статутного капіталу 
Акціонерного товариства, що обліковується на балансі ДП «Ліси України», та 
про включення певного майна, що на момент прийняття рішення про 
перетворення ДП «Ліси України» не перебувало на його балансі.

4. Внесення нерухомого майна ДП «Ліси України» до статутного капіталу 
Акціонерного товариства може здійснюватися на підставі обліку майна на 
балансі підприємства відповідно до законодавства без попередньої державної 
реєстрації права власності на таке майно.

5. Внесення права постійного користування земельними ділянками, на 
яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна до 
статутного капіталу Акціонерного товариства, які не оформлені в 
установленому законодавством порядку, може здійснюватися на підставі 
правонаступництва відповідно до нормативної оцінки таких ділянок, а у разі її 
відсутності на підставі експертної, або матеріалів лісовпорядкування в 
результаті проведення інвентаризації на підприємстві таких земельних ділянок.

6. Під час створення Акціонерного товариства не застосовуються 
обмеження закону щодо формування статутного капіталу господарських 
організацій за рахунок нерухомого майна об’єктів державної власності, що не 
підлягають приватизації.

Стаття 4. Управління об’єктами державної власності в лісовій галузі, які 
не входять до складу статутного капіталу Акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство у процесі господарської діяльності здійснює 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі, які не входять до 
складу статутного капіталу.

Акціонерне товариство по відношенню до таких об'єктів управління 
здійснює господарську діяльність відповідно до цього Закону та Лісового 
кодексу України.

Такі об'єкти  управління державної власності в лісовій галузі та майнові 
права на них переходять в управління Акціонерного товариства за 
правонаступництвом.

2. За рішенням Кабінету Міністрів України до складу об’єктів управління 
державної власності в лісовій галузі, які не входять до статутного капіталу 
Акціонерного товариства, можуть передаватися інші об'єкти управління 
державної та/або комунальної форми власності. 

3. До складу об’єктів державної власності в лісовій галузі, які не входять 
до складу статутного капіталу Акціонерного товариства можуть входити:

право постійного користування земельними ділянками 
лісогосподарського призначення;
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землі, які надані у постійне користування спеціалізованим державним або 
комунальним лісогосподарським підприємствам та речові права на які не 
оформлені у встановленому законодавством порядку;

ліси на землях державної власності, надані в постійне користування;
ліси на землях комунальної власності, надані в постійне користування;
лісові ділянки, які виділені в довгострокове тимчасове користування; 
лісові ділянки, які виділені в короткострокове тимчасове користування;
земельні ділянки лісогосподарського призначення, щодо яких встановлені 

земельні сервітути та лісові сервітути;
право користування мисливськими угіддями;
другорядні лісові матеріали та продукти побічних лісових користувань;
лісові ділянки;
мисливські тварини.

Стаття 5. Правонаступництво 
1. Акціонерне товариство з дня його державної реєстрації є 

правонаступником майна, прав і обов’язків ДП «Ліси України» (філій, 
представництв, відділень чи інших відокремлених підрозділів).

2. Безоплатна передача об’єктів державної власності в лісовій галузі від 
ДП «Ліси України» у процесі реорганізації (перетворення) до Акціонерного 
товариства здійснюється відповідно до цього Закону та у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України.

3. Під час створення Акціонерного товариства, формування його 
статутного капіталу та після припинення ДП «Ліси України» зберігають 
чинність до закінчення строку їх дії договори, у яких ДП «Ліси України» є 
стороною, зокрема договори страхування, банківського обслуговування, 
отримання фінансових послуг, а також поточні процедури закупівель 
підприємства.

4. Право постійного користування земельними ділянками 
лісогосподарського призначення, затверджені матеріали лісовпорядкування, 
затверджені розрахункові лісосіки, затверджений поділ лісів на категорії, 
виділені особливо захисні ділянки ДП «Ліси України» за правонаступництвом 
переходить до Акціонерного товариства. 

5. Акціонерне товариство використовує земельні ділянки, що перебували 
у постійному користуванні ДП «Ліси України», відповідно до їх цільового 
призначення, в розмірах та межах, у яких вони перебували у постійному 
користуванні підприємства або фактично використовувалися ним, на підставі 
документів підприємства, що посвідчують право користування відповідними 
земельними ділянками.

6. Акціонерне товариство є правонаступником договорів довгострокового 
та короткострокового тимчасового користування лісами державної власності, 
земельних сервітутів, лісових сервітутів, права користування мисливськими 
угіддями ДП «Ліси України», що реорганізуються.

7. Дія дозвільних документів на спеціальне використання лісових 
ресурсів та інших документів дозвільного характеру за правонаступництвом 
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переходить від ДП «Ліси України» до Акціонерного товариства відповідно до 
статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності».

8. Дія виданих ліцензій на здійснення господарської діяльності за 
правонаступництвом переходить від ДП «Ліси України» до Акціонерного 
товариства відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності».

9. Дія виданих висновків з оцінки впливу на довкілля за 
правонаступництвом переходить від ДП «Ліси України» до Акціонерного 
товариства відповідно до частини тринадцятої статті 4 -1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

10. Передача об’єктів права інтелектуальної власності, а також майна, 
матеріалів, документів, технічної документації тощо, які можуть бути визнані 
та захищені як об’єкти права інтелектуальної власності, від ДП «Ліси України» 
до Акціонерного товариства здійснюється за рішенням уповноваженого 
суб’єкта управління.

11. Безоплатна передача нерухомого майна, відповідно до цієї статті може 
здійснюватися без попередньої державної реєстрації прав на таке майно. 

12. Підставою для державної реєстрації прав на таке майно є рішення 
уповноваженого суб’єкта управління про передачу майна, відповідно до 
передавального акта та акта приймання-передачі майна до статутного капіталу.

13. Оприлюднення на офіційному вебсайті органу управління інформації 
про перетворення ДП «Ліси України» в Акціонерне товариство, є офіційним 
повідомленням для кредиторів про припинення таких суб’єктів 
господарювання.

Стаття 6. Особливості розпорядження майном акціонерного товариства
1. Набуті в результаті утворення 100 відсотків акцій Акціонерного 

товариства закріплюються у державній власності і не підлягають передачі в 
управління, крім випадку, передбаченому цим Законом, приватизації, 
відчуження, передачі у заставу, використанню для формування статутного 
капіталу суб’єктів господарювання, а також щодо них забороняється вчиняти 
будь-які правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної 
власності та/або обтяження будь-якими зобов'язаннями, крім випадків 
попереднього погодження таких дій Кабінетом Міністрів України.

2. Акціонерне товариство не має права передавати в заставу, продавати, 
відчужувати, передавати в управління, використовувати для формування 
статутного (складеного) капіталу суб'єктів господарювання, а також вчиняти 
інші дії, що тягнуть за собою перехід права власності та їх відчуження з 
державної власності, в інший спосіб розпоряджатися належними йому акціями 
без згоди Кабінету Міністрів України.

Для майна, забороненого до приватизації і право господарського відання, 
яким передане до статутного капіталу Акціонерного товариства, застосовується 
обмеження, встановлені законодавством для державного майна, забороненого 
до приватизації. Органи управління Акціонерного товариства не мають права 
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приймати рішення, а Акціонерне товариство не може відчужувати, передавати в 
користування, оренду, лізинг, управління, заставу, безоплатне користування, 
вносити до статутного капіталу суб’єктів господарювання спільну діяльність 
щодо такого майна. Таке майно не підлягає відчуженню на користь інших осіб, 
ніж держава, продажу або відчуженню в інший спосіб під час провадження у 
справі про банкрутство Акціонерного товариства, на нього не може бути 
звернене стягнення за рішенням суду, накладено арешт тощо. Не підлягає 
передачі третім особам будь-яке речове право, пов’язане із зазначеним майном. 

3. Акціонерне товариство має право самостійно розпоряджатися майном, 
не зазначеним у частині другій цієї статті, відповідно до порядку, 
затвердженого Наглядовою радою Акціонерного товариства.

4. За потреби залучення кредитів (позик) банків та інших фінансових 
установ, Наглядовою радою Акціонерного товариства може приймати рішення 
про визначення переліку майна (що входить в склад статутного капіталу) 
Акціонерного товариства, як такі, що можуть бути предметом застави. До 
такого переліку не може входити майно, яке зупиняє виробничо-господарську 
діяльність Акціонерного товариства.

5. Акціонерне товариство не має права безоплатно передавати майно, 
внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, 
крім передбачених законом випадків.

Відчуження та передача в оренду основних засобів Акціонерного 
товариства здійснюються на конкурсних засадах. Початкова вартість майна, що 
підлягає відчуженню, та вартість майна, що передається в оренду, визначаються 
на підставі незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства.

Порядок списання, відчуження, передачі в користування, оренду майна, 
внесеного до статутного капіталу Акціонерного товариства, та майна, набутого 
Акціонерним товариством під час здійснення господарської діяльності, 
затверджується Наглядовою радою Акціонерного товариства.

Кошти, отримані від операцій з майном, спрямовуються виключно на 
провадження статутної діяльності Акціонерного товариства.

6. Переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти 
нерухомого майна, внесені до статутного капіталу Акціонерного товариства, 
може здійснюватися протягом трьох років з дня державної реєстрації 
Акціонерного товариства.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно та земельних ділянок, 
наданих для розміщення об’єктів нерухомості на праві постійного 
користування, внесених до статутного капіталу Акціонерного товариства, 
здійснюється на підставі передавального акта та акта оцінки майна, внесеного 
до статутного капіталу Акціонерного товариства. Передавальний акт та/або акт 
оцінки майна є документами, що підтверджують виникнення, перехід, 
припинення прав на майно, внесене до статутного капіталу Акціонерного 
товариства.

Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі, які не увійшли до статутного капіталу Акціонерного товариства
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1. Управління об'єктами державної власності в лісовій галузі, які не 
увійшли до статутного капіталу Акціонерного товариства здійснюється з 
особливостями визначеними цим законом та відповідно до Лісового кодексу 
України та Земельного кодексу України.

При здійсненні управління об'єктами державної власності в лісовій галузі, 
які не увійшли до статутного капіталу Акціонерного товариства забороняється 
вчинення дій відповідно до абзацу третього частини другої статті 4 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Такі об'єкти управління не можуть бути об'єктами концесії відповідно до  
Закону України «Про концесію».

2. Забороняється вчинення будь яких  правочинів, наслідком якого може 
бути відчуження таких об'єктів, крім випадків передбачених законодавством.

На такі об'єкти управління державної власності в лісовій галузі під час 
судових  проваджень (включаючи провадження у справі про банкрутство) не 
можуть бути звернення стягнення за рішенням суду, накладено арешт.

3. За Акціонерним товариством зберігаються пільги та інші види 
державної підтримки ДП «Ліси України», у тому числі у сфері 
землекористування, оподаткування тощо.

4. У випадку передачі інших об'єктів управління лісової галузі державної 
та/або комунальної форми власності, які не увійшли до статутного капіталу 
Акціонерного товариства, управління такими об'єктами здійснюється з 
особливостями цього Закону.

Стаття 8. Органи управління Акціонерного товариства
1. Функції з управління корпоративними правами держави у статутному 

капіталі Акціонерного товариства здійснює суб’єкт управління.
Повноваження органів управління акціонерного товариства визначаються 

Законом України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом.

2. Органами управління Акціонерного товариства є: загальні збори, 
правління, наглядова рада.

3. Вищим органом управління Акціонерним товариством є загальні збори. 
Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.

4. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює 
управління його поточною діяльністю, є правління.

Очолює правління голова, який призначається на посаду на конкурсних 
засадах та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням 
наглядової ради.

Чисельність правління і персональний склад правління затверджуються 
Кабінетом Міністрів України.

Призначення голови правління Акціонерного товариства, виконання його 
обов'язків покладаються на уповноважену особу за рішенням Кабінетом 
Міністрів України.
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Стаття 9. Особливості функціонування Акціонерного товариства 
1. Акціонерне товариство:
1) створює підприємства, спеціалізовані державні підприємства, спільні 

підприємства та інші юридичні особи, приймає рішення про їх реорганізацію та 
ліквідацію;

2) може бути засновником, співзасновником та учасником інших 
юридичних осіб, відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені 
підрозділи без створення юридичної особи як на території України, так і за її 
межами.

Філії Акціонерного товариства становлять основу його організаційної 
структури. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи діють на 
підставі положень, а юридичні особи, засновником, співзасновником або 
учасником яких є Акціонерне товариство – на підставі статутів.

Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, 
співзасновником або учасником яких є Акціонерне товариство, здійснюється за 
погодженням з Наглядовою радою Акціонерного товариства та регулюється 
законодавством України, а за межами України – відповідно до законодавства 
держави за місцем їх знаходження, якщо інше не передбачено міжнародними 
договорами України.

Акціонерне товариство не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, 
засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а вони – не 
відповідають за зобов’язаннями Акціонерного товариства, крім випадків, 
передбачених законодавством України чи договором.

3) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності 
господарських товариств в лісовій галузі, засновником яких є Акціонерне 
товариство;

4) здійснює управління корпоративними правами (частками у статутному 
капіталі) щодо господарських товариств в лісовій галузі, пакет акцій (частка у 
статутному капіталі) яких йому належить, та корпоративними правами 
держави, які передані йому в управління;

5) затверджує статути господарських товариств в лісовій галузі, 
засновником яких є Акціонерне товариство;

6) визначає порядок утворення, прийняття рішень, склад та компетенцію 
органів управління господарських товариств в лісовій галузі, засновником яких 
є Акціонерне товариство;

7) призначає (обирає) на посаду та звільняє, розриває контракти з посади 
членів виконавчого органу (особу, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) господарських товариств в лісовій галузі засновником 
яких є Акціонерне товариство, членом виконавчого органу такого 
господарського товариства (особою, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) не може бути особа, яка є громадянином (підданим) 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або яка 
працювала в секторі безпеки і оборони держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором;
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8) у разі утворення у господарському товаристві в лісовій галузі, 100 
відсотків акцій (часток у статутному капіталі) якого йому належать, наглядової 
ради обирає її членів, визначає умови цивільно-правових договорів, трудових 
договорів (контрактів), які укладаються з членами наглядової ради, встановлює 
розмір їх винагороди, визначає особу, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради, приймає рішення про 
припинення повноважень членів наглядової ради, визначає доцільність 
включення до складу наглядових рад зазначених товариств незалежних членів 
та їх кількість.

Членом наглядової ради такого господарського товариства не може бути 
особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і оборони 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

9) надає пропозиції щодо умов цивільно-правових договорів, які 
укладаються з виконавчими органами господарських товариств в лісовій галузі, 
засновником яких є Акціонерне товариство;

10) визначає порядок проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства в лісовій 
галузі, засновником яких є Акціонерне товариство (у разі утворення наглядової 
ради та визначення доцільності включення до її складу (незалежних членів).

Незалежним членом наглядової ради такого  Акціонерного товариства не 
може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною 
Радою України державою-агресором, або яка працювала в секторі безпеки і 
оборони держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

11) веде облік об’єктів управління державної власності в лісовій галузі 
Акціонерного товариства та переданих йому інших об’єктів управління в 
лісовій галузі державної та комунальної форми власності, здійснює контроль за 
ефективним використанням та збереженням таких об’єктів;

12) забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної 
власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної 
власності, що перебувають в управлінні Акціонерного товариства та зміну його 
стану;

13) затверджує стратегію розвитку, політику корпоративного управління, 
соціальної відповідальності та напрями діяльності Акціонерного товариства та 
господарських товариств, засновником яких є Акціонерне товариство;

14) затверджує стратегічні фінансові та інвестиційні плани розвитку, та 
показники діяльності господарських товариств, засновником яких є Акціонерне 
товариство, у тому числі господарських товариств в лісовій галузі, що 
відповідають критеріям, визначеним абзацом третім частини другої статті 75 
Господарського кодексу України, на календарний рік і на середньострокову 
перспективу (три - п’ять років);

15) здійснює моніторинг фінансової діяльності господарських товариств 
засновником яких є Акціонерне товариство;

забезпечує проведення щорічної аудиторської перевірки діяльності 
господарських товариств, засновником яких є Акціонерне товариство;
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приймає рішення про подальше використання відповідно до 
законодавства державного майна, яке не увійшло до статутних капіталів 
господарських товариств, засновником яких є Акціонерне товариство;

веде облік об’єктів управління державної власності в лісовій галузі 
господарських товариств, засновником яких є Акціонерне товариство,  
здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких 
об’єктів та надає згоду на їх відчуження та списання;

16) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, 
розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у 
залученні коштів з Державного бюджету України, міжнародної технічної 
допомоги та фінансових ринків (в тому числі міжнародних), визначає джерела 
формування і використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;

17) проводиться діяльність із залучення внутрішніх короткострокових та 
довгострокових та зовнішніх кредитів (позик) включно з державними 
гарантіями, надають гарантії або є поручителями за такими зобов'язаннями за 
погодженням з Кабінетом Міністрів України та надання гарантій, залучення 
облігацій внутрішньодержавних та зовнішніх позик;

18) забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної 
інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, 
засновником яких є Акціонерне товариство;

19) здійснює функції уповноваженого суб’єкта господарювання з 
управління об’єктами державної власності в лісовій галузі щодо об’єктів 
управління державної власності, які не увійшли до статутних капіталів 
господарських товариств;

20) оформляє права на земельні ділянки  (у разі відсутності необхідних 
документів за правонаступництвом від спеціалізованих державних та 
комунальних лісогосподарських підприємств) та уточнення меж земельних 
ділянок учасників Акціонерного товариства;

21) оформляє правовстановлюючі документи на рухоме та нерухоме 
майно (у разі відсутності необхідних документів за правонаступництвом від 
спеціалізованих  державних та комунальних лісогосподарських підприємств);

22) здійснює інші повноваження, віднесені Лісовим кодексом України, 
Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Господарським 
кодексом України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про 
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», «Про управління 
об'єктами державної власності», статутом Акціонерного товариства до 
компетенції загальних зборів, щодо господарських товариств, засновником 
яких є Акціонерне товариство;

23) реалізує інші права акціонера (учасника), визначені законами України 
«Про акціонерні товариства», «Про товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю», щодо господарських товариств, засновником яких є 
Акціонерне товариство, пакет акцій (частка у статутному капіталі) яких йому 
належить;

24) здійснює інші функції та повноваження, визначені цим Законом і 
статутом Акціонерного товариства.
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2. Акціонерне товариство провадить діяльність, у тому числі пов’язану з 
державною таємницею та отриманням необхідних документів дозвільного 
характеру в межах строку їх дії.

Стаття 10. Особливості здійснення фінансово-господарської діяльності 
Акціонерного товариства

1. Основними плановими документами Акціонерного товариства є 
Стратегія розвитку акціонерного товариства та фінансовий план.

2. Планування та реалізація господарської діяльності Акціонерного 
товариства здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Акціонерного 
товариства, яка щорічно затверджується Наглядовою  радою до 1 липня що 
передує плановому відповідно до порядку затвердженого Наглядовою радою 
Акціонерного товариства.

Стратегія розвитку Акціонерного товариства обов'язково передбачає 
формування та затвердження фінансового та інвестиційного плану розвитку 
(далі - плани розвитку), які є невід'ємною її частиною.

3. При розробці та затвердженні щорічних планів розвитку обов’язково 
враховуються показники нормативів витрат Акціонерного товариства у 
відсотковому співвідношенні відповідно до планового чистого прибутку, за 
рахунок яких формуються відповідні фонди розвитку.

Плани розвитку Акціонерного товариства, за рішенням Наглядової ради 
можуть формуватися за рахунок наступних фондів: фонд лісовідновлення та 
лісорозведення, фонд капітального будівництва, фонд охорони і захисту лісів, 
фонд протипожежних заходів, фонд цифровізації, фонд гарантування позик, 
амортизаційний фонд, резервний фонд, фонд розвитку інновацій і наукових 
досліджень та інші фонди передбачені статутом Акціонерного товариства.

Порядок використання цих фондів визначається відповідно до 
фінансового плану Акціонерного товариства.

4. Фінансовий план Акціонерного товариства затверджується щорічно 
Кабінетом Міністрів України до 1 вересня що передує плановому відповідно до 
законодавства України.

5. За результатами господарської діяльності Акціонерного товариства 
формується чистий прибуток, з якого розраховуються та виплачуються 
дивіденди до Державного бюджету України. 

6. Чистий прибуток Акціонерного товариства, з якого розраховуються та 
виплачуються дивіденди до Державного бюджету України, зменшується на 
суму нарахованої амортизації на майно, передане Акціонерному товариству на 
праві господарського відання, яка спрямовується для фінансування капітальних 
вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) таких об’єктів.

7. Розмір дивідендів до Державного бюджету України  визначається за 
рішенням Наглядової Ради та не може бути більшим за 30 відсотків.

Акціонерне товариство виплачує дивіденди до Державного бюджету 
України виключно грошовими коштами. 
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Стаття 11. Особливості здійснення діяльності Акціонерного товариства 
на ринку деревини 

1. Акціонерне товариство здійснює продаж деревини відповідно до вимог 
законодавства.

Відносини, що виникають під час продажу деревини Акціонерним 
товариством на організованих товарних ринках (товарних біржах), 
регулюються Законом України «Про товарні біржі» та іншими актами 
законодавства щодо товарних бірж, крім випадків продажу деревини:

для забезпечення потреб національної безпеки та оборони, подолання 
наслідків надзвичайних ситуацій, стихійних лих; 

для забезпечення потреб бюджетних установ та фізичних осіб в опаленні; 
для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних 

територіальних громад відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
Державне регулювання діяльності товарних бірж здійснюється 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до 
законодавства.

Порядок організації та проведення біржових торгів на товарних біржах 
визначається у правилах та інших внутрішніх документах товарних бірж.

2. Акціонерне товариство має право вільно, з урахуванням вимог до 
діяльності товарних бірж, умов та обсягів торгів деревиною, що 
організовуються та проводяться товарними біржами, обирати товарні біржі для 
здійснення продажу деревини. 

Договори купівлі-продажу деревини, однією з сторін яких є Акціонерне 
товариство, можуть укладатись в електронній формі та посвідчуватись 
електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті 
відкритого ключа, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі 
послуги».

Стаття 12. Особливості здійснення охорони і захисту лісів, наданих в 
постійне лісокористування Акціонерному товариству

1. Заходи із забезпечення охорони лісів від пожеж, незаконних рубок, 
захист від шкідників і хвороб, пошкодження внаслідок антропогенного та 
іншого шкідливого впливу здійснюються працівниками державної лісової 
охорони та лісової охорони відповідно до Лісового кодексу України.

2. У складі Акціонерного товариства створюється організаційний 
функціонально-відокремлений структурний підрозділ лісової охорони, на яких 
покладаються обов'язки щодо заходів охорони лісів від пожеж, незаконних 
рубок та інших правопорушень лісового та природного законодавства, захисту 
лісів від шкідників.

3. Працівникам такого підрозділу забороняється здійснювати будь-яку 
господарську діяльність пов'язану із заготівлею та реалізацією деревини.

Стаття 13. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. За порушення вимог цього Закону посадові особи несуть кримінальну, 

адміністративну та дисциплінарну відповідальність згідно із законодавством.
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Розділ III
ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом землями державної власності 
вважаються всі земельні ділянки лісогосподарського призначення, як об’єкти 
управління державної власності у лісовій галузі та переходять до сфери 
управління ПАТ «Ліси України», крім земельних ділянок лісогосподарського 
призначення:

приватної власності;
які надані установам природно-заповідного фонду в постійне 

користування;
внесених до статутного капіталу господарських товариств державної 

форми власності.
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання 

чинності цим Законом розробити і внести до Верховної Ради України проект 
Закону України «Про державну лісову політику».

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Лісовому Кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994, 

№ 17, ст.99):
статтю 17 доповнити частинами шостою - восьмою такого змісту:
«До постійних лісокористувачів належать підприємства, установи, 

організації всіх форм власності їх філії, представництва, відділення та інші 
відокремлені підрозділи, які мають у користуванні ліси на землях усіх 
категорій.

Суб’єкти господарювання, утворені відповідно до Закону України «Про  
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», є постійними 
лісокористувачами.

Право постійного користування лісами на землях державної або 
комунальної власності, наданих спеціалізованим державним або комунальним 
лісогосподарським підприємствам, іншим державним або комунальним 
підприємствам, установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані 
підрозділи, для ведення лісового господарства за правонаступництвом 
переходять до суб’єктів господарювання  створеного відповідно до Закону 
України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»;

статтю 22 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Право постійного користування лісами у разі реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) суб’єкта господарювання не припиняється, а 
за правонаступництвом переходить до утвореного суб’єкта господарювання 
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(правонаступника), відповідно до Закону України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України».»;

пункт 6 статті 281 викласти в такій редакції: 
«6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж, незаконних 

рубок та інших порушень лісового та природоохоронного законодавства, 
захисту від шкідників і хвороб;»;

пункт 8 статті 281 викласти в такій редакції: 
«8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 

кадрів для лісового господарства, в тому числі надає консультації та проводить 
навчання власників лісів і постійних лісокористувачів;»;

пункт 10 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«здійснення охорони лісів від пожеж та порушень лісового та 

природоохоронного законодавства;»;
пункт 11 частини першої статті 37 викласти в такій редакції:
«здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих 

та впливу антропогенних факторів;»;
у частині другій статті 39-1 слова «та служби лісової охорони» замінити 

словами «державної лісової охорони та лісової охорони.»;
у пункті 7 частини першої статті 46 після слова «пожеж,» доповнити 

словами «захисту лісів від шкідників і хвороб,»;
у частині п’ятій статті 58 після слова «господарства» доповнити словами 

«на земельних лісових ділянках, наданих на підставі угод на проведення 
розвідувальних та видобувних робіт відповідно до статті 97-1 Земельного 
кодексу України»;

у статті 64:
у частині першій:
пункт 5 викласти в такій редакції:
«здійснювати охорону лісів від пожеж та порушень лісового та 

природоохоронного законодавства;»;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«здійснення захисту лісів від шкідників і хвороб, наслідків стихійних лих 

та впливу антропогенних факторів;»;
У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 7;
у статті 69:
частину другу викласти в такій редакції:
«Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини видається органом виконавчої 

влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
лісового господарства.»;

частину п’яту виключити;
у абзаці третьому частини восьмої слова «прийняття рішення про» 

виключити;
доповнити частиною десятою такого змісту:
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«У разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) суб’єкта 
господарювання видані спеціальні дозволи на спеціальне використання лісових 
ресурсів переходять за правонаступництвом до іншого суб’єкта господарювання 
(правонаступника) у межах строку їх дії.»;

у статті 70:
частину четверту викласти в такій редакції:
«Деревина заготовляється також під час здійснення лісогосподарських 

заходів, не пов'язаних з використанням лісових ресурсів (поліпшення якісного 
складу лісів), та під час проведення рубок та робіт, пов’язаних і непов’язаних з 
веденням лісового господарства (рубка небезпечних дерев, розчищення смуг 
вздовж кордону, просік уздовж ліній зв’язку, електромереж, інших інженерних 
споруд, лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з потребами 
надрокористування, будівництвом гідровузлів, трубопроводів, шляхів, 
розширення (розчищення) існуючих інженерних споруд, охоронних зон 
тощо).»;

у частині восьмій після слова «пов’язаних» доповнити словами «і 
непов’язаних»;

у статті 86:
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«Спостереження за станом лісів здійснюється державними 

спеціалізованими лісозахисними підприємствами, які належать до сфери 
управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері лісового господарства, під час проведення обстежень, які є 
складовою моніторингу лісів, в цілях створення інформаційного банку даних 
осередків шкідників і хвороб лісу для пошуку методів оперативної та своєчасної 
діагностики, локалізації і ліквідації найбільш небезпечних шкідників та хвороб 
лісу.»;

у частині четвертій:
після слова «авіації» доповнити словами «та безпілотних літальних 

апаратів»;
слова «забезпечує формування державної політики» замінити словами 

«реалізує державну політику»;
доповнити частиною шостою такого змісту:
«Роботи та послуги із захисту лісів визначаються, проводяться 

державними спеціалізованими лісозахисними підприємствами центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового 
господарства у відповідності до Санітарних правил в лісах України.»;

статтю 89 викласти в такій редакції:
«Стаття 89. Здійснення охорони і захисту лісів
Охорону і захист лісів на території України здійснюють:
державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, його 
територіальних органів та органу виконавчої влади Автономної Республіки 
Крим з питань лісового господарства; окремих підприємств, установ і 
організацій, що належать до сфери їх управління;
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лісова охорона власників лісів і постійних лісокористувачів.
Працівники державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і 

постійних лісокористувачів повинні мати відповідну фахову лісівничу освіту.
Працівникам державної лісової охорони забороняється самостійно 

приймати участь у роботах, пов’язаних із заготівлею деревини.
Державна лісова охорона має статус правоохоронного органу.
Порядок діяльності державної лісової охорони та лісової охорони 

власників лісів і постійних лісокористувачів, а також перелік посад, що 
відносяться до них, визначаються положенням, що затверджується Кабінетом 
Міністрів України.»;

доповнити статтею 91-1 такого змісту:
«Стаття 91-1. Повноваження посадових осіб лісової охорони власників 

лісів і постійних лісокористувачів
Посадові особи лісової охорони на відповідній території постійного 

лісокористувача мають право: 
1) складати протоколи відповідно до законодавства про адміністративні 

правопорушення, про правопорушення у сфері охорони, захисту, використання 
та відтворення лісів;

2) зупиняти транспортні засоби та проводити огляд речей, транспортних 
засобів, знарядь, добутої в лісі продукції та інших предметів;

3) у разі неможливості встановлення особи правопорушника лісового 
законодавства на місці вчинення правопорушення доставляти його до органів 
Національної поліції або в органи місцевого самоврядування для складення 
протоколу про адміністративне правопорушення;

4) у разі порушення лісового законодавства вилучати в установленому 
законом порядку у громадян і юридичних осіб документи на лісові ресурси, 
добуті деревину та інші продукти лісу та знаряддя правопорушень;

5) надсилати у відповідні державні органи матеріали про притягнення 
осіб, які порушили лісове законодавство до дисциплінарної, адміністративної і 
кримінальної відповідальності; 

6) проводити у випадках, встановлених законом, фотографування, 
звукозапис, кінозйомку і відеозапис як допоміжний засіб для запобігання 
порушенням у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

7) викликати громадян, у тому числі посадових осіб, для одержання від 
них усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними лісового 
законодавства;

8) визначати за затвердженими таксами і методиками розмір шкоди, 
заподіяної лісу;

9) подавати позови до суду про відшкодування втрат лісогосподарського 
виробництва, повернення самовільно або тимчасово зайнятих лісових ділянок, 
строк користування  якими закінчився;

10) вносити пропозиції відповідним органам виконавчої влади щодо 
заборони відвідування лісів населенням і в'їзду до них транспортних засобів у 
період високої пожежної небезпеки. 
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Посадові особи лісової охорони можуть мати й інші повноваження 
відповідно до закону.

Посадові особи лісової охорони забезпечуються форменим одягом за 
власні кошти власників лісів, постійних лісокористувачів. На лісову охорону 
поширюється порядок та правила носіння і норми забезпечення форменим 
одягом, що діють для державної лісової охорони.

Посадові особи лісової охорони мають право на зберігання, носіння і 
застосування спеціальних засобів та зброї в порядку, встановленому 
законодавством, та використовувати спеціальні транспортні засоби з 
кольорографічним забарвленням і написом з емблемою.»;

статтю 92 викласти в такій редакції:
«Стаття 92. Соціально-правовий захист посадових осіб державної лісової 

охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів.
Держава гарантує захист честі, гідності, здоров’я, життя, майна посадових 

осіб державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних 
лісокористувачів і членів їх сімей від злочинних посягань та інших 
протиправних дій.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників 
лісів і постійних лісокористувачів підлягають загальнообов’язковому 
державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Посадові особи державної лісової охорони та лісової охорони власників 
лісів і постійних лісокористувачів забезпечуються службовими жилими 
приміщеннями відповідно до законодавства.

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна, посадової особи 
державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних 
лісокористувачів чи членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових 
обов’язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного 
бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб. А, у 
випадках підпорядкування постійних лісокористувачів – обласним радам – з 
обласного бюджету.

Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або 
часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності посадової особи 
державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних 
лісокористувачів (далі – одноразова грошова допомога), – гарантована 
державою соціальна виплата, що призначається і виплачується  особам, які 
згідно з цим Законом мають право на її отримання, у разі:

загибелі (смерті) посадової особи державної лісової охорони та лісової 
охорони власників лісів і постійних лісокористувачів під час виконання нею 
службових обов’язків;

смерті посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони 
власників лісів і постійних лісокористувачів, що настала внаслідок нещасного 
випадку, що мали місце в період виконання нею службових обов’язків;

встановлення посадовій особі державної лісової охорони та лісової 
охорони власників лісів і постійних лісокористувачів інвалідності, що настала 
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внаслідок поранення (травми або каліцтва), отриманого під час виконання нею 
службових обов’язків або встановлення інвалідності особі після її звільнення 
від виконання службових обов’язків державної лісової охорони та лісової 
охорони власників лісів і постійних лісокористувачів внаслідок нещасного 
випадку, що мав місце в період виконання нею службових обов’язків;

отримання посадовою особою державної лісової охорони та лісової 
охорони власників лісів і постійних лісокористувачів поранення (травми або 
каліцтва) під час виконання нею службових обов’язків, що призвело до 
часткової втрати працездатності без встановлення їй інвалідності.

Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, 
якщо загибель (смерть), поранення (травма або каліцтво), інвалідність, часткова 
втрата працездатності без визначення інвалідності посадової особи державної 
лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів 
є наслідком:

учинення нею діяння, яке є кримінальним або адміністративним 
правопорушенням;

учинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного 
сп’яніння;

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму 
здоров’ю або самогубства (крім випадку доведення особи до самогубства, який 
доведений судом);

подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і 
виплату одноразової грошової допомоги.

У випадках, зазначених у абзаці другому та третьому частини п’ятої цієї 
статті, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги 
мають члени сім’ї, батьки та утриманці загиблої (померлої) посадової особи 
державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних 
лісокористувачів. 

Члени сім’ї та батьки загиблої (померлої) посадової особи державної 
лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів 
визначаються відповідно до Сімейного кодексу України. Утриманцями для 
цілей передбачених цією статтею вважаються неповнолітні або непрацездатні 
особи, які не були членами сім’ї загиблої (померлої) посадової особи державної 
лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, 
але не менш як п’ять років одержували від неї матеріальну допомогу, що була 
для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

Річна заробітна плата посадової особи державної лісової охорони та 
лісової охорони власників лісів і постійних лісокористувачів, що береться для 
нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, 
які одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за рік, що 
передував рокові загибелі або ушкодження здоров’я.

Порядок відшкодування шкоди, заподіяної майну, посадовій особі 
державної лісової охорони та лісової охорони власників лісів і постійних 
лісокористувачів чи членам її сім’ї і Порядок, розміри та умови виплати 
одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати 
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працездатності посадової особи державної лісової охорони та лісової охорони 
власників лісів і постійних лісокористувачів встановлюється Кабінетом 
Міністрів України.»;

у статті 99:
частину першу доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«створення сприятливих умов для інвестиційного розвитку, шляхом 

застосування фінансових інструментів (в тому числі карбонових сертифікатів), 
спрямованих на зменшення емісії та збільшення абсорбції вуглекислого газу 
лісами (поглиначами вуглецю).»;

у частині другій після слова «бюджетів» доповнити словами «та інших не 
заборонених законодавством джерел фінансування, в тому числі за рахунок 
коштів, що надходять від відшкодування втрат лісогосподарського 
виробництва, зумовлені вилученням лісових земель та чагарників у порядку 
визначеному Бюджетним кодексом України, з урахуванням вимог статті 209 
Земельного кодексу України.»;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«Впровадження фінансових інструментів економічного стимулювання, 

спрямованих на зменшення емісії та збільшення абсорбції вуглекислого газу 
лісовими ресурсами (поглиначами вуглецю) визначаються законами України.»;

2) У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 
2002, № 3-4, ст.27):

у статті 57:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Право постійного користування земельними ділянками 

лісогосподарського призначення державної власності надається суб’єктам 
господарювання, утвореними відповідно до Закону України «Про  особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України», як об’єкт управління державної власності в лісовій 
галузі з урахуванням особливостей цього Кодексу.»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Земельні ділянки лісогосподарського призначення, які надані на праві 

постійного користування спеціалізованим державним та/або комунальним 
лісогосподарським підприємствам, іншим державним та/або комунальним, 
установам та організаціям, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для 
ведення лісового господарства (включаючи землі, право користування на які не 
оформлено в установленому порядку) за правонаступництвом переходять до 
суб’єктів господарювання  створених відповідно до Закону України «Про 
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України». 

Оформлення речових прав на земельні ділянки та підтвердження такого 
правонаступництва здійснюється на підставі: документів виданих 
спеціалізованим державним лісогосподарським підприємствам, іншим 
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державними підприємствам установами та організаціями (державних актів на 
право постійного користування земельними ділянками та/або планово-
картографічних матеріалів лісовпорядкування, та/або інвентаризаційних та 
передавальних актів, та/або витягу з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, та/або рішення органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування, якими надавались відповідні земельні ділянки).»;

у статті 92:
частину другу доповнити пунктом «ж» такого змісту:
«ж) суб'єкти господарювання утворені відповідно до Закону України «Про 

особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»;

доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Право постійного користування земельними ділянками на яких 

розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна може вноситися 
державою до статутного капіталу суб’єктів господарювання, утворених  
відповідно до Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України».»;

статтю 141 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) державних та 

комунальних підприємств, установ та організацій, зміна їх організаційно-
правової форми чи назви не є підставою для припинення права користування 
земельною ділянкою. У такому випадку, право користування земельною 
ділянкою за правонаступництвом переходить до правонаступника.»;

У статті 149:
У частині другій після слова «нотаріально» доповнити словами «,крім 

випадків, визначених частиною третьою цієї статті»;
доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Вилучення земельних ділянок лісогосподарського призначення як 

об’єктів управління державної власності в лісовій галузі здійснюється за 
письмовою згодою суб'єкта господарювання, утвореного відповідно до Закону 
України «Про  особливості управління об'єктами державної власності у лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»;

у Розділі X «Перехідні положення»:
підпункт «а» пункту 24 викласти в такій редакції:
«а) що використовуються органами державної влади, державними 

підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування 
(у тому числі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні 
суб’єктів господарювання утворених відповідно до Закону України «Про  
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України»  та земель водного 
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фонду, що перебувають у постійному користуванні державних 
водогосподарських підприємств, установ, організацій, Національної академії 
наук України, національних галузевих академій наук);»;

доповнити пунктом 29 такого змісту:
«29) Розроблення документації із землеустрою, необхідної для реалізації 

права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського 
призначення суб’єктами господарювання утвореними відповідно до Закону 
України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» здійснюється без 
необхідності отримання дозволу на її розроблення від органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених 
статтею 122 цього Кодексу.

У разі наявності державних актів на право постійного користування 
земельними ділянками та/або планово-картографічних матеріалів 
лісовпорядкування, та/або інвентаризаційних та передавальних актів, виданих 
державним та/або комунальним лісогосподарським підприємствам, іншим 
державними та/або комунальним підприємствам установами та організаціями, 
оформлення речових прав на земельні ділянки суб’єктам господарювання 
утвореним відповідно до Закону України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» здійснюється на підставі технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) або технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель.»;

3) У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 
2003, №№ 40-44, ст.356) Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 
20 такого змісту:

«20. Положення частини другої статті 107, абзацу другого частини 
четвертої статті 153, частини першої статті 523, частини третьої статті 559 цього 
Кодексу застосовуються до цивільних відносин, що виникають у процесі 
реорганізації (перетворення) Державного підприємства «Ліси України» та 
утворення суб’єкта господарювання, відповідно до Закону України «Про  
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» з урахуванням 
особливостей, встановлених Законом України «Про  особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси 
України».»

4) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 
2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):
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частину шосту статті 73 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
«Особливості управління суб’єктами господарювання, утвореними 

відповідно до Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України» визначаються Законом України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України».»

частину другу статті 75 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Фінансовий план суб’єктів господарювання, утворених відповідно до 

Закону України «Про  особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» затверджуються з 
урахуванням особливостей визначених Законом України «Про особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України».»;

частину третю статті 89 доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Фінансовий план суб’єктів господарювання, утворених відповідно до 

Закону України «Про  особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» затверджуються 
відповідно до Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України».»;

5) У Кодексі України з процедур банкрутства (Відомості Верховної Ради, 
2019, № 19, ст.74) Прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 1-6 
такого змісту:

«1-6. На період та з метою здійснення заходів з реорганізації 
(перетворення) Державного підприємства «Ліси України» та утворення суб’єкта 
господарювання відповідно до Закону України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» до зазначених підприємств не застосовуються норми 
цього Кодексу в частині заборони проведення реорганізації підприємств, щодо 
яких відкрито провадження у справі про банкрутство та не допускається 
відкриття проваджень у справах про банкрутство протягом трьох років з дня 
набрання чинності цим Законом.»;

6) У Законі України «Про управління об'єктами державної власності» 
(Відомості Верховної Ради України, 2006, № 46, ст.456):

частину другу статті 3 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
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«Особливості управління об'єктами державної власності  в лісовій галузі, 
визначаються Законом України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України».»;

у статті 11: 
частині п’яту:
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особливості відрахування чистого прибутку суб’єктів господарювання, 

утворених відповідно до Закону України «Про  особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» на виплату дивідендів до Державного бюджету 
України визначаються з урахуванням особливостей визначеними Законом 
України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»;

після абзацу тринадцятого доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Установити, що протягом трьох років з дня набрання чинності Законом 

України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» чистий прибуток 
суб’єктів господарювання, утворених відповідно до Закону України «Про  
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», з якого 
розраховуються та сплачуються дивіденди, зменшується на суму прибутку 
(доходу), що виникла в результаті сплати йому внесків та дивідендів, за умови 
використання зазначених коштів для поповнення статутного капіталу суб’єктів 
господарювання, утворених відповідно до Закону України «Про  особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України», з метою забезпечення їх фінансового оздоровлення, 
погашення заборгованості, розвитку та модернізації виробництва, фінансування 
науково-технічних розробок, забезпечення здійснення інноваційної діяльності 
або створення умов для проведення заходів з їх перетворення в господарські 
товариства, або спрямування зазначених коштів до фондів інвестиційного, 
інноваційного розвитку.»;

частину дев’яту доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«За погодженням з уповноваженим суб’єктом управління, визначеним 

Законом України «Про особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», нерухоме майно 
об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, може бути 
відчужено відповідними суб’єктами господарювання, утвореними відповідно до 
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Закону України «Про  особливості управління об'єктами державної власності в 
лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України» у встановленому 
порядку, якщо таке майно не входить до складу єдиного майнового комплексу, 
що забезпечує основні види діяльності таких суб’єктів господарювання, або 
більше трьох років не використовується у виробничій діяльності і подальше 
його використання не планується.»;

7) У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 51, ст.553):

доповнити статтею 27-4 такого змісту:
«Стаття  27-4 Підстави для державної реєстрації права постійного 

користування земельними ділянками лісогосподарського призначення. 
Державна реєстрація права постійного користування земельними 

ділянками лісогосподарського призначення при реорганізації суб’єктів 
господарювання відповідно до Закону України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» за правонаступництвом (включаючи ті земельні 
ділянки лісогосподарського призначення без попередньої державної реєстрації 
прав на такі ділянки) здійснюється відповідно до частини 3 статті 57 Земельного 
Кодексу України.»;

8) У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради 
України, 2003, № 36, ст.282) Розділ IX «Прикінцеві положення» доповнити 
пунктом 1-6 такого змісту:

«1-6. Розроблення документації із землеустрою суб’єктами 
господарювання утвореними відповідно до Закону України «Про особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України» здійснюється з урахуванням пункту 29 розділу X 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України.»;

9) У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості 
Верховної Ради України, 2001, № 12, ст.64) Розділ Х «Прикінцеві положення» 
доповнити пунктом  4-5 такого змісту:

«4-5. Положення частини другої статті 22 цього Закону не застосовуються 
до процедури реорганізації (перетворення) суб’єктів господарювання утворених 
відповідно до Закону України «Про особливості управління об'єктами 
державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності 
спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного товариства 
«Ліси України».»;

10) У Законі України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 
1992, № 47, ст.642):
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статтю 4 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
«Предметом застави не можуть бути об’єкти управління державної 

власності в лісовій галузі,  які увійшли та/або не увійшли до статутного капіталу 
суб’єктів господарювання, крім випадків визначених Законом України «Про 
особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та 
порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»

частину другу статті 24 після слів «боржником - підприємство оборонно-
промислового комплексу» доповнити словами «та/або підприємства в лісовій 
галузі (лісогосподарські підприємства).»;

11) У Законі України «Про введення мораторію на примусову реалізацію 
майна» (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.77):

преамбулу доповнити абзацом другим такого змісту: 
«Дія цього Закону поширюється на діяльність суб’єктів господарювання, 

утворених відповідно до закону України «Про особливості управління 
об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та 
діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України».»;

статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту:
«Дія мораторію, встановлена частиною першою цієї статті поширюється 

на діяльність суб’єктів господарювання, утворених відповідно до закону 
України «Про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій 
галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого державного 
лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України».»;

12) частину другу статті 81 Закону України «Про міжнародне приватне 
право» (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 32, ст.422) після слів 
«оборонно-промислового комплексу» доповнити словами «, суб’єктів 
господарювання, утворених відповідно до закону України «Про особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України»»;

13) статтю 11 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» 
(Відомості Верховної Ради України, 2006, № 34, ст. 291) доповнити частиною  
4-2  такого змісту:

«4-2. Дія цього Закону не поширюється на діяльність суб’єктів 
господарювання, утворених відповідно до закону України «Про особливості 
управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення 
та діяльності спеціалізованого державного лісогосподарського акціонерного 
товариства «Ліси України».».

           Голова
Верховної Ради України


