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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

        

25 

 

         19        лютого           2020 

 

 

м. Київ 

 

 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В.,  

Маріковський О.В., Шахов С.В., Лабунська А.В.,  

Овчинникова Ю.Ю., Андрійович З.М., Кривошеєв І.С., Задорожний А.В., 

Нестеренко К.О., Прощук Е.П., Якименко П.В., Василенко Л.В.,  

Яценко А.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Фельдман О.Б. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Прощенко О.В., Ярмоленко О.В., 

Омельянець С.М., Гуцало І.В., Приліпко І.С., Войтович Л.В., Хоренжая І.В., 

Бережний Є.О. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Жук С.В., Петрова А.Ф., Мовчан Н.В., Симоненко В.А.; 

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.; Маріковського О.В. – Зарудна А.С., Вусик О.В.; 

Прощука Е.П. – Турик М.В., Тимочко С.Т.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; 

Андрійовича З.М. – Кучерак В.Л.; Нестеренка К.О. – Ільєнко А.В.;  

Якименка П.В. – Волкова Ю.М.; Василенко Л.В. – Столбова М.А.; 

Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.;  

Івахіва С.П. – Попова Н.В., Олійник Т.В.; Кривошеєв І.С. – Халімон Г.В. 

 

Буймістер Людмила Анатоліївна – народний депутат України  

ІХ скликання. 
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Магера Сергій Васильович – народний депутат України ІХ скликання. 

Шевченко Євген Володимирович – народний депутат України  

ІХ скликання. 

Оржель Олексій Анатолійович - Міністр енергетики та захисту довкілля 

України. 

Абрамовський Роман Романович - заступник Міністра енергетики та 

захисту довкілля України. 

Барінов Максим Олександрович – представник асоціації «Український 

екологічний альянс». 

Бабенко Дмитро Володимирович – секретаріат депутатської фракції 

політичної партії «Слуга народу». 

Гайдуков Віктор Олександрович - член організаційного комітету Форуму 

мешканців Дарницького району м. Києва «Майбутнє Дарниці». 

Заблоцький Андрій Володимирович - Голова Державного агентства 

лісових ресурсів України. 

Куценко Сергій Миколайович - член правління ГО «Центр моніторингу 

влади». 

Колтик Олена Тарасівна – радник міністра енергетики та захисту довкілля 

України. 

Крапівін Костянтин Сергійович - головний спеціаліст відділу координації 

заходів Управління організаційного забезпечення Міністерства енергетики та 

захисту довкілля України. 

Малая Марія Вікторівна - начальник юридичного управління Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України. 

Міщанюк Михайло Валерійович – помічник народного депутата України 

ІХ скликання Шевченка Є.В. 

Павлова Катерина Сергіївна - тимчасово виконуюча обов'язки Голови 

агентства України з управління зоною відчуження. 

Опімах Роман Євгенович - Голова Державної служби геології та надр 

України. 

Товстенко Олена Валентинівна - тимчасово виконуючий обов'язки 

Голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 

України. 

Фірсов Єгор Павлович - тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Державної екологічної інспекції України. 

Хорєв Михайло Юрійович - Перший заступник Голови Державного 

агентства водних ресурсів України. 

Хоменко Юрій Іванович – начальник відділу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Яцура Андрій Леонідович - тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Державного агентства рибного господарства України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Питання для розгляду 
 

1.  Інформація щодо звіту про хід і результати виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України у 2019 році. 
 

Допов.: Міністр енергетики та захисту довкілля України  

Оржель Олексій Анатолійович  

Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Войтович Людмила Василівна 
 

Комітет є головним по законопроектах 

 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо впровадження європейських принципів модернізації 

української промисловості  

(реєстр. № 2464 від 18.11.2019), внесений народними депутатами 

України Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю. 
 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо об'єктів підвищеної небезпеки 

(реєстр. № 2562 від 10.12.2019 ), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

4.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про охорону 

атмосферного повітря" щодо зобов'язань підприємств, установ, 

організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, що 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та 

діяльність яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних 

факторів на його стан, - встановлювати автоматизовані прилади 

контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також 

оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

(реєстр. № 2638 від 19.12.2019), внесений народним депутатом 

України Мельником П.В. 
 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

5.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері техногенної та пожежної безпеки 

(реєстр. № 2702 від 28.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича у 

зв’язку з відсутністю на засіданні Комітету секретаря Комітету Фельдмана 

Олександра Борисовича, тимчасово покласти виконання повноважень секретаря 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
 

Законопроекти, до яких Комітет має надати свої пропозиції 
 

6.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" (щодо відновлення справедливих 

соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи) 

(реєстр. № 2827 від 31.01.2020), внесений народними депутатами 

України Кулінічем О.І., Вельможним С.А., Шаховим С.В. та іншими 

народними депутатами України 

та 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

(реєстр. № 2827-1 від 14.02.2020), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та іншими народними 

депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

Питання для розгляду 
 

7.  Про інформацію народного депутата України Задорожного А.В. 

«Покращення екологічної ситуації з водними ресурсами за рахунок 

запровадження державного онлайн-контролю за станом стічних вод». 
 

Допов.: народний депутат України – член Комітету  

Задорожний Андрій Вікторович   

Ярмоленко Оксана Василівна 
 

Прийняття рішення по обговореним 13 лютого 2020 року питанням 
 

8.  Інформація керівників робочих груп щодо стану підготовки 

законодавчих ініціатив. 
 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

заступник голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна 

заступник голови Комітету Маріковський Олександр Валерійович 

голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 
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Комітету на народного депутата України – заступника голови Комітету 

Криворучкіну Олену Володимирівну.  

 

Рішення прийнято: за – 14. 

 
 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок 

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. У зв’язку із зверненням народного депутата України- заступника 

голови Комітету Маріковського О.В. (лист додається) включити до порядку 

денного засідання Комітету питання про створення робочої групи щодо стану 

впливу на довкілля діяльності Дарницької ТЕЦ в м. Києві. 

2. За пропозицією голови Комітету Бондаренка О.В. перенести на 

одне з наступних засідань Комітету розгляд питань порядку денного: 

- № 3, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо об'єктів підвищеної небезпеки (реєстр. № 2562 від 10.12.2019 ), 

внесений Кабінетом Міністрів України; 

- № 5, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 2702 від 28.12.2019), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

3. Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Порядок денний затверджено: за – 14. 

 

 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та Міністра 

енергетики та захисту довкілля України Оржеля О.А. про звіт про хід і 

результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у  

2019 році. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Оржель О.А., 

Маріковський О.В., Яценко А.В., Лабунська А.В., Шахов С.В., Василенко Л.В., 

Андрійович З.М., Криворучкіна О.В., Прощук Е.П., Магера С.В.,  

Шевченко Є.В., Буймістер Л.А., Заблоцький А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 3.  
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Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження європейських принципів 

модернізації української промисловості (реєстр. № 2464 від 18.11.2019), 

внесений народними депутатами України Магерою С.В., Магомедовим М.С., 

Шпеновим Д.Ю. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Хоренжая І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

повернення на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження європейських принципів модернізації української промисловості 

(реєстр. № 2464 від 18.11.2019), поданий народними депутатами України 

Магерою С.В., Магомедовим М.С., Шпеновим Д.Ю. 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державного моніторингу навколишнього природного середовища  

Якименка П.В. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 4.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

3. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд законопроекту 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об'єктів 

підвищеної небезпеки (реєстр. № 2562 від 10.12.2019 ), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

Рішення прийнято: за – 14. 
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Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про охорону атмосферного повітря" щодо зобов'язань підприємств, 

установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, що 

здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та діяльність 

яких пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на його стан, - 

встановлювати автоматизовані прилади контролю на стаціонарних джерелах 

викидів, а також оприлюднювати інформацію про викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря (реєстр. № 2638 від 19.12.2019), внесений 

народним депутатом України Мельником П.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Абрамовський Р.Р., 

Борисюк М.М., Хоренжая І.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

повернення на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи проєкту 

Закону про внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного 

повітря» щодо зобов’язань підприємств, установ, організацій та громадян – 

суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря та діяльність яких пов’язана з впливом фізичних 

та біологічних факторів на його стан, - встановлювати автоматизовані прилади 

контролю на стаціонарних джерелах викидів, а також оприлюднювати 

інформацію про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

(реєстр. № 2638 від 19.12.2019), поданий народним депутатом України 

Мельником П. В. 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, голову підкомітету з питань 

державного моніторингу навколишнього природного середовища Якименка П.В. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 4.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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5. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд законопроекту 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки (реєстр. № 2702 від 28.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Рішення прийнято: за – 14. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету Кривошеєв І.С. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" (щодо відновлення справедливих соціальних 

гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 

(реєстр. № 2827 від 31.01.2020), внесений народними депутатами України 

Кулінічем О.І., Вельможним С.А., Шаховим С.В. та іншими народними 

депутатами України та проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України (щодо відновлення справедливих соціальних гарантій громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (реєстр. № 2827-1 від 

14.02.2020), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., 

Солодом Ю.В. та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кривошеєв І.С. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати ідею та концепцію обох проектів законів та 

рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів, як головному Комітету із розгляду законопроектів реєстр. № 2827 та 

№ 2827-1, визначитись який із зазначених законопроектів взяти за основу. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
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7. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та народного 

депутата України – члена Комітету Задорожного А.В. про покращення 

екологічної ситуації з водними ресурсами за рахунок запровадження 

державного онлайн-контролю за станом стічних вод. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Задорожний А.В. 

 

Задорожний А.В. відмітив, що у зв’язку з тим, що у надісланих 

інформаційних матеріалах від Державного агентства водних ресурсів України 

та Державної екологічної інспекції України міститься суперечлива інформація 

щодо запровадження державного онлайн-контролю за станом стічних вод, є 

необхідність провести додаткові консультації. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію народного депутата України Задорожного Андрія 

Вікторовича взяти до відома. 

2. Доручити народному депутату України Задорожному Андрію 

Вікторовичу провести відповідні консультації з Міністерством енергетики та 

захисту довкілля України, Державним агентством водних ресурсів України та 

Державною екологічною інспекцією України щодо питання покращення 

екологічної ситуації з водними ресурсами за рахунок запровадження 

державного онлайн-контролю за станом стічних вод. 

3. За результатами аналізу проведених консультацій винести питання на 

засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: народний депутат України – член Комітету  

Задорожний Андрій Вікторович   

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

8. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. стосовно інформації 

керівників робочих груп щодо стану підготовки законодавчих ініціатив. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Криворучкіна О.В., 

Борисюк М.М., Бережний Є.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Головам робочих груп: 

2.1. Продовжити діяльність робочих груп щодо: 

питання обміління Шацьких озер; 
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розроблення проекту закону України про внесення змін до Закону 

України «Про охорону атмосферного повітря» щодо зобов’язання суб’єкта 

господарювання встановлювати автоматичні системи контролю викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами; 

визначення підстав для анулювання дії дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. При цьому назву 

робочої групи викласти у такій редакції "Робоча група з розроблення 

законопроекту про охорону атмосферного повітря; 

напрацювання проекту Закону України про території Смарагдової мережі; 

законодавчого врегулювання питань щодо видобутку бурштину. Робочій 

групі взяти на контроль реалізацію прикінцевих положень відповідних 

прийнятих законодавчих актів; 

впровадження концепції «Зелений офіс» у Верховній Раді України; 

напрацювання змін до Бюджетного кодексу щодо розподілу екологічного 

податку; 

охорони, використання та відтворення водних біоресурсів; 

напрацювання пропозицій щодо висвітлення діяльності Комітету; 

можливого негативного впливу на довкілля будівництва турецьким 

будівельно-енергетичним холдингом GURIS вітрових електростанцій у 

Закарпатській області. 

2.2. Продовжити діяльність, підготувати пропозиції щодо оновлення 

складу і скорочення чисельності робочої групи з питань підготовки 

узгодженого проекту Закону України про управління відходами. 

2.3. Продовжити діяльність, підготувати пропозиції щодо оновлення 

складу робочих груп щодо:  

підготовки проектів законів України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо гуманізації відношення до тварин у 

розважальній діяльності), про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо впровадження ідентифікації та реєстрації тварин з метою 

посилення відповідального поводження з ними); 

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». 

2.4. Активізувати діяльність робочої групи з питань законодавчого 

врегулювання поводження з миючими засобами. 

2.5. Завершити діяльність та розформувати робочу групу щодо підготовки 

та проведення парламентських слухань на тему: "Пріоритети екологічної 

політики Парламенту на наступні 5 років". 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович  
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9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про лист народного 

депутата України – заступника голови Комітету Маріковського О.В. щодо 

створення робочої групи щодо стану впливу на довкілля діяльності  

Дарницької ТЕЦ в м. Києві. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., 

Прощук Е.П., Жук С.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Створити Робочу групу щодо стану впливу на довкілля діяльності 

Дарницької ТЕЦ в м. Києві. 

3. Призначити головою Робочої групи заступника Голови Комітету 

Маріковського Олександра Валерійовича. 

4. На одному із найближчих засідань Комітету затвердити склад Робочої 

групи. 

 

Відповідальні: заступник голови Комітету  

Маріковський Олександр Валерійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна  

 

 

10. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про лист народного 

депутата України – члена Комітету Прощука Е.П. щодо проведення виїзного 

засідання Комітету у м. Івано-Франківськ згідно ухваленого Плану роботи 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування на період 

третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання на тему: 

«Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України. 

Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Домбровського кар’єру». 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Прощук Е.П.,  

Борисюк М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до Плану роботи Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування на період третьої сесії Верховної Ради 

України дев’ятого скликання затвердженого рішенням Комітету № 21/9 від  

15 січня 2020 року передбачено у квітні місяці виїзне засідання Комітету до  

м. Івано-Франківськ на тему: «Збереження та раціональне використання лісових 

ресурсів України. Попередження та подолання техногенних катастроф на 
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прикладі Домбровського кар’єру». Визначити дату проведення виїзного 

засідання Комітету 29-30 квітня 2020 року.  

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутній під час голосування - 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Войтович Людмила Василівна  

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 
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