
 

 
 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

 

від 09 жовтня 2019 р. № 7/5 

 

Про створення робочої групи по впровадженню 

концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді України 

 

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 по 

впровадженню концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді України. 

У зустрічі взяли участь народні депутати України, керівництво Апарату 

Верховної Ради України, представники Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, представники Програми розвитку ООН та громадськості.  

Учасники зустрічі у процесі обговорення дійшли згоди про необхідність 

впровадження концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді України. Зокрема 

йшлося про надмірне споживання господарських  ресурсів, використання яких   

найбільше впливає на навколишнє середовище, а саме: паперу  і  паперових  

виробів, електричної енергії, води. 

Було досягнуто згоди про створення за пропозиціями народних депутатів 

України робочої групи по впровадженню концепції «Зелений офіс» у Верховній 

Раді України. 

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

1. Створити робочу групу по впровадженню концепції «Зелений офіс» 

у Верховній Раді України під головуванням заступника голови Комітету, 

народного депутата України Маріковського О.В., врахувавши пропозиції 

народних депутатів України Нестеренка К.О., Прощука Е.П., та затвердити її 

склад (додається). 

2.  Надати заступнику голови Комітету право вносити зміни до складу 

зазначеної робочої групи. 

 

Голова Комітету                                                               О. БОНДАРЕНКО 

 



    

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Комітету Верховної Ради України 

з питань екологічної політики та 

природокористування  

від 09 жовтня 2019 року № 7/5. 

 

 

 

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

по впровадженню концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді України 

 

1.  Андрійович  

Зіновій Мирославович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування 

2.  Бардіна 

Марина Олегівна 

народний депутат України, Заступник голови 

Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва (за 

згодою) 

3.  Бондар  

Михайло Леонтійович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг (за згодою) 

4.  Бондаренко 

Олег Володимирович 

народний депутат України, Голова Комітету з 

питань екологічної політики та 

природокористування 

5.  Жмеренецький 

Олексій Сергійович 

народний депутат України, член Комітету з 

питань антикорупційної політики (за згодою) 

6.  Задорожній  

Андрій Вікторович 

народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та 

природокористування 

7.  Кривошеєв  

Ігор Сергійович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування 

8.  Лабунська 

Анжеліка Вікторівна 

народний депутат України, член Комітету з 

питань екологічної політики та 

природокористування 

9.  Маріковський  

Олександр Валерійович 

народний депутат України, заступник голови 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування, голова робочої групи 



    

 

10.  Нестеренко  

Кирилл Олександрович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування 

11.  Овчинникова  

Юлія Юріївна 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування 

12.  Прощук  

Едуард Петрович 

народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування 

13.  Юрченко 

Олександр Миколайович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг (за згодою) 

14.  Якименко  

Павло Віталійович 

народний депутат України, голова підкомітету 

Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування 
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