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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

№ 29 

 

         06        травня           2020 

 

 

м. Київ 

 

(Режим відеоконференції) 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., 

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

Нестеренко К.О., Прощук Е.П., Якименко П.В., Яценко А.В. 

 

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

Лабунська А.В., Василенко Л.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Воловенко О.П., Прощенко О.В., 

Хоренжая І.В., Бережний Є.О., Войтович Л.В., Ярмоленко О.В., Лопушенко О.І. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Жук С.В., Маріковського О.В. – Зарудна А.С.;  

Прощука Е.П. – Турик М.В.; Андрійовича З.М. – Кучерак В.Л. 

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Буславець Ольга Анатоліївна - т.в.о. Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

Абрамовський Роман Романович – заступник Міністра енергетики та 

захисту довкілля України; 

Калашник Сергій Васильович – Голова Державного агентства України з 

управління зоною відчуження; 

Мельчуцький Олег Григорович - перший заступник Голови Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій;  

Каплунов Денис Вікторович - перший заступник Голови Державної 

екологічної інспекції України; 

Неліпа Андрій Володимирович – голова громадської ради при 

Держводагентстві. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 



2 
 

 

Комітет є головним по законопроектах 

 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування 

(реєстр. № 2765 від 16.01.2020), внесений народними депутатами 

України Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю.,  

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.:  заступник Голови Комітету  

Маріковський Олександр Валерійович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо стимулювання ефективного користування ділянками 

нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3187 від 06.03.2020), внесений народним депутатом  

України Железняком Я.І. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

 

Питання для розгляду 

 

3.  Проект Постанови про заслуховування інформації про стан і наслідки 

ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) 

відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС 

(реєстр. № 3345 від 16.04.2020), внесений народними депутатами  

України Поляковим А.Е., Чорним Д.С. та Бородіним В.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

4.  Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради 

України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, 

секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого 

скликання» 

(реєстр. № 3401 від 27.04.2020), внесений народними депутатами 

України Арахамією Д.Г., Рахманіним С.І., Кулінічем О.І. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 
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Бережний Євген Олегович 

5.  Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо стимулювання ефективного користування ділянками 

нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3188 від 06.03.2020), внесений народним депутатом 

України Железняком Я.І. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

6.  Проект Закону про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу 

України щодо стимулювання ефективного користування ділянками 

нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3189 від 06.03.2020), внесений народним депутатом 

України Железняком Я.І. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

7.  Проект Закону про засади державної підтримки нових інвестицій в 

Україну 

(реєстр. № 3201 від 12.03.2020), внесений народним депутатом 

України Соболєвим С.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Бережний Євген Олегович 

8.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" 

(реєстр. № 3314 від 09.04.2020), внесений народними депутатами 

України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та 

іншими народними депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

9.  Проект Закону про Митний тариф України 

(реєстр. № 3228 від 17.03.2020), внесений народними депутатами 

України Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Колісник А.С. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

Питання для розгляду 

 

10.  Про заслуховування керівників центральних органів виконавчої влади 

на засіданні Комітету. 
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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 

Комітету на народного депутата України – заступника голови Комітету 

Криворучкіну Олену Володимирівну.  
 

Рішення прийнято: за – 9, утримався – 1, відсутній під час голосування -1. 
 

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

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. У зв’язку із зверненням народного депутата України Железняка Я.І. 

(лист додається) відкласти розгляд проектів законів у Комітеті до моменту 

узгодження із стейкхолдерами та органами виконавчої влади:  

- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3187 від 06.03.2020), внесений народним депутатом України 

Железняком Я.І.; 

- про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3188 від 06.03.2020), внесений народним депутатом України 

Железняком Я.І.; 

- про внесення зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України щодо 

стимулювання ефективного користування ділянками нафтогазоносних надр 

(реєстр. № 3189 від 06.03.2020), внесений народним депутатом України 

Железняком Я.І. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

11.  Про лист віце-прем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України Резнікова О.Ю. щодо 

проведення робочої зустрічі з метою ознайомлення та обговорення 

стану справ в сфері, яка відноситься до повноважень Міністерства, 

обміну інформацією щодо актуальних (пріоритетних) та проблемних 

питань, а також визначення шляхів подальшої плідної співпраці. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

12.  Про лист Міністерства енергетики та захисту довкілля щодо Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 
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2. У зв’язку із усним зверненням народного депутата України - 

заступника голови Комітету Маріковського О.В. включити до порядку денного 

засідання Комітету питання про звернення громадського активіста, еколога 

міжнародної благодійної організації «Екологія. Право. Людина» Петра Тєстова. 

3. У зв’язку із усним зверненням народного депутата України - голови 

підкомітету Нестеренка К.О. включити до порядку денного засідання Комітету 

питання про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України у два самостійні міністерства. 

4. У зв’язку із усним зверненням народного депутата України - голови 

підкомітету Овчинникової Ю.Ю. включити до порядку денного засідання 

Комітету питання щодо створення робочої групи з питань природно-заповідного 

фонду.  

5. Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Порядок денний затверджено: за – 11. 

 

 

1. 

 

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

Комітету Маріковського О.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх 

існування (реєстр. № 2765 від 16.01.2020), внесений народними депутатами 

України Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., 

Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами України. 

 

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

Овчинникова Ю.Ю., Борисюк М.М., Абрамовський Р.Р., Ярмоленко О.В.,  

Неліпа А.В., Каплунов Д.В., Жук С.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та 

середовища їх існування (реєстр. № 2765 від 16.01.2020 р.), внесений народними 

депутатами України Маріковським О.В., Овчинниковою Ю.Ю.,  

Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України, включити до 

порядку денного третьої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної 

Ради України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

заступника Голови Комітету, народного депутата України Маріковського 

Олександра Валерійовича. 

 

Рішення прийнято: за – 11.  
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Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

2. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

відкласти розгляд у Комітеті проекту Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання ефективного користування 

ділянками нафтогазоносних надр (реєстр. № 3187 від 06.03.2020), внесений 

народним депутатом України Железняком Я.І. до моменту узгодження із 

стейкхолдерами та органами виконавчої влади. 

 

Рішення прийнято: за – 11.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

3. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Постанови про заслуховування 

інформації про стан і наслідки ліквідації пожежі у зоні відчуження та 

безумовного (обов’язкового) відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС 

(реєстр. № 3345 від 16.04.2020), внесений народними депутатами України 

Поляковим А.Е., Чорним Д.С. та Бородіним В.В. 

 

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

Маріковській О.В., Борисюк М.М., Лопушенко О.І., Абрамовський Р.Р., 

Калашник С.В., Мельчуцький О.Г. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію заступника Міністра енергетики та захисту 

довкілля України Абрамовського Р.Р., Голови Державного агентства України з 

управління зоною відчуження Калашника С.В. та Першого заступника Голови 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцького О.Г. щодо 

поточного стану ліквідації пожежі у зоні відчуження та безумовного 

(обов’язкового) відселення та на об’єктах Чорнобильської АЕС. 

2. Враховуючи відсутність небезпеки розповсюдження потенційно 

забруднених повітряних мас внаслідок пожеж у зоні відчуження, ефективність 

заходів, вжитих для її локалізації, ліквідації та запобігання виникненню нових 

осередків, рекомендувати авторам проекту Постанови Верховної Ради України 

Відповідальні: заступник Голови Комітету  

Маріковський Олександр Валерійович 
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про заслуховування інформації про стан і наслідки ліквідації пожежі у зоні 

відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення та на об’єктах 

Чорнобильської АЕС (реєстр. № 3345 від 16.04.2020р.) уточнити перелік 

посадових осіб, які пропонуються для виступу, та визначитись щодо 

актуальності розгляду зазначеного проекту постанови на засіданні Верховної 

Ради України.  

3. Рішення направити суб’єктам права законодавчої ініціативи – народним 

депутатам України  Полякову А.Е., Чорному Д.С. та Бородіну В.В. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

4. 

 

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

консультанта Бережного Є.О. про проект Постанови про внесення змін до 

Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, 

заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого 

скликання» (реєстр. № 3401 від 27.04.2020), внесений народними депутатами 

України Арахамією Д.Г., Рахманіним С.І., Кулінічем О.І. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Борисюк М.М.,  

Бережний Є.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та 

організації роботи Верховної Ради України внести на розгляд Верховної Ради 

України пропозицію про розгляд проекту Постанови Верховної Ради України 

про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, 

перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної 

Ради України дев’ятого скликання" (реєстр. № 3401, доопрацьованого), 

внесеного народними депутатами України Арахамією Д. Г., Рахманіним С. І.,  

Кулінічем О. І. відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної 

Ради України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань Регламенту, депутатської етики 

та організації роботи Верховної Ради України. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 2.  

 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 
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5. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

відкласти розгляд у Комітеті проекту Закону про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо стимулювання ефективного користування ділянками 

нафтогазоносних надр (реєстр. № 3188 від 06.03.2020), внесений народним 

депутатом України Железняком Я.І. до моменту узгодження із стейкхолдерами 

та органами виконавчої влади. 

 

Рішення прийнято: за – 11.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

6. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

відкласти розгляд у Комітеті проекту Закону про внесення зміни до статті 29 

Бюджетного кодексу України щодо стимулювання ефективного користування 

ділянками нафтогазоносних надр (реєстр. № 3189 від 06.03.2020), внесений 

народним депутатом України Железняком Я.І. до моменту узгодження із 

стейкхолдерами та органами виконавчої влади. 

 

Рішення прийнято: за – 11.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

7. 

 

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

консультанта Бережного Є.О. про проект Закону про засади державної підтримки 

нових інвестицій в Україну (реєстр. № 3201 від 12.03.2020), внесений народним 

депутатом України Соболєвим С.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Якименко П.В.,  

Борисюк М.М., Бережний Є.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку визначитися 

щодо законопроекту про засади державної підтримки нових інвестицій в Україну 
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(реєстр. № 3201), внесеного народним депутатом України Соболєвим С. В., з 

урахуванням зауважень, викладених у мотивувальній частині.  

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування – 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

8. 

 

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

консультанта Войтович Л.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" 

(реєстр. № 3314 від 09.04.2020), внесений народними депутатами України 

Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та іншими народними 

депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Войтович Л.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень» (реєстр. № 3314 від 09.04.2020), внесений народними 

депутатами України Монастирським Д.А., Костіним А.Є., Мамкою Г.М. та 

іншими народними депутатами України, прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

9. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Войтович Л.В. про проект Закону про Митний тариф України 

(реєстр. № 3228 від 17.03.2020), внесений народними депутатами України 

Гетманцевим Д.О., Ковальчуком О.В., Колісник А.С. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Войтович Л.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 

пропозицію проект Закону України  про Митний тариф України (реєстр. № 3228 

від 17.03.2020), внесений народними депутатами України Гетманцевим Д.О., 

Ковальчуком О.В., Колісник А.С. та іншими народними депутатами України, 

прийняти за основу. 

2.  Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

10. 

 

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

керівників центральних органів виконавчої влади на засіданні Комітету. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Якименко П.В., 

Маріковський О.В., Яценко А.В., Борисюк М.М. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визнати за доцільне заслухати керівників Держлісагентства, 

Держводагентства, Держрибагентства, Держекоінспекції, Держгеонадр, ДСНС, 

ДІЯР та ДАЗВ на засіданнях Комітету протягом поточної сесії Верховної Ради 

України. 

2. Доручити Голові Комітету вирішення організаційних питань щодо 

заслуховування керівників центральних органів виконавчої влади на засіданнях 

Комітету, в тому числі визначення членів Комітету, відповідальних за підготовку 

до заслуховування. 

 

Рішення прийнято: за – 11. 

 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 
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Бережний Євген Олегович 

 

 

11. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про лист віце-прем’єр-міністра - міністра з питань 

реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резнікова О.Ю. щодо 

проведення робочої зустрічі з метою ознайомлення та обговорення стану справ 

в сфері, яка відноситься до повноважень Міністерства, обміну інформацією щодо 

актуальних (пріоритетних) та проблемних питань, а також визначення шляхів 

подальшої плідної співпраці. 

 

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

Овчинникова Ю.Ю., Лопушенко О.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Доручити Голові Комітету Бондаренку О.В. визначити дату та учасників 

робочої зустрічі з представниками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України з метою ознайомлення та обговорення стану 

справ в сфері, яка відноситься до повноважень Міністерства. 

 

Рішення прийнято: за – 11. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

12. 

 

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

консультанта Бережного Є.О. про лист Міністерства енергетики та захисту 

довкілля щодо Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 

 

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

Борисюк М.М., Бережний Є.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію щодо листа Міністерства енергетики та захисту довкілля від  

04.05.2020 № ВР/1.1-5-11554 взяти до відома. 

2. Доручити Голові Комітету узагальнити пропозиції щодо Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України та проінформувати Кабінет Міністрів 

України і Міністерство енергетики та захисту довкілля. 

 

Рішення прийнято: за – 11. 
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Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

13. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію заступника голови Комітету Маріковського О.В. про 

звернення громадського активіста, еколога міжнародної благодійної організації 

«Екологія. Право. Людина» Петра Тєстова. 

 

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

Овчинникова Ю.Ю. 

 

Маріковський О.В. поінформував, що на його ім’я надійшло звернення 

громадського активіста, еколога міжнародної благодійної організації  

«Екологія. Право. Людина» Петра Тєстова щодо проблемних питань у процедурі 

проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) у лісовій галузі. Відповідно до 

наданої інформації аналіз звітів здійснених лісгоспами є дуже низької якості, і в 

основному являють собою матеріали лісовпорядкування. До підготовки звітів не 

залучаються фахівці біологи, не проводяться дослідження щодо наявності у 

лісгоспі рідкісних видів флори та фауни. Під час громадських слухань 

зустрічалися випадки, що автори звітів та працівників лісогосподарських 

підприємств не орієнтувалися у змісті звіту, і не могли відповісти на питання 

щодо поширення рідкісних видів флори і фауни, вплив рубок на них і методів, 

які застосовуються під час підготовки звітів. 

Маріковський О.В. запропонував, запросити представників 

Держлісагентства, Мінекоенерго, Держекоінспекції, Боярської лісової дослідної 

станції та представників громадськості та заслухати сторони для розуміння 

проблемного питання. 

Бондаренко О.В. відмітив, що на даному засіданні Комітету у питанні  

№ 10 Комітет прийняв рішення щодо заслуховування представників 

центральних органів виконавчої влади на засіданні Комітету, і запропонував 

першим заслухати керівника Державного агентства лісових ресурсів України, 

включивши порушене  питання до переліку питань, що будуть розглядатися на 

цьому засіданні. 

Овчинникова Ю.Ю. підтримала заступника голови Комітету 

Маріковського О.В., що звернення подібного змісту надходять систематично, і 

дане питання необхідно порушити. Разом з тим зауважила, що це проблема не 

лише Боярської лісової дослідної станції і підтримала пропозицію Бондаренка 

О.В. щодо необхідності обговорення питання проведення ОВД у лісовій галузі 

разом з іншими проблемними питаннями у лісовій галузі. 
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Бондаренко О.В. визначив відповідальною за підготовку зустрічі з головою 

Держлісагентства Овчинникову Ю.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Головною з підготовки зустрічі з головою Держлісагентства 

визначити голову підкомітету Овчинникову Ю.Ю. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

 

 

14. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету Нестеренка К.О. про доцільність 

роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України у два 

самостійні міністерства. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Нестеренко К.О.,  

Яценко А.В. 

 

Бондаренко О.В. зауважив, що дане питання потребує поглибленого 

розгляду. Запропонував, звернутися до Міністерства з запитом щодо надання 

додаткової інформації про наявність аргументів на користь чи проти роз'єднання 

Міністерства з утворенням двох самостійних міністерств, зокрема 

організаційного, правового та фінансового обґрунтування роз’єднання.  

Нестеренко К.О. підтримав Голову Комітету Бондаренка О.В. 

Запропонував підтримати ініціативу щодо роз'єднання Міністерства з 

утворенням двох самостійних міністерств. 

Яценко А.В. також підтримав пропозицію голови підкомітету  

Нестеренка К.О., щодо роз'єднання Міністерства з утворенням двох самостійних 

міністерств. 

Бондаренко О.В. запропонував, запросити тимчасово виконуючу обов’язки 

Міністра Буславець О.А., першого заступника Міністра енергетики та захисту 

довкілля України та заступників Міністра, які відповідають за напрямки охорони 

довкілля у Міністерстві, для участі у наступному засіданні Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування для надання додаткової 

інформації про наявність аргументів на користь чи проти роз'єднання 

Міністерства з утворенням двох самостійних міністерств, зокрема 

організаційного, правового та фінансового обґрунтування роз’єднання. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Міністерства з запитом щодо надання додаткової 

інформації про наявність аргументів на користь чи проти роз'єднання 

Міністерства з утворенням двох самостійних міністерств, зокрема 

організаційного, правового та фінансового обґрунтування роз’єднання.  
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2. Запросити тимчасово виконуючу обов’язки Міністра Буславець О.А., 

першого заступника Міністра енергетики та захисту довкілля України та 

заступників Міністра, які відповідають за напрямки охорони довкілля у 

Міністерстві, для участі у наступному засіданні Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування, яке відбудеться в режимі відеоконференції 

13.05.2020 о 10.30 з використанням програми Zoom. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

15. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету Овчинникової Ю.Ю. щодо 

створення робочої групи з питань природно-заповідного фонду.  

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Яценко А.В., Борисюк М.М. 

 

Овчинникова Ю.Ю. зауважила, що необхідність створення робочої групи 

полягає в збереженні та відтворенні природних комплексів та об’єктів природно-

заповідного фонду. Зокрема за результатами роботи робочої групи, в першу 

чергу, будуть напрацьовуватись законодавчі ініціативи для врегулювання 

назрілих питань в об’єктах природно-заповідного фонду. 

Бондаренко О.В. зауважив, що до предмету відання підкомітету під 

головуванням Овчинникової Ю.Ю. відноситься досить багато ключових питань, 

які потребують особливої уваги та часу (охорона та відновлення (відтворення) 

тваринного та рослинного світу; охорона, збалансоване використання лісових 

ресурсів та стале управління лісами; збереження, використання та відновлення 

природних ландшафтів; створення та охорона об’єктів природно-заповідного 

фонду України; збереження, невиснажливе використання і відтворення 

біорізноманіття та формування екологічної мережі). Також наголосив про 

необхідність доповісти головою підкомітету Овчинниковою Ю.Ю. про 

пріоритети діяльності підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного 

та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного 

фонду. 

Яценко А.В. зауважив, що багато національних парків та заповідників в 

України знаходяться у стані занепаду, тому підтримав пропозицію щодо 

створення робочої групи до якої готовий долучитися. 

Борисюк М.М. запропонував членам Комітету затвердити  

Овчинникову Ю.Ю. головою робочої групи та надати повноваження на 

формування складу робочої групи. 
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Бондаренко О.В. запропонував, затвердити Овчинникову Ю.Ю. головою 

робочої групи та надати повноваження на формування складу робочої групи. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Створити робочу групу з питань природно-заповідного фонду. 

3. Головою робочої групи призначити голову підкомітету з питань лісових 

ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та 

об'єктів природно-заповідного фонду, народного депутата України, 

Овчинникову Ю.Ю. 

4. Надати голові підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного 

та рослинного світу, природних ландшафтів та об'єктів природно-заповідного 

фонду Овчинниковій Ю.Ю. право формувати та вносити зміни до складу 

зазначеної робочої групи. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


