СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань промислової політики та підприємництва
від 07 квітня 2015 року
Веде засідання Голова Комітету В.В.ГАЛАСЮК

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, доброго ранку, ми розпочинаємо
засідання Комітету з промислової політики та підприємництва. У нас сьогодні
одне питання, ми його зібралися розглянути, бо цей законопроект у нас стоїть на
четвер, довгоочікуваний, без перебільшення, законопроект 1362.
Шановні колеги, пропоную обговорити ту редакцію, яка запропонована
робочою групою, і прийняти відповідне рішення.
Ця редакція передбачає тимчасову на 10 років заборону експорту ліса
кругляка з перехідним періодом 6 чи навіть 7 місяців по всіх деревних породах,
окрім сосни, по сосні понад півтори роки. Значить ця заборона стосується
виключно лісу кругляка, виключно необробленої деревини згідно коду
відповідного УКТЗЕД, який конкретизований в законопроекті для того, щоб
уникнути жодних непорозумінь.
Окрім того, немає жодних додаткових критеріїв, які могли би бути
трактовані суб'єктивно, як то певна товщина цієї деревини чи інші показники, які
могли б мати суб'єктивну трактовку на митниці.
Окрім цього, закон цей не втручається в перелік цінних порід дерев,
оскільки це не є предметом його регулювання. І таким чином його конфігурація
є дуже простою і дуже чіткою. З періодами, які дозволять інвесторам залучити
інвестиції в переробну галузь, розмістити такі відповідні потужності на території
України, строком на 10 років повністю обмежити експорт необробленої
деревини, саме такий варіант належить до компетенції Верховної Ради України.
Також хотів би наголосити на тому, що формат заборони, це саме є не через
механізм КВО та через механізм заборони, оскільки проведені консультації і з
відповідними підрозділами СОТ, і з урахування українського законодавства ми
маємо таку особливість, що Кабінет Міністрів встановлює квоти через механізм
ліцензування, через механізм зовнішньоекономічної діяльності, це те, що, до
речі, ми з вами зберегли в Законі "Про ліцензування" – можливість Кабінету
Міністрів здійснювати ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.
Але разом з тим, щоби забезпечити сталість такого режиму, тобто щоби він
діяв не рік і не два для того, щоб ми не залежали від того, чи прийме чи не при
йме це Кабінет Міністрів, то саме пропонується формат рішенням відповідним,
Яке може прийняти саме Верховна Рада, тобто в форматі заборони.

Також хотів би наголосити, що будь-які пиломатеріали не підпадають під
дію цього закону. Тобто тут є така версія, яка передбачає саме ліс-кругляк
необроблений. Тобто якщо це є вже якісь продукти обробки з нього, то тоді дія
цього закону не розповсюджується.
Окрім того, хотів би наголосити, що для забезпечення відповідності
вимогам СОТ, окрім того, обґрунтування, яке було надано первісно, в зі
передбачено у Перехідних положеннях розробити комплексну програму
стабілізації і розвитку лісопереробної галузі з використанням, у тому числі,
тимчасового обмеження експорту лісоматеріалів на обробленому вигляді. Це є,
фактично, наше доручення Кабінету Міністрів, яке є одним з плементів
аргументації в СОТ.
Окрім того, хочу повідомити вам, що я звернувся до Прем'єр-міністра
України щодо забезпечення відповідної нотифікації в рамках нашої взаємодії
СОТ для того, щоб це було абсолютно коректно юридично, і такий лист офіційно
скерований.
Тому, шановні колеги, прошу обговорити, у кого які є пропозиції,
зауваження, будемо визначатися. Дякую.
Будь ласка, Олександра Володимирівна.

КУЖЕЛЬ О.В. Я до Борислава Соломоновича, він є людина, яка працювала
над цим законопроектом.
По-перше, я буду по черзі і по черзі тоді спокійно будемо відповідати.
Чому ми убрали слова "ялівець і дуб"?

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Звідки?

КУЖЕЛЬ О.В. Убрали. У нас в першій редакції в першому читанні були
рідкісні породи.

РОЗЕНБЛАТ Б.С. А ми взагалі убрали цей пункт, тому що ми не є критерієм
для визнання цінних порід. Ми займаємося експортом… чи забороною експорту
кругляка. А визначать цінні породи чи не цінні породи це є Міністерство
екології, хай вони і визначають.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз приїде пан Томенко. Я думаю, що да, ми це питання
проговорювали, то…

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Проговорювали це питання, це не є критеріїв для
визнання цінних і нецінних поряд.

КУЖЕЛЬ О.В. Друге питання. Скажіть мені, будь ласка. Я дійсно вчора
телефонувала і раднику Прем'єра щодо зовнішньоекономічної діяльності. Він
ще раз наголосив, що норма дії цього закону може діяти і буде діяти тільки до
1 січня 16-го року. Після 1 січня 16-го року, на жаль, Україні буде поставлена
вимога щодо або фінансових санкцій і серйозних відносин з Євросоюзом, або…
Ну проблема є, про що говорив і голова комітету.

РОЗЕНБЛАТ Б.С. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Це який був виконуючий обов'язки, да, Теодор …….. Ні, ну
він 20 років веде Європейський Союз в Україні.
І тому у мене питання: чому ми ставимо, окрім сосни, бо сосна росте 40
років…

РОЗЕНБЛАТ Б.С. 60.

КУЖЕЛЬ О.В. Ну тим паче, 60. Я хочу показати всім учасникам, депутатам
митний тариф, щоб ви розуміли. Ця деревина вивозиться з України з нульовим
митним тарифом. Тому ми не отримуємо жодної копійки в Україні за вивіз
деревини. І чому ми тоді ставимо, що сосна іде з 15-го року, і чому ми не
ставимо тоді загальну, тим паче з 17-го.

РОЗЕНБЛАТ Б.С. Тому що у нас немає виробництва і промислової
потужності для переробки сосни. Сосна…

КУЖЕЛЬ О.В. У нас сосна может доской резаться и продаваться?

РОЗЕНБЛАТ Б.С. 36 відсотків.

КУЖЕЛЬ О.В. Только 36… Що 36 відсотків?

(Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Ну так, бізнесмени, які сьогодні заробляють на вивозу
безмитному круглої сосни, ставте переробчі виробництва. Зараз я задам вопросы.
Тобто це для мене питання…

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Ні, ні, ми можемо з вами перевірити. (Шум у залі)
Можна я закінчу?

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. А чому закрились, ви знаєте? Вони тут присутні,
підприємства. Тому що у них немає лісу-кругляка, повз йдуть заводів. А дуба ви
викреслили.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ще раз наголошую, що тимчасова
заборона експорту, передбачена цим законопроектом, стосується усіх деревних
порід, в тому числі дуба і всіх інших. По сосні перехідний період, ви бачите, з 1

січня 2017-го починається. По всіх інших деревних породах – з 1 листопада цього
року.

КУЖЕЛЬ О.В. В цьому стандарті – дуб. Далі питання. Він не входить сюди,
дуб.
(Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Він не входить сюди, це окремий є стандарт. Ребят, ну, вот
есть стандарт. Подивіться, де йде дуб: він не входить в цей стандарт. Це перелік
кодів товарів. Що це ви питаєте?

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Не входить сюди дуб!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте зараз піднімемо цей стандарт –
і подивимося, які деревні породи не входять в код 4403. (Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Дайте я закінчу, я не закінчила.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович, будь ласка.

КУЖЕЛЬ О.В. Я не закінчила.

_______________. …………… довідка про стан товару і витяг із декларації,
яку заповнюють, коли подають на митниці. Номер 4403 ………. станом на
31………. дуба…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон Геннадію Григоровичу.

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Що це?

_______________. Це витяг з…

КУЖЕЛЬ О.В. Довідка про товар. Ну, причому тут…

_______________. Да, довідка …… митниці, по даному коду, по даному
товару, ……… даному коду. Я спеціально перевіряв, тому що у мене теж
…………….
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, які є ще питання?

КУЖЕЛЬ О.В. Я закінчу, дозвольте.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

КУЖЕЛЬ О.В. У мене пропозиція. На сторінці 13 відкрийте, будь ласка.
Якщо вони вже, виробники наші, просять, щоб сертифікати їм видавали лісгоспи,
давайте зразу їм знімемо ті питання, які до нас будуть звертатись, що потім
виникає там корупція. І запишемо: "Сертифікати про походження лісоматеріалів
та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствам, постійним
лісокористувачам протягом 24 годин та безкоштовно". Нормально?

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. От зараз ми з вами будемо приймати такий же законопроект
щодо насіння, щодо будь-чого. Це є корупційна ситуація. Ми з вами комітет,
який займається дерегуляцією. Давайте зразу запишемо: вони видаються, вони
є державні службовці, вони продають цей ліс, вони заробляють гроші, щоб вони
давали цей сертифікат 24 години і безкоштовно. І тоді це… (Шум у залі)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги,
можливість.

давайте обговоримо технологічну

КУЖЕЛЬ О.В. Вони сказали так, я їх запитала.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Єднак, будь ласка.

ЄДНАК О.В. Шановні колеги, я не знаю, хто був ініціатором того, щоб
лісгоспами видавали сертифікати походження. Але ми фактично створюємо
величезну корупційну схему в Україні. Тому що зараз в Україні видають
облуправління, 20 чи скільки там облуправлінь, які видають сертифікати
походження. Відповідно СБУ намагається якимось чином їх контролювати.
Якщо ми приймемо цей закон у даній редакції, 400 лісгоспів буде видавати
сертифікати походження. Коли брати компанії десь на півдні, на Херсонщині в
лісгоспах давати хабарі службовцям, держслужбовцям, як ви говорите, і будуть
отримувати ці сертифікати. Яким чином це врегулювати? Це може зупинити
весь експорт взагалі лісоматеріалів, пиломатеріалів через декілька тижнів після
того, як ми приймемо дану норму, оскільки положення розробити, технічне
забезпечення у всіх лісгоспах організувати, навчити кадри, як оформляти ці
сертифікати проходження, базу даних організувати і так далі. Тому це величезна
корупційна складова, яку ми створимо, самі цього не розуміючи.

КУЖЕЛЬ О.В. Я хочу, щоб ми поставили наголос тоді, що пан Гройсман і
пан Президент, і вся коаліція поставила питання на децентралізацію. І якщо ми
говоримо про наближення надання адміністративних послуг до людини, то
людина яка десь там в горах бере цей ліс їхати до обласної адміністрації
отримати цей сертифікат, то це є забагато. Я думаю, а там не те що….. Якщо ви
прийшли за цим питанням, то зрозуміло, вони не хочуть віддавати це рішення. І
тому якщо ми віддаємо, дійсно, сертифікат видачі, то я купую ліс і тут же його
отримую цей сертифікат. Логічно. (Шум у залі)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більше того, шановні колеги…

КУЖЕЛЬ О.В. Це є логічно, це є некорупційно. А якщо буде корупційно,
хлопці, які купують там ліс, будуть нам здавати їх і ми будемо їх садить. Ну,
іншого питання нема.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

КУЖЕЛЬ О.В. Я далі.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Більш того, пане Остапе, тут от по цьому питанню. Там
же є перелік, відкритий перелік тих документів є електронний. Тому, з одного
боку, децентралізована видача, а з іншого боку, можливість інформаційно
проконтролювати. Тобто воно є абсолютно стримувачем в електронному режимі.
Тому це наразі у джерела мати видачу тих сертифікатів. Це значно менш
корупційно, ніж так, як це могло би бути зроблено централізовано.

КУЖЕЛЬ О.В.
дозволите… Дякую.

Якраз наступне питання. Я закінчу, а потім, якщо

Якраз наступне про те, що зараз сказав голова, це електронний перелік. Я
хотіла би записати. Ви маєте на увазі реєстр, чи просто на сайті іде інформація?

_______________. На сайті перелік, Олександра. Ми ж з вами…

КУЖЕЛЬ О.В. Ні, ні. Я у них питаю.

_______________. У кого, у них?

КУЖЕЛЬ О.В. У Лісгоспу. Хто веде цей перелік? Щоб це не був реєстр. Бо,
наскільки я зрозуміла, там реєстр.

_______________. Ні, ми його запроваджуємо. Його ніхто зараз…

КУЖЕЛЬ О.В. Не може бути запроваджений реєстр.

_______________. Да, не реєстр, перелік. На сайті перелік.

КУЖЕЛЬ О.В. Я і хочу записати, що електронного переліку виданих
сертифікатів на сайті центрального органу виконавчої влади, який відповідає тете-те-те. Нормально?

_______________. Так, давайте запишемо.

КУЖЕЛЬ О.В. Таким чином?

_______________. Так.

КУЖЕЛЬ О.В. Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, прошу …

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. Представтесь, будь ласка.

СОБОЛЕВСЬКИЙ І.М. Я голова Асоціації деревообробних підприємств
Західної України Ігор Соболевський.
Я стосовно сертифікатів походження. Ми в даному випадку стараємося
трактувати уже існуючу нормативну базу. Що означає сертифікат походження.
Сертифікат походження це є фактично контроль над лісами, які ідуть незаконно.
Сертифікат походження повинен давати виключно лісокористувач, тому що це
закладено в Лісовому кодексі. Є три головні функції лісової агенції це:
лісозбереження, лісовідновлення і лісова охорона. Тобто тільки вони
відповідають за лісову охорону. І тільки директор лісгоспу відповідальний за
збереження цього лісу. Нікому ці повноваження не делеговані. Що це практично
означає? Якщо раніше не управління видавало, видавав лісконсалтинг, це є
прокладка-фірма, людина вкрала ліс, поїхала до "Лісконсалтингу", заплатила
кілька доларів і крадений ліс поїхав. Тому має видавати виключно Лісгосп. Тому
що, якщо в лісгоспі вкрав сторонній, він має йти до директора: "Дайте мені на це
сертифікат". Якщо вкрав його лісничий, він також йти до директора і сказати:
"Дайте мені сертифікат походження". Єдиний директор, який тримає на собі
ревізії, який відповідає за збереження лісу і він єдиний повинен видавати. Це
перший аргумент.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пане Соболевський, почули вас. Дякую.
Шановні колеги, які ще будуть питання?

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Та. Прошу. Прошу, будь ласка.

_______________. (Не чути) Ми взагалі пропонуємо замість сертифікату
про проходження зробити Декларацію про проходження товару. Це у
відповідності до ……. домовленостей, так, підписаної Угоди про СОТ (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Тем более, на 2 слова поменять только.

_______________. (Не чути) це документ, який (Не чути) і бере на себе
зобов'язанність щодо ………………., я повторюю, щодо ………….. придбання
(Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. ………………., почули вас. Але ще раз
наголошуємо на тому, що оця роль цього документу, да ,яку видає лісове
господарства в тому, щоб показати джерело деревини і ніхто, крім нього, не може
це офіційно засвідчити. Тому ця модель, вона є сталою. Да. Дякую. Да.
Шановні колеги, які ще є пропозиції по цьому тексту законопроекту?

_______________. Ну, можна питання таке для колег. А хто…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Сергій Іванович Кіраль. Будь ласка.

КІРАЛЬ С.І. Я би хотів все-таки в підтримку колеги Остапа Єднака, а
дійсно, а який в нас сьогодні є механізм чи з'явиться от посилення контролю за
виданням цього сертифікату. Сьогодні це 20 суб'єктів, а з'явиться там 400
суб'єктів. От як ви бачите цей контроль? Чи він… чи його взагалі тоді не буде?

КУЖЕЛЬ О.В. Я думаю, що от ми її бачимо і я розглядала це питання. Якщо
цей… видача цих сертифікатів вноситься в електронному вигляді в Єдиний
реєстр, дуже чітко органу центральної виконавчої влади дивитися в якому
лісгоспі, яку частину лісу було зрублено, продано і це є єдиний баланс.
Незалежно від того, де ви даєте чи в лісі, чи в області.
Якщо у нас немає такої інформації, то то є проблема держави. Треба
запрошувати сюди всіх представників і розглядати. Тобто якщо в лісі на
Галичині або в Житомирі, або в Черкащині продали ліс, вони вносять, що вони
продали стільки лісу, такого лісу і такому суб'єкту підприємництва. І вона стає
інформаційним матеріалом, можна брати цілий баланс, скільки за місяць, де
зрублена чи треба там відсівати. Це є обов'язковий…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, так. Більше того, це є прозорість, яка забезпечується
централізований перелік, який є на веб-сайті.

КУЖЕЛЬ О.В. …… треба їхати до обласної ради, щоб не попасть в
выходной, чтобы уже закончился обед, чтоб не было работы. А там я купую,
зразу отримую сертифікат, і він вноситься, терміново вноситься зразу…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую.

_______________. А якщо я купую, сертифікат отримав, а його не внесли.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ж законом зобов'язуємо…

(Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Ми можемо з вами записати от тут після видачі Кабінетом
Міністрів затверджений, що… От где мы написали, что видається сертифікат
протягом 24 години та безкоштовно… Редакцию дальше выписать
предложением, при тому передбачити, що незаконна видача або невидача, або
невнесення в реєстр карається згідно…(Шум у залі) Випишемо відповідальність
і все.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте проговоримо зараз і будемо
голосувати уточнення цих поправок.
Давайте так, поправка 1-а. Олександра Володимирівна, де ви пропонуєте
24 години вказати, який це абзац?

КУЖЕЛЬ О.В. Це 13 сторінка ……………проходження лісоматеріалів,
……………….. підприємствами постійними лісокористувачами протягом 24
годин ………. І тут можна продовжити: за незаконну………. просто дати
можливість автору дописати це "за незаконну…", або юристам сформулювати,
або незаконну видачу, або неправдиву інформацію, або невнесення ………..
передбачає… І тоді ми знімемо всі питання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, давайте обговоримо, який є термін чи це є реалістично
24 години, чи може ми якийсь знайдемо...? (Шум у залі)

_______________. Пан Добродомов, будь ласка.

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Це все вірно, все правильно, логічно. Тільки от ви
згадали про гори і про все, питання доступу до електронних баз може викликати
величезну проблему, так. Це саме в нинішніх реаліях заповнення подібних речей.
Ну, я просто говорю так, як воно є.

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ДОБРОДОМОВ Д.Є. Ну, ви знаєте, я в горах часто буваю, на жаль, ні. От
на сьогоднішній день, ні. з розвитком, безперечно. Просто чи це не буде тим
моментом, який буде якраз стопорити справу.

_______________. Одну ще маленьку ремарку, пане Остапе. Одну хвилину
да. Пане Дмитро, значить, я думаю, що отут мова іде про два моменти. По-перше,
строк видачі сертифікату, який там жодним чином не залежить від самої
електронної системи. Да, це якби перший етап. Це ми зараз проговорюємо і
вирішимо…

ДОБРОДОМОВ Д.Є. 24 години це нормально, на мою думку.

_______________. 24 це нормально, да. Тобто це доба. Протягом… Давайте
ми зараз це перше питання обговоримо і перейдемо до другого. Бо по другому
там же буде затверджуватись порядок відповідний центральним органом
виконавчої влади. Вони можуть передбачити, який лаг, який порядок передачі їм
цих документів там раз на тиждень і так далі.
Шановні колеги, по першому питанню. Чи 24 години цього є достатньо, чи
не створимо ми колапс. От, будь ласка… Прошу представтесь, будь ласка.

АРТЕМЧУК Д.В. Дмитро Артемчук, "Всеукраїнська асоціація
деревообробних підприємств". Значить, термін 24 години він не дуже, скажемо
так, правильний. Тому що, якщо ми вже беремо видачу сертифікату на місці, то
він має видаватися згідно разом з товаротранспортною накладною. Тому що
товаротранспортну накладну можемо получити вранці, а 24 години чекати
сертифікату це не нормально. Він має бути або одним пакетом документів,
скажемо так, або вже тоді не розглядати цього питання. Не можна це розривати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка.

_______________. Сертифікат видається разом з товаротранспортною
накладною. Крапка. (Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Скажите, пожалуйста, какой строк ….

_______________. На місці зразу.

_______________. (Не чути). Машина завантажилась зразу товарна, зразу і
сертифікат. Згідно з товаротранспортною накладною.

_______________. Разом.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, протягом робочого дня разом з
товаротранспортною накладною. Шановні колеги, прошу уваги.
Да, будь ласка, пан Остап.

(?) ЄДНАК О.В. Давайте не придумувати велосипед. Я купив кругляк
сосни. Мені видали товаротранспортну накладну, як ви кажете, зробили
сертифікат походження. Я переробив, через 2-3 місяці хочу відправити дошку. А
мені кажуть, митниця, в тебе сертифікат походження на кругляк сосни. Ну,

сертифікат походження видається на підставі товаротранспортної накладної
відповідно з актами переробки і тому подібне. Давайте не видумувати щось, якісь
нові схеми. Плюс, я пропоную на ці норми, на видачу тоді лісгоспом і
електронну базу даних хоча б дати три місяці період, щоб ми зараз не
заблокували весь експорт… (Шум у залі) Через півроку ми…

КУЖЕЛЬ О.В. Вступають в дію.

(?) ЄДНАК О.В. Ні-ні, вступає в дію заборона на експорт. А сертифікат
походження буде діяти, нова схема, схема з моменту опублікації закону. Тому
мінімум три місяці треба дати, щоб напрацювали нове положення, створили базу
даних, організували по всіх лісгоспах механізм видачі, бо інакше ми заблокуємо
весь експорт з України.

(Загальна дискусія)

_______________. Справа у тому, що в кожному лісгоспі існує електронний
облік деревини. На кожну круглу деревину, яка вантажиться на машину в лісі,
набивається електронний чіп. Лісничий кожний має електронну установку, яка
це все фіксує, транслює зразу інформацію в лісгосп. Ми отримуємо не ручні, а
електронні накладні в лісі, в горах, розумієте. Це вже все існує, встановлено. І
ви уявіть собі, що переробник, який находиться десь там, він
відправляє
кожного дня машину. Це йому кожного дня треба кудись їздити туди-сюди. А
так він отримав згідно системи, яка вже існує на місці, накладну, отримав значить
сертифікат і до побачення. Тепер те, що ви кажете, сертифікат, коли йде на
експорт, він здається з документами, так. Ми його використали, ми його другий
раз використати неможемо.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Соболевський.

КУЖЕЛЬ О.В. Я думаю, что он прав. Потому что если сегодня это выдает
………….., нужно дать термин для того, чтобы это ………….

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так і зробимо.

Шановні колеги, давайте проговоримо по цьому абзацу. Шановні колеги,
сертифікати про походження лісоматеріалів, виготовлені із них пиломатеріали
видаються
підприємствами постійними лісокористувачами ми фіксуємо
протягом 24 годин разом з…

(Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Ми пишемо протягом робочого дня ………… видаються
разом з ……………

ГОЛОВУЮЧИЙ. Протягом робочого дня, а протягом робочого дня це? Як
це буде юридично трактуватися, якщо це ввечері він звернувся о п'ятій годині?

_______________. (Не чути)

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Разом з накладною. Все.

_______________. (Не чути)

_______________. Давайте разом із товарно-транспортною накладною.
Шановні колеги, хто за те, щоб внести... Шановні колеги.

_______________. …я отримав...

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, увага, будь ласка!
Шановні колеги, вийдіть і поспілкуйтесь, якщо ви хочете поспілкуватися.
Шановні колеги, хто за те, щоби уточнити відповідний абзац, доповнити
такими словами: "разом з товарно-транспортною накладною", після абзацу:
"Сертифікати
про походження лісоматеріалів та виготовлених з них
пиломатеріалів видаються підприємствами постійними лісокористувачами
разом з товарно-транспортною накладною". Хто "за", прошу голосувати. Хто
"проти"? Хто утримався? Два, два утрималися. Рішення прийнято. Дякую.
Шановні колеги, наступне питання, давайте по реєстру, да, тепер
проговоримо.

_______________. Да. Написати: "Електронного переліку виданих
сертифікатів на сайті центрального органу виконавчої влади, який відповідає за
і там ........

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте тоді така пропозиція. Шановні колеги,
пропозиція, абзац: "Центральні органи виконавчої влади, що реалізують
державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення
електронного переліку виданих сертифікатів", доповнити словами: "з його
оприлюдненням на власному веб-сайті".

_______________. Да, нормально.

_______________. Ні, не оприлюдненням, это разные вещи. Я имею в виду,
что они "розміщення", а не "оприлюднення", чтобы они не придумали новую
…… зарабатывают на этом деньги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція: з його розміщенням на
власному веб-сайті.
Шановні колеги, хто за таку пропозицію. Прошу голосувати. Хто "за"?

_______________. Розміщення чьем веб-сайте? Еще раз говорю...

ГОЛОВУЮЧИЙ. На власному веб-сайті, Олександра Володимирівна. Я ще
раз читаю текст: "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного
переліку виданих сертифікатів з його розміщенням на власному веб-сайті".
Шановні колеги, хто за таку редакцію, прошу голосувати. Хто "за"? Хто
"проти"? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую.
Шановні колеги, наступне питання, яке із цим безпосередньо пов'язано, яке
підняв пан Єднак. Нам треба передбачити перехідний період вступу в дію по
цьому єдиному реєстру, для того, щоб це місяць чи 2, чи 3 для того…
А, це моє, дякую.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз напишемо, давайте по строку визначимось.
Шановні колеги, скільки часу ми дамо для того, щоб такий перелік був
створений центральним органом виконавчої влади?

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, будь ласка.

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми кажемо, шановні колеги, ми кажемо про відстрочку
…. про електронний реєстр централізований на веб-сайті.

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, будь ласка.

ДОРОШ В. Володимир Дорош Асоціація деревообробників Буковини,
добрий день.
А можливо, коли буде голосуватися цей закон, зобов'язати, все рівно у нас
є перехідний період цих півроку, щоб відповідні відомства за ці 6 місяців
підготували цей реєстр.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да так і є, просто питання в тому, що у нас зараз за
законом він вступає в дію автоматично, тому ми маємо зазначити тоді в
перехідних положеннях, що абзац такий-то…

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи вся стаття?

_______________. Вся?

ГОЛОВУЮЧИЙ. А чи вся стаття?

_______________. А вона вся взаємопов'язана.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, добре.

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, ні. Шановні колеги, …

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тоді є пропозиція наступна. Шановні
колеги, увага, будь ласка. Шановні колеги!
Шановні колеги, є пропозиція…

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, є пропозиція у "Перехідних
положеннях" вказати, що відповідна… в "Прикінцевих положеннях" вказати, що
відповідна стаття… Це яка у нас стаття?

_______________. Третя.

КУЖЕЛЬ О.В. 24 сторінка…

ГОЛОВУЮЧИЙ. … що стаття 3 цього законопроекту вступає в дію через
три місяці після вступу в дію Закону з внесенням відповідних технікоюридичних правок. Ми порадимось з юристами зараз, як це грамотно виписати,
але сутність така. Шановні колеги, хто за таку пропозицію, прошу голосувати.
Хто – "за"? Хто – "проти"? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно.
Дякую.
Наступне питання. Шановні колеги, на чому ми зупинилися?
Відповідальність. Пропонуйте формулювання, Олександра Володимирівна.

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, включіть мікрофон, будь
ласка. Не чуємо вас.

КУЖЕЛЬ О.В. Ребята, скажите, пожалуйста, с лесгоспов, сейчас у вас
сертификат строгой отчетности идет бланк строгой отчетности с голограммой
или без?

_______________. Звичайно, голограма зразу іде. Апарат видає накладну
з голограмою зразу.

КУЖЕЛЬ О.В. Накладную. Я спрашиваю про сертификат відповідності.
(Шум у залі) Нет. Я знаю, что нет. Хотя и товарно-транспортная накладная не
имеет права… Вот принесите
мне копию, пожалуйста, копию. Товарнотранспортная
накладная не имеет быть прва с голограммой. Поэтому
відповідальність надо обязательно, это серьезный момент.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте обговоримо. Шановні колеги… Шановні колеги,
пропозиція. Сформулювати додатковий абзац. Александра Владимировна!
Пропозиція сформулювати відповідний додатковий абзац в цю статтю, яким
зазначити, що постійні лісокористувачі, які надають відповідні сертифікати, за
порушення вимог цього закону несуть відповідальність...

_______________. (Не чути)

ТОМЕНКО М.В. .. треба тоді .... кодекс, напевно....

ГОЛОВУЮЧИЙ. До речі, слушне зауваження, Микола Володимирович,
давайте ми зараз приймемо в такій редакції, а потім ще внесемо додаткові, якщо
буде потреба, якщо ми побачимо, що будуть якісь порушення.

КУЖЕЛЬ О.В. Давайте …. все-таки попросим главу комитета, вот сейчас
нормально сформулировал. И на основе этого предложения с юристами
доработать.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді, добре, тоді, шановні колеги, ще раз озвучу базову
пропозицію. Шановні колеги, доповнити цю... Шановні колеги, доповнити
статтю 3 цього закону абзацом такого змісту: "Постійні лісокористувачі, які
видають сертифікати, зазначені такою-то частиною цієї статті за порушення
вимог цього закону несуть відповідальність". І тут зазначаємо: або згідно
чинного законодавства України, або додатково конкретизуємо, уточнюємо з
юридичним управлінням.
Шановні колеги, хто за те, щоб підтримати таку редакцію. Шановні колеги,
хто "за", прошу голосувати. Хто "проти"? Хто утримався? Один утримався.
Рішення прийнято. Дякую.
Будь ласка, Микола Володимирович. Включіть мікрофон, будь ласка.

ТОМЕНКО М.В. Бо це буде порушення, якщо нову норму. Ми можемо під
діючу норму або дає підлог, або підробка. Ми можемо зайти в діючу норму
адмінкодексу і так далі і завести вже під діючу.
Тоді, я думаю, що це буде вихід із ситуації. Да, пошлемося на конкретну
норму, яка вже діє в адмінкодексі. Бо нову ми не створимо, тоді ми розширяємо
диспозицію закону, то хай юристи подивляться.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Добре. Дякую, Микола Володимирович.
Будь ласка, Олександр Іванович.

_______________. Я хочу обратится ко всем. И еще раз уточнить, мы
сертификат происхождения товара выдаем для того, чтобы контролировать
вырубку? Правильно я понимаю? Походження деревини, а в данном законе нас
предусматривается только выдача сертификата на экспорт, а на внутреннее
использование у нас сертификат выдается? Нет.

_______________. (Не чути)

_______________. Так, о каком тогда мы говорим с вами?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні друзі, якщо ми не розуміємо, то... Довго не міг
зрозуміти і до цього часу до кінця не можу зрозуміти. Але .... здається, очі трохи
прорізаються. Да.

КУЖЕЛЬ О.В. Попробуй повторить…

КРИВОШЕЯ Г.Г. Ну, я вам хочу сказати. Дивіться, ми прибираємо статтю
номер 3, де пишемо про те, що раніше сертифікат так званий, він видавався для
всіх. Так я розумію? Так. Тепер ми робимо так, що цей сертифікат буде
видаватися тільки для тих, хто буде вивозити ліс на експорт.

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

КРИВОШЕЯ Г.Г. Ну, реалізація тільки за межі, ми міняємо статтю. Я читаю
те, що бачу. Чи, може, щось не так? Ми міняємо: реалізація суб'єктам
підприємницької діяльності на виготовлення за наявності сертифіката. А тепер
ми говоримо, що реалізація тільки за межі митної території. Тепер виходить, що
реалізація кругляка в Україні може відбуватися без сертифікату. Так я не
розумію, що ми робимо.

_______________. Дякую. Геннадій Григорович, дякую за запитання.

КРИВОШЕЯ Г.Г. Да, у мене це питання. Я до чого веду? Тут же зразу буде
корупційна складова, будуть брати все на межі Україні, а виходити… в чорну
потім буде ліс виходити….
(Загальна дискусія)

_______________. Шановні колеги! Борислав Соломонович, одну
хвилиночку, будь ласка. Геннадій Григорович, я відповім на ваше питання.
Дивіться, ми чітко читаємо, що в цій статті зафіксовано, яка в правій
колонці у нас. "Порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабміном". Тут жодна мова
не йде, що тільки при експорті – раз. Два: наш з вами закон стосується виключно

лісу-кругляку, тобто виключно необроблених лісоматеріалів, а сертифікати
видаються, в тому числі по пиломатеріалах. Тобто ми жодним чином це не
обмежуємо.

_______________. Дану статтю можна трактувати двояко. Це те, про що
говорить завжди Олександра Володимирівна. Не робимо вилки, не робимо
пропозицій – варіантів для того, щоб можна було коливатися або туди, або туди.
Тому у мене тут є застереження.
Тому я пропоную або повернутися до того, як було, або не прописувати,
викинути за межі митної території. "Реалізація взагалі суб'єктам
підприємницької діяльності лісоматеріалів, виготовлення пиломатеріалів
передбачається при умові наявності, видачі сертифіката". Все, тобто залишити
так, як було.

_______________. Ні, дивіться, дивіться, дивіться. Є різна ситуація…
(Загальна дискусія)

_______________. …. ми говоримо чисто про експорт, якщо ми говоримо
чисто про експорт…..

КУЖЕЛЬ О.В. ……………мы можем с вами это оставить, и это будет
застереження, чтобы это……… (Загальна дискусія)

КУЖЕЛЬ О.В. Это как раз тот вопрос, что я и задавала. Что если пропилили
они дрова, взяли они получили лес, передали мне, а я, как я докажу, чье это:
передавать же сертификат нельзя? То есть на самом деле вот как бы здесь можно
оставить вот эту редакцию, она не изменит сути закона здесь, но оставит выдачу
сертификата и…

_______________. ………. вона далі понесе зміни і взагалі по суті…

(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Геннадій Григорович, шановні колеги, дивіться, ми
жодним чином не обмежуємо порядок видачі сертифікатів на внутрішньому
ринку, більше того, тут конкретно вказується, що видаються не тільки по
лісоматеріалах, а і по пиломатеріалах, а цей закон не розповсюджується в частині
заборони експорту на пиломатеріали. Це раз.
Значить два. У нас з вами наступне, ми тільки що прийняли щодо редакції
рішення. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері лісового господарства, забезпечує видання електронного переліку виданих
сертифікатів з його, як ми там сказали, розміщенням на власному веб-сайті, тут
теж мова іде про повний ринок, в тому числі внутрішній. Але ми кажемо, що на
зовнішній ринок без цього просто не може бути експорту, так. Але ми розуміємо
з вами, що ця норма, також вона фактично має відкладальну дію, бо якщо ми на
10 років приймаємо заборону експорту в частині необроблених лісоматеріалів,
то якби який тоді сертифікат на експорт, тимчасово ця норма, вона якби просто
буде в заморозці.

_______________. Тоді у мене наступне питання. Я ж дивлюся все логічно
…. Знову я взяв довідку по товару 4403, та, яка працює на сьогодні, тоді я не бачу
взагалі логіки в цьому сертифікаті, тому що тут чітко прописано: "Фітоконтроль
….. сертифікат про походження лісоматеріалів, експорт …..". Так навіщо ми тоді
в законі прописуємо знову, що нам потрібен цей сертифікат, якщо ми зараз
працюємо….

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, так дивіться, ми з вами уточнюємо, пане Геннадію,
шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що що ми робимо в частині
сертифікацій… Геннадій Григорович, що ми робимо цим законом в частині
сертифікації? Ми знімаємо на самий нижчий рівень, на рівень постійного
лісокористувача видачу цих сертифікатів, ми робимо децентралізацію і фактично
ми ліквідуємо ті можливості корупційних схем, які могли би бути побудовані та
централізованому рівні. А з іншого боку ми включаємо абсолютно прозорий
інформаційний контроль, бо через цей єдиний перелік, який на веб-сайті
розміщується, не буде можливості зробити щось таємно. Тому з одного боку
децентралізація
повноважень,
з
іншого
боку
централізований
загальнонаціональний інформаційний контроль, це є конфігурація, яка дійсно
працюватиме.
Прошу таку версію підтримати.

_______________. Дозвольте?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександра Володимирівна.

КУЖЕЛЬ О.В. Я хочу отримати 100-відсоткову інформацію.
Скажіть, будь ласка, сьогодні видається на внутрішнє, якщо я купила,
внутрішньо переробила і роблю меблі. Видається такий сертифікат? Не
видається.
І тому я думаю, що редакція от ця…

РОЗЕНБЛАТ Б.С. ….... закону, Олександра Володимирівна, …… на
внутрішньому ринку теж …………….

КУЖЕЛЬ О.В. Борислав Соломонович, у нас не пишется на каждый "чих"
закон, у нас пишутся державницькі закони. Якщо ми сьогодні говоримо, що ми
хочемо сертифікат відповідності робити тільки на експорт, то є пропозиція: ми
можемо дописати просто порядок видачі сертифікату про походження
лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом
Міністрів. Можемо поставити кому, передбачивши внутрішній… з врахуванням
внутрішнього ринку. І все!

_______________. Так це, фактично, так і є сьогодні.

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, так просто же единство… Он прав, сказал, что здесь,
когда мы поменяли редацию, мы убрали внутренний рынок и оставили
"сертифікат відповідності" только на експорт. Тогда все, что рубится внутри,
идет на ………..

_______________. Я боюсь, що не заблокували експорт, а, фактично, тим
самим вирубка лісу продовжиться, і воно знову буде уходити на експорт, тільки
вже вийде з-під контролю.

КУЖЕЛЬ О.В. Оно не может уйти, митниця не пропустит… (Шум у залі)

_______________. Шановні, контрабандою. Контабандою! (Шум у залі)

_______________. Я до чого веду? Законопроект ……….. законопроекту,
всіх авторів, трьох, які були, три законопроекти, які були, починалися від чого?
Від того, що в нас є 70 відсотків "чорного", який вивозиться…………
контрабандою за межі України. Ми починали з цього розмову.
Тому я веду до того, шановні, що ми будемо говорити там завтра от людям
чи в четвер? Про що ми говоримо? Про те, що ми хотіли спочатку забрати в одних
сертифікат і дати, допустім, іншим? Не бачу логіки. Про те, що ми говоримо, що
ми зараз хочемо зробити дерегулятивну норму? Так давайте, в дійсності,
зробимо її дерегулятивною, передамо на місця, а люди на місцях собі видають
………. Тоді будемо розуміти. Жорсткий має бути контроль. ………….. Я не
проти!

_______________. ……….. Григорович, на ваше питання. От дивіться,..

_______________. … мене влаштовує ця редакція. Добре, ……… є зміни.
Але я ……… факт той є факт, тому що я беру документ, який………

_______________.
………….

По-моему, ничего не измениться, если мы оставим

ТОМЕНКО М.В. Шановні колеги!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микола Володимирович.

ТОМЕНКО М.В…. цей… Ситуація яка? В принципі, біда нашої країни, у
тому, що, в принципі, кожну норму можна не виконати. Ну, ми як законодавці не
можемо мислити категоріями, що от ми прийняли і ми вже думаємо, як її обійти.
Тому ………. виходити з того, що Кабмін чітко прочитає нашу норму, що
порядок видачі сертифіката про походження лісоматеріалів, тут не написано:

куди вони, звідки вони йдуть та виготовлення .... затвердити Кабінетом
Міністрів.

КУЖЕЛЬ О.В. Вот смотрите, он правильно сказал. Выше у нас написано:
реалізація за межі митної території передбачає видачу. А в первой редакции
здесь было написано: просто реализация. Понимаете?

ТОМЕНКО М.В. Тоді треба забрати: "за межі…", треба забрати.

КУЖЕЛЬ О.В. Поменять, вот эту редакцию поставить сюда.

ГОЛОВУЮЧИЙ. я хотів би задати запитання для того, щоби почути
авторів. Мені цікаво просто...

ТОМЕНКО М.В. Ні, я згоден, наша позиція така, що це повинно
поширюватися на всіх, тому треба прописати, щоб не було двозначності, це
поширюється...

КУЖЕЛЬ О.В. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги. дякую. Дякую. Будь ласка...

_______________. Дивіться, пане Вікторе, я буду ... просто якщо ми
вносимо цю зміну, я хотів би просто, ну, знову таки, ми зараз повинні тоді
повертатися до всього закону, тому що, можливо, десь ця норма десь є
прописана там, далі в інших статтях.

КУЖЕЛЬ О.В. Нет, смотрите, я тебе поясняю, почему не нужно
возвращаться. Эта норма общая, дальше мы выписываем все, что касается
только экспорта кругляка. Поэтому в целом законе она остается общая и она
действует, если надо, тут правильно Борислав сказал, если ты хочешь там,

дальше дерегуляцию какую-то сделать вот именно во внутреннем рынке, да, ты
можешь взять эту часть закона. А эта норма, оставаясь общей, дальше просто мы
выписываем ту часть, которая касается экспорта.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Остап.

(?) ЄДНАК О.В. Дозвольте? Шановні колеги, в 2007 році, коли приймався
даний закон, суть сертифікату походження як раз була та, щоб обмежити експорт
незаконної, незаконно добутої деревини. Так. Те, що там не записано: "за межі
митної території" – це просто прогалина в законодавств. Але він видавався
останні там 7 чи 8 років лише для експорту деревини.
Зараз, якщо ми його запровадимо для всієї деревини, яка реалізовується, ми
просто продублюємо товарно-транспортну накладну. То видається товарнотранспортна накладна і сертифікат походження. Сенс тоді, тому що в будь-якому
випадку, у лісгоспів є електронний облік товарно-транспортних накладних, ми
просто додамо ще один документ...

КУЖЕЛЬ О.В. Ответьте, пожалуйста, раз вы – такой специалист в этой
отрасли: откуда 70 процентов идет…?

_______________. (Не чути)

КУЖЕЛЬ О.В. Хорошо, даже если.... подождите. Хорошо, 30...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександра Володимирівна, Олександра Володимирівна,
Олександра Володимирівна, я, Олександра Володимирівна.

КУЖЕЛЬ О.В. Откуда идет контрабас?

_______________. Що нам дальше треба………

_______________.
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користувачі……………….

відсотки

це

……….

Це

інші

_______________. Дякую.
Шановні колеги, прошу, прошу. Борислав Соломонович, будь ласка.
Шановні колеги, до речі, постійними лісокористувачами є військові лісгоспи,
агроліси, комунальні лісогосподарські підприємства. Цим законом ми також їм
даємо можливість видавати сертифікати походження. Вони не є в системі
Держлісагенства. Також питання, отам корупція шалена. Тобто знову ж таки,
опускаючи все на низ, ми повністю, ну, тобто це будуть такі діри корупційні, що
я навіть не можу собі уявити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Борислав Соломонович, будь ласка.

РОЗЕНБЛАТ Б.С. У мене є прохання до наших законотворчих…
Послухайте та запитайте. У нас сьогодні є проблема в Україні ще не тільки з
лісом. Ми сьогодні отут визвали Держліс……………Але є нас, правильно, є
військове лісництво, є ще АПК. Отут заложен самий великий корінь зла. Чому?
Тому що вони обов'язково у них є механізм продажу. Вони через аукціони, там
спецаукціони. Не знаю, як вони продають. А АПК ліс продають як хочуть,
правильно? І по прямими контрактами і не прямі контракти, і як завгодно.
Функція колись належала Держлісу, Держлісгоспу. Функція контролю за АПК
і за військовими. Зараз контролює Міністерство екології. Контроль пропав. Я,
Микола Володимирович, я до вас звертаюсь. Це треба на комітеті на вашому
……… цю норму. Тому що весь контрабандний ліс взагалі іде із 27 відсотків
інших лісів.

_______________. Надо вообще посмотреть, что такое ……….. (Загальна
дискусія)

_______________. Якщо ми домовились, що не потрібно другий документ,
який дублює товаротранспортну накладну, треба залишити таку редакцію,
проголосувати і йти працювати всім ……..

_______________. Я хочу порадитись. Оскільки ми тут вносили цю
пропозицію, я почув те, що сказав Остап, і підняв, наприклад, знову ж таки ті
документи, які даються під час відгрузки лісу. Товаротранспортна накладна,
специфікація і документи на відгрузку. Я думаю, що цих документів, в принципі,
для наших місцевих, да, великої кількості достатньо. Тому я, в принципі, логічно
я розумію, що це необхідно, що тільки для експорту. Тобто я згоден з тією
редакцією, яка є. Але я хотів просто почути їхню думку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, ….

_______________. ....бо скоро на сесію іти…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, дуже дякую членам комітету. дуже
дякую авторам законопроекту, які сьогодні до нас приєдналися.
Тоді ставлю на голосування прийняти рекомендувати цей закон у Верховній
Раді прийняти його у другому читанні та в цілому на основі таблиці
підготовленої робочою групою комітету, з урахуванням тих поправок, які були
сьогодні проголосовані комітетом і доручити Голові доповісти цей законопроект
в четвер, як він стоїть.
Шановні колеги, хто – "за", прошу голосувати.
Шановні колеги, хто – "за"? Хто – проти? Хто утримався?
Рішення прийнято одноголосно.
Я вам дуже дякую, це дуже важливий для країни законопроект.

_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. А експорту немає, ви подивіться останній варіант, немає.
Дякую вам, немає там експорту, спасибі.
Микола Володимирович, будь ласка.

ТОМЕНКО М.В. Шановні колеги, я хочу…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, тиша.

ТОМЕНКО М.В. Хочу подякувати комітету за активну роботу.
І я думаю, що ми продовжимо, можливо, в нашому комітеті, тому що я не
входив зараз в деталі, то, що колега Геннадій говорив, насправді є маса речей
управлінських. От нам треба зробити перший крок, ну для прикладу, наприклад,
є в системі Держлісу є відповідні інституції, які визначають санітарна частина,
не санітарна. Ці інституції однозначно повинні бути незалежними, вони не
повинні бути в системі цього комітету і так далі, тобто вони повинні незалежно
…. це можна рубати, це не можна рубати.
Тобто маса речей, я не входив це, тому що ми одним законом це не
вирішимо. Тому дійсно давайте цей фрагмент зробимо і кажемо, що далі ми
продовжуємо роботу, оскільки одним законом, на жаль, ми цю біду не
врегулюємо. Тому, щоб у нас спільна позиція була, що ми починаємо роботу і це
перший крок.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Микола Володимирович.
Шановні колеги, увага, будь ласка.

_______________. Микола Іванович, я можу вам сказати, що працюючи в
уряді з Тимошенко, ми декілька разів виловлювали постанови Кабінету
Міністрів, які не просто дозволяли …. вирубку, а дозволяли вирубку на склонах,
що просто для Закарпаття, для Західної України є просто смертельно, ви ж
знаєте, з цими потопами і так далі.
От це питання це питання, якщо би зв’язати розуміння екології не просто як
ефемерна екологія, а розуміння, що які гроші ми витрачаємо кожен рік з бюджету
на підтоплення Західної України все це за рахунок того, що вони все посрубували
і там немає контролю з цього питання, оце є жах. І якщо ви поїхали би, ви бачили
в Черкащині, що робиться з лісами, подивіться в Житомирщині, подивіться в
Чернігівщині – це просто жах, контролю немає. І може хлопці сказали, що там
АПК і таке інше мають свої ліси, хто б їх не був господарем, якщо була б єдина
система, про яку ми сказали, якщо є єдина електронна система, база, ти бачиш

скільки лісу, ти бачиш його баланс, ти бачиш картинку, да? 3D зробити, скільки
того лісу, яку прогалину вирубили, що ми маємо. ІЦе повинно бути в
сьогоднішній вік, який ми маємо, це може бути просто спокійно по…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хотів би наостанок наголосити на тому,
що цей законопроект це десятки тисяч робочих місць для України, це понад
мільярд доларів експорту готової продукції з високою доданою вартістю, це
податки до українського бюджету, тому він має величезне економічне значення
для нашої держави.
Я дуже-дуже дякую шановним членам комітету і авторам законопроекту.
Засідання оголошую закритим.

