
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

від 30 вересня 2019 р. № 

Про створення робочої групи із законодавчого 
врегулювання питань щодо видобутку бурштину

У  Комітеті  Верховної  Ради  України  з  питань  екологічної  політики  та
природокористування  під  головуванням  Голови Комітету, народного депутата
України Бондаренка О. В. відбулася зустріч щодо створення робочої групи із
законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину.

У зустрічі взяли участь народні депутати України, керівники і власники
видобувних  підприємств,  фахівці,  представники  надрокористувачів  та
громадськості.

Учасники зустрічі у процесі обговорення дійшли згоди про необхідність
негайного законодавчого врегулювання діяльності  щодо видобутку бурштину.
Зокрема  йшлося  про  видобуток  бурштину  і  подальші  операції  з  ним,
рекультивацію  порушених  земель,  виведення  діяльності,  пов'язаної  з
бурштином,  з  кримінального  русла,  а  також вирішення  супутніх  соціальних
питань.

Було досягнуто згоди про створення за пропозиціями народних депутатів
України робочої групи із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку
бурштину. На сьогодні пропозиції від народних депутатів України продовжують
надходити.

За результатами розгляду, Комітет  в и р і ш и в:

Створити  робочу  групу  із  законодавчого  врегулювання  питань  щодо
видобутку  бурштину  під  головуванням  Голови  Комітету, народного  депутата
України Бондаренка О. В. та затвердити її склад (додається).

Надати Голові Комітету право вносити зміни до складу зазначеної робочої
групи.

Голова Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО
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проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Комітету Верховної Ради України

з питань екологічної політики та
природокористування 
від __________ №__ .

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
із законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину 

1. БОНДАРЕНКО 
Олег Володимирович

народний депутат України, Голова комітету з питань 
екологічної політики та природокористування, голова 
робочої групи

2. ОРЖЕЛЬ
Олексій 
Анатолійович

Міністр енергетики та захисту довкілля (за згодою)

3. ІВАХІВ
Степан Петрович

народний депутат України, перший заступник голови 
Комітету з питань екологічної політики та 
природокористування

4. АЛІКСІЙЧУК
Олександр 
Васильович

народний депутат України, голова підкомітету 
Комітету з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування (за згодою)

5. АНДРІЙОВИЧ
Зіновій 
Мирославович

народний депутат України, голова підкомітету 
Комітету з питань екологічної політики та 
природокористування

6. ЗАДОРОЖНИЙ
Андрій Вікторович

народний депутат України, Комітет з питань 
екологічної політики та природокористування

7. КОВАЛЬЧУК 
Олександр 
Володимирович

народний депутат України, заступник голови Комітету
з питань фінансів, податкової та митної політики (за 
згодою)

8. ЛАБУНСЬКА 
Анжеліка Вікторівна

народний депутат України, Комітет з питань 
екологічної політики та природокористування
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9. ЛУЦЕНКО
Ірина Степанівна

народний депутат України, Комітет з питань 
екологічної політики та природокористування

10. ПАВЛЮК 
Максим Васильович

заступник голови Комітету з питань правоохоронної 
діяльності (за згодою)

11. ЯЦЕНКО
Антон 
Володимирович

народний депутат України, Комітет з питань 
екологічної політики та природокористування

12. БЕЛИЧЕНКО 
Павло 
Володимирович

начальник відділу ТОВ "Надра-Альянс" (за згодою)

13. БОБРОВ 
Олександр 
Борисович

помічник-консультант народного депутата України 
Бондаренка О. В., голова ради підприємства 
"Експертна рада спілки геологів України" (за згодою)

14. БУЧКО 
Володимир 
Анатолійович

директор Юридичного департаменту Міністерства 
енергетики та захисту довкілля (за згодою)

15. ВЕДРОВ 
Андрій 
Олександрович

помічник-консультант народного депутата України 
Аліксійчука О.В. (за згодою)

16. ГЕЙЧЕНКО 
Михайло 
Валентинович

підписант підприємства "Експертна рада спілки 
геологів України" (за згодою)

17. ІВАНОВ 
Сергій Богданович

помічник-консультант народного депутата України 
Лабунської А.В.

18. КАПУСТЮК 
Анатолій 
Анатолійович

заступник директора КП "Волиньприродресурс" (за 
згодою)

19. КЛОЧКОВ 
Сергій Валерійович

заступник голови ради підприємства "Експертна рада 
спілки геологів України" (за згодою)

20. КОРЧОВА
Тетяна Василівна

директор видобувної кампанії ТзОВ "Центр "Сонячне 
ремесло" (за згодою)

21. ЛІСНИЧИЙ 
Костянтин 
Миколайович

представник ГС "Українська бурштинова палата" (за 
згодою)

22. ЛЮТА 
Наталя Георгіївна

завідувач відділу Українського державного 
геологорозвідувального інституту (за згодою)

23. МАРЧУК 
Юрій Миколайович

голова Спілки лісівників України, завідувач кафедри 
НУБіП (за згодою)
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24. ПОПОВА 
Наталія 
Володимирівна

помічник-консультант народного депутата України 
Івахіва С.П.

25. ПРОСКУРНЯ 
Тетяна 
Володимирівна

керуючий партнер Адвокатського об’єднання "Група 
бізнес партнерів", адвокат з екологічного права (за 
згодою)

26. РАДЧЕНКО
Юлія Юріївна

помічник-консультант народного депутата України 
Луценко І.С.

27. СИМХА 
Галина Василівна

власник видобувної компанії ТзОВ "Центр "Сонячне 
ремесло" (за згодою)

28. СКРИПНИК 
Олександр Жоржевич

директор ТОВ "Клесівський кар'єр нерудних копалин 
"Технобуд" (за згодою)

29. СТРИЖОВА 
Ольга Робертівна

адвокат, експерт бурштинової галузі (за згодою)

30. ТЯГЛІЙ
Дмитро Євгенович

голова ДП "Бурштин України" (за згодою)

31. ЧЕБАНЕНКО 
Олександр 
Володимирович

експерт ГО "Український інститут майбутнього" (за 
згодою)


