
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 
 

   

    від 04 вересня  2019 року                                                     № ____ 

 

 

Про законотворчу роботу Комітету 

у вересні 2019 року  

 

Відповідно до предметів відання, затвердженого Постановою Верховної 

Ради України від 29 серпня 2019 року «Про перелік, кількісний склад і предмети 

відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання», Комітет з 

питань екологічної політики та природокористування визначено головним з 

підготовки законопроектів, що були прийняті Верховною Радою України 

восьмого скликання у першому читанні і щодо яких не прийнято остаточного 

рішення та перереєстровані, зокрема: 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних 

об'єктів для загального водокористування (рестр. № 0869 від 29.08.2019),  

внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Осуховським О.І., 

Іллєнком А.Ю., Бубликом Ю.В., Марченком О.О., Головком М.Й. Прийнято у 

першому читанні  04.02.2015. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо охорони фауни та флори згідно міжнародних угод) (реєстр. № 0870         

від 29.08.2019), внесений народними депутатами України Дирівим А.Б., Рибаком 

І.П., Дзюбликом П.В. Прийнято у першому читанні 04.10.2016. 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських 

схилах Карпатського регіону) (реєстр. № 0873 від 29.08.2019) внесений 

народними депутатами України Подоляк І.І., Москаленком Я.М., Остріковою 

Т.Г., Герасимовим А.В., Сотник О.С. Прийнято в першому читанні 03.04.2018. 

4. Проект Закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази 

(реєстр. № 0874 від 29.08.2019), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Прийнято у першому читанні 28.02.2019. 

5. Проект Закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів 

парникових газів (реєстр. № 0875 від 29.08.2019), внесений Кабінетом Міністрів 

України. Прийнято у першому читанні 28.02.2019. 
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Також відповідно до доручення Голови Верховної Ради України Комітет з 

питань екологічної політики та природокористування визначено головним з 

підготовки та попереднього розгляду законопроектів, зокрема: 

1. Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України щодо 

встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень   

(реєстр. № 1155 від 29.08.2019), внесений народним депутатом України 

Шпеновим Д.Ю. 

2. Проект Закону про державне регулювання у сфері мийних засобів   

(реєстр. № 1170 від 29.08.2019), внесений народним депутатом України 

Шпеновим Д.Ю. 

Разом з цим Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

має подати пропозиції до законопроектів, зокрема: 

1. Проект Закону про концесію (реєстр. № 1046 від 29.08.2019), внесений 

народними депутатами України Наталухою Д.А., Підласою Р.А., Оржелем О.А., 

Малюською Д.Л., та іншими народними депутатами України. 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності         

(реєстр. № 1060 від 29.08.2019), внесений народними депутатами України 

Підласою Р.А., Шуляк О.О., Криклієм В.А., Безгіним В.Ю., Оржелем О.А.   

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

у зв'язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію» (реєстр. № 1068 

від 29.08.2019), внесений народним депутатом України Підласою Р.А., 

Кубраковим О.М., Малюською Д.Л.  

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері 

використання ядерної енергії (реєстр. № 1084 від 29.08.2019), внесений 

народними депутатами України Підласою Р.А., Малюською Д.Л., Мовчаном 

О.В., Жупаниним А.В. 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення належних соціальних гарантій громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, на виконання рішення Конституційного Суду 

України (реєстр. № 1117 від 29.08.2019), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Бойком Ю.А., Іоффе Ю.Я., 

Німченком В.І., Шуфрич Н.І., Рабіновичем В.З. 

6. Проект Закону про введення мораторію на зміну цільового призначення 

окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в населених пунктах 

(реєстр. № 1130 від 29.08.2019), внесений народним депутатом України 

Шпеновим Д.Ю. 
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7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 

збереження родючості грунтів) (реєстр. № 1132 від 29.08.2019), внесений 

народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

8. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

порушення пожежної безпеки в лісах) (реєстр. № 1149 від 29.08.2019), внесений 

народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

9. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо покращення стану навколишнього 

природного середовища (реєстр. № 1151 від 29.08.2019), внесений народним 

депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

10.  Проект Закону про внесення змін до статті 65 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» (реєстр. № 1163 від 29.08.2019), внесений народним депутатом 

України Шпеновим Д.Ю. 

11.  Проект Закону про внесення змін до статті 69-1 Бюджетного кодексу 

України (щодо збільшення доходів спеціального фонду бюджетів місцевого 

самоврядування в частині екологічного податку) (реєстр. № 1165                       

від 29.08.2019), внесений народним депутатом України Шпеновим Д.Ю. 

12.  Проект Закону про податковий суверенітет України та офшорні 

компанії (реєстр. № 1181 від 29.08.2019), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Соболєвим С.В., Крульком І.І., Наливайченком В.О. 

та іншими народними депутатами України. 

13.  Проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 1182        

від 29.08.2019), внесений народними депутатами України Величковичем М.Р., 

Климпуш-Цинцадзе І.О. 

14.  Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про електронні довірчі 

послуги» (реєстр. № 1190 від 29.08.2019), внесений народними депутатами 

України Кубівим С.І., Іоновою М.М. 

 

Враховуючи викладене, Комітет вирішив: 

 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. До затвердження Плану роботи Комітету на другу сесію Верховної Ради 

України дев’ятого скликання визначити, що у вересні 2019 року Комітет буде 

працювати над законопроектами, перерахованими у мотивувальній частині 

Рішення.  
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3. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 

другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проекти Законів 

України, з опрацювання яких Комітет з питань екологічної політики та 

природокористування визначено головним, зазначені у мотивувальній частині 

Рішення.  

 
 

 

 

Голова  Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО 
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