
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

   
    від 19 березня 2019 року                                                       № 91/3

Про проект Закону про ринок необробленої деревини 
та прав на її заготівлю (реєстр. № 10092)

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації
наслідків  Чорнобильської  катастрофи  розглянув,  відповідно  до  предметів
відання Комітету, проект Закону України про ринок необробленої деревини та
прав на  її  заготівлю  (реєстр.  № 10092 від  26.02.2019  р.), внесений  народним
депутатом України Розенблатом Б.С., і відзначає.

Метою проекту  Закону, як  зазначено  у  пояснювальній  записці,  є  правове
врегулювання відносин, що виникають при заготівлі та реалізації необробленої
деревини  в  Україні,  припинення  незаконного  вирубування  лісу,  а  також
створення  сприятливих  умов  для  розвитку  в  Україні  галузі  економіки,
пов’язаною  з  лісозаготівлею  та  деревообробкою,  залучення  у  цю  галузь
інвестицій та нових технологій, зростання рівня життя населення, забезпечення
охорони  навколишнього  природного  середовища  під  час  проведення
лісозаготівельних робіт та рекультивації порушених земель.

Законопроектом пропонується прийняття нового Закону України  про ринок
необробленої  деревини  та  прав  на  її  заготівлю та  внесення  змін  до  Лісового
кодексу України (далі – ЛКУ).

Відповідно  до  рішення Окружного адміністративного суду  міста  Києва  у
справі  20.08.2018 скасовано наказ  Державного  комітету  лісового  господарства
України  від  19.02.2007  №  42  «Щодо  вдосконалення  механізмів  продажу
необробленої деревини», яким було затверджено «Положення про організацію та
проведення аукціонів з продажу необробленої деревини».



Враховуючи  вищезазначене  Комітет,  підтримує  необхідність  правового
врегулювання  порядку  роботи  з  реалізації  необробленої  деревини  в  країні,
створення прозорого механізму ціноутворення,  розвитку конкурентних засад у
торгівлі  необробленою  деревиною,  водночас,  проаналізувавши  проект  Закону,
Комітет зазначає, що законопроект містить низку суттєвих недоліків, зокрема:

1. Законопроект  не  відповідає  вимогам  Конституції  України,  низка
положень проекту не враховують вимогу забезпечення юридичної визначеності
правової  норми,  яка  є  невід'ємною  складовою  принципу  верховенства  права
(стаття 8  Конституції  України)  та  згідно  з  якою юридичні  норми мають  бути
чіткими,  ясними  і  недвозначними,  оскільки  інше  не  може  забезпечити  їх
однакове  застосування,  не  виключає  необмеженості  трактування  у
правозастосовній практиці.

2. Деякі  положення  проекту  Закону  викладені  неповно,  без  зазначення
суттєвих елементів, необхідних для чіткого розуміння змісту норми закону.

3. Терміни  передбачені  законопроектом  повинні  бути  максимально
точними, лаконічними та однозначними. Це стосується, насамперед, визначення
термінів «заявка на купівлю», «пропозиція з продажу необробленої деревини»,
«організатор аукціону», які містять у своєму змісті не тільки визначення поняття,
а і норми права, які мають бути закріплені в окремій статті.

4. Визначення «продавець» містить внутрішню неузгодженість. Відповідно
до  проекту  Закону  продавцем  пропонується  вважати  «постійного
лісокористувача,  короткострокового  лісокористувача,  покупця, який  у
встановленому  цим  Законом  порядку  набув  права  власності  на  необроблену
деревину…».

5. Проект Закону  передбачає  ряд  правових  категорій,  зокрема  «майбутні
права  на  необроблену  деревину»,  «здобута необроблена  деревина»,  «дрібна
некомерційна реалізація», «порубка», які в чинному законодавстві відсутні.

6. Назва статті  16 проекту Закону «Аукціонні  торги з  продажу прав  на
заготівлю необробленої деревини лоту 1», однак у частина четверта даної статті
регламентує норми щодо лоту 2 та лоту 3.

7. Згідно із статтею 23 проекту Закону «юридичні та фізичні особи, винні у
порушенні цього Закону, несуть  відповідальність відповідно до законодавства,
правил та регламенту Єдиної деревної біржі. За порушення правил та регламенту
затверджених  Єдиною  Деревною  Біржою  порушник  несе  відповідальність  у
спосіб, та розмірі встановленому правилами та регламентом».

Запропоновані  зміни  суперечать  статті  17  Закону  України  «Про  товарну
біржу»,  згідно  якої  правила біржової  торгівлі  розробляються  відповідно  до
чинного  законодавства  і  є  основним  документом,  що  регламентує  порядок
здійснення біржових операцій, ведення біржової торгівлі та розв'язання спорів з
цих питань. У правилах біржової торгівлі визначається, зокрема відповідальність
учасників та працівників біржі за невиконання або неналежне виконання правил
біржової торгівлі.
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8. Відповідно до чинної редакції статті 16 ЛКУ право користування лісами
здійснюється  в  порядку  постійного  та  тимчасового  користування  лісами.
Законопроектом пропонується доповнити дану статтю правом короткострокового
користування лісами.

Запропоновані  зміни  вважаємо  не  доцільними,  оскільки  чинна  стаття  18
ЛКУ передбачає, що тимчасове користування лісами може бути: довгостроковим
і короткостроковим. 

9. У  проекті  Закону  пункти  2  та  6  частини  першої  статті  19  ЛКУ
визначають норми, що дублюють одна одну.

10. Запропоновані  зміни  до  статті  68  ЛКУ  щодо  заміни  поняття  «лісові
ділянки»  на  поняття  «лісозаготівельні  ділянки»  є  не  припустимими,  оскільки
відповідно до частини другої статті 2 ЛКУ об'єктом лісових відносин є лісовий
фонд України та окремі лісові ділянки.

11.Проект Закону потребує суттєвого техніко-юридичного доопрацювання.

Враховуючи викладене, Комітет вирішив:

1.  Рекомендувати  Комітету  з  питань  аграрної  політики  та  земельних
відносин внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення
на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проект Закону України
про  ринок  необробленої  деревини  та  прав  на  її  заготівлю  (реєстр.  
№  10092  від  26.02.2019  р.),  внесений  народним  депутатом  України  
Розенблатом Б.С. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної політики та земельних
відносин.

Перший заступник 
Голови Комітету                                                                    А. ДИРІВ
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