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Робоча група щодо підготовки проектів законів про внесення змін до
Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та про внесення змін

до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 

створена відповідно до рішення Комітету від 01 жовтня 2019 року № 6/14.

Голова робочої групи - голова Комітету з питань екологічної політики та
природокористування Бондаренко Олег Володимирович

Відповідальний працівник секретаріату – головний консультант Ярмоленко
Оксана Василівна

СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ

 (станом на 01.11.2019)

1. БОНДАРЕНКО 
Олег 
Володимирович

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

2. МАРІКОВСЬКИЙ 
Олександр 
Валерійович

народний  депутат  України,  заступник  голови
Комітету

3. КРИВОРУЧКІНА 
Олена 
Володимирівна 

народний  депутат  України,  заступник  голови
Комітету

4. НЕСТЕРЕНКО 
Кирилл 
Олександрович 

народний  депутат  України,  голова  підкомітету  з
питань  державної  політики  у  сфері  поводження з
відходами

5. ОВЧИННИКОВА 
Юлія 
Юріївна 

народний  депутат  України,  голова  підкомітету
лісових  ресурсів,  об’єктів  тваринного  та
рослинного  світу,  природних  ландшафтів  та
об‘єктів природно-заповідного фонду

6. АНДРІЙОВИЧ 
Зіновій 
Мирославович 

народний  депутат  України,  голова  підкомітету  з
питань охорони і раціонального використання надр,
водних ресурсів

7. КРИВОШЕЄВ 
Ігор 
Сергійович 

народний  депутат  України,  голова  підкомітету  з
питань  подолання  наслідків  Чорнобильської
катастрофи

8. ЯКИМЕНКО 
Павло 
Віталійович 

народний  депутат  України,  голова  підкомітету  з
питань  державного  моніторингу  навколишнього
природного середовища

9. ЛАБУНСЬКА 
Анжеліка 
Вікторівна 

народний депутат України, член Комітету

10. ЗАДОРОЖНИЙ 
Андрій 
Вікторович 

народний депутат України, член Комітету

11. МАТУСЕВИЧ
Олександр

народний депутат України, член Комітету з питань
аграрної та земельної політики (за згодою)
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Борисович
12. МАГЕРА

Сергій Васильович
народний депутат України (за згодою)

13. БАБ’ЯК
Олексій Степанович

радник  директора  Інституту  телекомунікацій  і
глобального інформаційного простору НАН України
з питань ОВД та СЕО

14. БУЧКО 
Володимир 
Анатолійович

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

15. ГЛУШАНИЦЯ
Максим
Володимирович

Голова  Асоціації  «Експерти  з  оцінки  впливу  на
довкілля» (за згодою)

16. КРЕМЛІС 
Джордж,
громадянин Греції

почесний  директор  європейської  комісії,  експерт  
(за згодою)

17. ПЕТРУХІН
Антон Всеволодович

заступник  голови  ГО  «Міжрегіональне  бюро
екологічного захисту» (за згодою)

18. ПУНЬКО
Володимир Павлович

Голова  Правління  Громадської  Ради  з  питань
мінеральних ресурсів товариства «Знання» України
(за згодою)

19. СТОРЧОУС
Олег Віталійович

Член  ГО  «Екологічна  асоціація  Екосвіт»,  член
Громадської  ради  при  Державному  агентстві
лісових ресурсів України (за згодою)

20. ТРИСНЮК
Василь Миколайович

завідуючий  відділом  дослідження  навколишнього
середовища  Інституту  телекомунікацій  і
глобального  інформаційного  простору  НАН
України (за згодою)

21. ШИМКУС
Марина 
Олександрівна

начальник  відділу  оцінки  впливу  на  довкілля
Міністерства  енергетики  та  захисту  довкілля
України (за згодою)
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