
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

 

від 16 жовтня 2019 р. №  

 

 

Щодо законопроекту про озоноруйнівні  

речовини та фторовані парникові гази  

(реєстр. № 0874) 

 

Відповідно до частини 2 статті 106 Регламенту Верховної Ради України за 

процедурою підготовки до другого читання законопроекту про озоноруйнівні 

речовини та фторовані парникові гази та на виконання пункту 2 Постанови 

Верховної Ради України від 28.02.2019 № 2699-VIII "Про прийняття за основу 

проекту Закону України про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові 

гази" Комітетом з питань екологічної політики та природокористування 

розглянуто зауваження і пропозиції народних депутатів України  

Бондаренка О. В. і Якименка П. В., Лабунської А. В. та Маріковського О. В. до 

цього законопроекту, які внесено відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України. 

Всі зауваження і пропозиції народних депутатів України наведено у 

порівняльній таблиці для розгляду законопроекту у другому читанні (додається). 

Із поданих 66 зауважень і пропозицій пропонується: 

врахувати – 56; 

відхилити – 3; 

врахувати частково – 7. 

Подані зауваження і пропозиції стосуються всіх розділів законопроекту, 

зокрема визначення термінів, нового викладу статей щодо сфери дії 

законопроекту, регулювання операцій з контрольованими речовинами, навчання 

та підтвердження кваліфікації персоналу, маркування товарів та обладнання, що 

містять контрольовані речовини, обліку та звітування, контролю за дотриманням 

законодавства та відповідальності за його порушення, змін до законодавства, 

викладених у прикінцевих положеннях, набрання чинності положень 

законопроекту, виключення статей та положень із законопроекту, зміни всіх 

додатків до законопроекту. 
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Всі відхилені та враховані частково зауваження і пропозиції стосуються 

положень законопроекту, до яких наявні взаємовиключні редакції. 

До Комітету надійшов лист Міністра енергетики та захисту довкілля 

України Оржеля О. А. про сприяння розгляду законопроекту на найближчих 

пленарних засіданнях Верховної Ради України. 

Також до Комітету надійшли листи Всеукраїнської громадської організації 

"Спілка холодильщиків України" і Громадської організації "Національний 

екологічний центр", у яких наведено численні зауваження до законопроекту і 

зроблено висновок про необхідність повернення законопроекту розробнику на 

доопрацювання. 

Порівняльну таблицю було 10.10.2019 розглянуто і підтримано на 

засіданні підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього 

природного середовища. 

 

Зважаючи на викладене, Комітет      в и р і ш и в: 

1. Інформацію щодо підготовленого до другого читання законопроекту 

про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстр. № 0874) взяти 

до відома. 

2. Пропозиції народних депутатів України: 

врахувати – Бондаренка О. В. і Якименка П. В. (№№ 3, 4, 6, 11, 13, 15, 21, 

22, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 54, 55, 60, 61, 65), Лабунської А. В.  

(№№ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 38. 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 56, 57, 58), Маріковського О. В. (№№ 62, 63, 64); 

відхилити – Лабунської А. В. (№№ 10, 53), Маріковського О. В. (№ 59); 

врахувати частково – Лабунської А. В. (№№ 20, 23, 35, 44),  

Бондаренка О. В. і Якименка П. В. (№№ 24, 45, 66). 

3. Надати Голові Комітету право вносити техніко-юридичні правки до 

законопроекту під час його підготовки до розгляду у другому читанні. 

4. Рекомендувати Верховній Раді України законопроект про 

озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази (реєстр. № 0874) прийняти 

у другому читанні та в цілому як Закон. 

5. Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

голову підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього 

природного середовища Якименка Павла Віталійовича. 

 

 

Голова Комітету  О. БОНДАРЕНКО 

 


