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ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, розпочинаємо засідання комітету.
В нас сьогодні одне питання на порядку денному. Пропозиції
Президента до Закону 5495, яким ми з вами провели три ключових норми. Я
нагадаю, що перша норма – це криміналізація контрабанди лісу-кругляка.
Вітаю вас, Олександр Іванович.
Перша, значить перша норма – криміналізація контрабанди лісукругляка. Щодо цієї норми немає пропозиції Президента.
Друга норма, стратегічно важлива – це обмеження внутрішнього
споживання лісу-кругляка на рівні 25 мільйонів кубів на рік. Навіщо вона
потрібна? Тому що вона є залізобетонним захистом діючого мораторію. Тому
що країна може запроваджувати обмеження у зовнішній торгівлі, виходячи з
потреб захисту екологічної ситуації, національних інтересів, безпеки і так
далі, якщо воно одночасно запроваджує внутрішні обмеження. Там не
скорочення, там обмеження. Тобто, таким чином, ми...
КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто, таким чином, по суті, оцією нормою ми
заклали запобіжник проти відміни мораторію. По цій нормі теж немає
проблем.
Проблема виникла по третій нормі, яка теж є одна з ключових – це
забороно експорту дров. Ми знаємо з вами, на жаль, що проблема дуже
гостра, тому що аналізували, співставляли європейську митницю, і нашу,
десь 500 тисяч тон обсяги контрабанди нашого лісу-кругляка під виглядом

дров. Тобто це основний канал контрабанди. Якщо до прийняття мораторію
легально вивозили з країни 3 мільйони тон лісу то сьогодні везуть 500 тисяч
тон, в 6 разів менше, але під виглядом дров.
Проблема дуже гостра. Значить, але, на жаль, Президент надав
пропозиції скількома сторінками обґрунтувань. І, по суті, суть його
пропозиції полягає в наступному. Я зацитую: "Пропоную пункт 2 розділу 2
Закону України, назву закону виключити, встановивши захисні заходи
спрямовані

на

збереження

українських

лісів,

застосуванню

яких

відповідатиме міжнародним зобов'язанням України. Тобто Президент
пропонує виключити норму щодо заборони експорту дров і в аргументації
зазначає, що ця норма не відповідає нашим міжнародним зобов'язанням.
Я хочу вас проінформувати про об'єктивну складову. Об'єктивна
складова полягає в тому, що і заборона експорту лісу-кругляка, і забороно
експорту дров, відповідає нашим міжнародним зобов'язанням і в рамках
СОТ, і в рамках Угоди про асоціацію, співпадає під дозволенні виключення.
Тобто таким чином, визнати аргументацію Президента слушною, ну, я
не бачу жодних об'єктивних підстав. Але з іншого боку, виходячи з
політичних реалій і ситуації в залі, і прогнозного балансу голосів які маємо,
то ми конечно бачимо, що, на жаль, шанси на подолання вето, якщо ми
будемо наполягати на нашій такій первинній редакції, буде фактично нуль,
тобто в нас є вибір, умовно кажучи. Ми можемо зайняти принципову
політичну позицію на подолання вето і з ймовірністю майже 100 відсотків,
тоді ми втрачаємо криміналізацію контрабанди

лісу-кругляка. І саме

головне, оці 25 мільйонів кубів обмеження, які служать запобіжником для
основного мораторію. І в чому якби саме гостре питання? В тому, що
оскільки європейці проти нас ініціювали цей судовий розгляд і, на жаль, наш
уряд замість того, щоб зробити, як Трамп робить, вони делегували суддів.
Тобто, по суті, зараз складається така ситуація, що, якщо ми оцей запобіжник
не запровадимо, то можуть нас по суду змушувати відміняти мораторій.
Тому, шановні колеги...

КУЖЕЛЬ О.В. Ну, вопрос стоит так, что ми будем выступать против,
будем все голосовать за мораторий. Но когда не пройдет, голосуем за…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.
_______________. (Не чути)
КУЖЕЛЬ О.В. Нет, так ми первые голосуем подолання вето. А
второе… (Не чути)

… Первое должно быть на подалання, только

подалання… Нет, не может так быть. Не может… В начале должно быть
подолання, если нет, тогда его зауваження… (Не чути)
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ні, ні, Регламент. У нас немає двох шансів.
Кожен голова комітету виходить і доповідає ………. позиція комітету. В нас
другого шансу не буде.
Тобто, якщо ми приймаємо рішення долати і в залі провалюємо, ми
втрачаємо і контрабанду, і криміналізацію, і 25 мільйонів кубів... (Не чути)
_______________. (Не чути)
(Загальна дискусія).
ГОЛОВУЮЧИЙ. А ми визначили, Олександр Іванович, там ніякої
помилки немає.
_______________. …это просто контрабанда….(Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все чітко визначено.
_______________. Ну все понятно. Просто человек ….(Не чути)
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! я пропоную без всяких преамбул,
тому що слушними ці пропозиції неможливо визнати, прийняти рішення
рекомендувати Верховній Раді підтримати вимушено пропозиції Президента
по Закону України "Про внесення деяких змін до законодавчих актів щодо
збереження українських лісів та запобіганню незаконному вивезенню
необроблених лісоматеріалів" виключити пункт 2 розділу 2 зазначеного
Закону України.
Хто – за, прошу голосувати.
Хто – проти? Хто – утримався?
Рішення прийнято.
Дуже дякую, шановні колеги.
КУЖЕЛЬ О.В. Подожди. Подожди…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Засідання комітету завершено. Дякую.
КУЖЕЛЬ О.В. Я хочу сказати, вчора було дуже... ну, по-перше, я йому
зробила зауваження і роблю при вас всіх. Неможна день в день давать нам
такую информацию. Секретариат, когда получил письмо, даже в пятницу
можно было разослать. Ми могли би спланиривать, мы могли там
присутствовать. У меня уже были все запланированные…………

_______________. Шановні колеги, круглий стіл Україно-Корейський.
Значить питання залучення іноземних інвестицій через індустріальні парки,
через державне приватне партнерство. Я наголосив… Ні, ми комітет
завершили...

