Додаток № 3 до листа
Громадської ради
при Держлісагентстві Україні
№ ______ від 17 листопада 2020 року.
Короткий аналіз суперечностей з відповіді Міндовкілля України №
25/2-22/8270 -20 від 26.10.2020 р. чинному законодавству України.
Отримана відповідь Міндовкілля, її зміст, свідчить про нерозуміння
Міністерством лісогосподарської діяльності та зв’язок лісового господарства
з деревообробною промисловістю, та порушує цілий ряд законів України. Тим
не менше, Кабінету Міністрів України пропонується зобов’язати постійних
лісокористувачів здійснювати продаж всього обсягу заготовленої деревини
лише через електронну торгову систему ДП «Прозорро.Продажі», що може
нести корупційні ризики та може сприяти монополізації на ринку
необробленої деревини.
Звертаємо увагу, що Міндовкілля України у своєму листі, путає терміни
вирубка лісу та заготівля деревини. Вирубка лісу (або знеліснення) – це
процес повного знищення лісової рослинності та переведення земель в інший
ніж для ведення лісового господарства тип господарського призначення:
пасовища, пустирі, рілля, населені пункти. Заготівля деревини – діяльність
лісового господарства з забезпечення потреби людей в екологічному та
легкому в обробці конструкційному матеріалі.
Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади
та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.
Статтею 6 Господарського кодексу серед загальних принципів
господарювання в Україні визначено принцип заборони незаконного
втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх
посадових осіб, у господарські відносини.
Згідно зі статтею 19 Господарського кодексу України суб’єкти
господарювання мають право без обмежень самостійно здійснювати
господарську діяльність. Ніхто не може бути примушений робити те, що не
передбачено законодавством.
Одним із основоположних принципів підприємницької діяльності,
визначених статтею 44 Господарського кодексу, є самостійне формування
програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що
виробляється.

Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу України сторони є
вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні змісту
такого договору.
Згідно з п.3 частини першої статті 19 Лісового кодексу України постійні
лісокористувачі мають право власності на заготовлену ними продукцію
(деревину). А отже і право самостійно, без обмежень розпоряджатись нею.
Відповідно до статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України
забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності.

