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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

№ 30 

 

         14        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., Фельдман О.Б., 

Василенко Л.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Шахов С.В., Лабунська А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Воловенко О.П., Прощенко О.В., Хоренжая І.В., 

Бережний Є.О., Войтович Л.В., Ярмоленко О.В., Омельянець С.М. 

 

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.,  

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І. 

 

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Семінський Олег Валерійович - народний депутат України ІХ скликання; 

Абрамовський Роман Романович – заступник Міністра енергетики та 

захисту довкілля України; 

Бойко Юрій Миколайович - заступник Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

Заблоцький Андрій Володимирович - голова Державного агентства 

лісових ресурсів України;  

Ставчук Ірина Іванівна – заступник Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

Канцурак Віктор Васильович - заступник голови Державної екологічної 

інспекції України; 
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Хорєв Михайло Юрійович – тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Державного агентства водних ресурсів України; 

Берзіна Світлана Валеріївна - президент ВГО "Жива планета" – голова 

громадської ради при Міністерстві енергетики та захисту довкілля. 

Годовська Тетяна Борисівна - керівник ГО "Центр сучасних інновацій" – 

голова Комітету Громадської ради при Мінекоенерго з питань екологічної 

безпеки та управління відходим; 

Кравченко Олена Валеріївна - виконавчий директор Міжнародної 

благодійної організації «Екологія-Право-Людина»; 

Ляшок Сергій Анатолійович - начальник відділу видатків природних 

ресурсів та екологічної безпеки Департаменту видатків виробничої сфери; 

Тимочко Тетяна Валентинівна - голова Всеукраїнської екологічної ліги; 

Щербина Валентин Михайлович - Віце-президент громадської спілки 

"Професійна асоціація екологів України – ПАЕУ". 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Питання для розгляду 

 

1.  Про доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України у два самостійних міністерства. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

2.  Про відновлення належного фінансування бюджетних програм з 

екології, природокористування та інших предметів відання Комітету, 

в тому числі про необхідність повернення до бюджету статей видатків 

на здійснення природоохоронних заходів та управління зоною 

відчуження. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

Комітет є головним по законопроектах 

 

3.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист 

тварин від жорстокого поводження" щодо удосконалення захисту 

тварин від жорсткого поводження 

(реєстр. № 2802 від 24.01.2020), внесений народними депутатами  

України Яценком А.В., Фельдманом О.Б., Лабунською А.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Омельянець Сергій Миколайович 
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Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

4.  Проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо спроб 

відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському 

каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та 

міста Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення 

(реєстр. № 3207 від 12.03.2020), внесений народними депутатами 

України Бобровською С.А., Чернєвим Є.В., Цабалем В.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

5.  Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за 

дії, спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог 

щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, 

переселення, акліматизації та схрещування диких тварин 

(реєстр. № 3351 від 16.04.2020), внесений народним депутатом 

України Бардіною М.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

6.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у галузі транспорту 

(реєстр. № 3356 від 17.04.2020), внесений народними депутатами 

України Семінським О.В., Припутенем Д.С., Герусом А.М. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович   

Співавтор: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

7.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності у сфері поводження з 

відходами 

(реєстр. № 3390 від 24.04.2020), внесений народним депутатом 

України Костюком Д.С. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Приліпко Ірина Сергіївна 

8.  Проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання 

оновлення рухомого складу автомобільних перевізників та 

інвестиційної привабливості підприємств транспорту 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок 

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Внести до порядку денного, розгляд альтернативного проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр. № 3390-1 від 

12.05.2020), внесений народними депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим 

М.С., Бородіним В.В. та іншими народними депутатами України. 

2. Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Порядок денний затверджено: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

(реєстр. № 3399 від 27.04.2020), внесений народними депутатами 

України Горватом Р.І., Лунченком В.В., Петьовкою В.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.:  голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Співавтор: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

9.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування 

цивільної відповідальності 

(реєстр. № 3361 від 17.04.2020), внесений народними депутатами 

України Бєльковою О.В., Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Омельянець Сергій Миколайович 

 

Питання для розгляду 

 

10.  Про звернення Дніпровської обласної громадської організації 

«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо необхідності 

правового врегулювання питання охорони та використання водних 

ресурсів. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

11.  Про створення робочої групи щодо причин виникнення лісових 

пожеж та запобіганню їх у майбутньому. 

 

Допов.: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Войтович Людмила Василівна 
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича у 

зв’язку з відсутністю під час голосування за порядок денний та питання № 1 

порядку денного засідання Комітету секретаря Комітету Фельдмана Олександра 

Борисовича, тимчасово покласти виконання підрахунку голосів Комітету на 

народного депутата України – заступника голови Комітету Криворучкіну Олену 

Володимирівну.  
 

Рішення прийнято: за – 9, утримався – 1, відсутній під час голосування -3. 

 

 

1. 

 

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

Міністра енергетики та захисту довкілля України Абрамовського Р.Р. про 

доцільність роз’єднання Міністерства енергетики та захисту довкілля України у 

два самостійних міністерства. 

 

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

Нестеренко К.О., Криворучкіна О.В., Яценко А.В., Фельдман О.Б., 

Абрамовський Р.Р., Ставчук І.І., Бойко Ю.М., Тимочко Т.В., Годовська Т.Б., 

Берзіна С.В., Щербина В.М., Кравченко О.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Звернутися до Мінекоенерго щодо термінового надання фінансового, 

організаційного і юридичного обґрунтування роз'єднання Мінекоенерго з 

утворенням двох самостійних міністерств. 

3. Звернутися до Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України 

щодо підготовки та прийняття рішення про роз'єднання Мінекоенерго з 

утворенням двох самостійних міністерств. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

 

 

 

2. 

 

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

Міністра енергетики та захисту довкілля України Абрамовського Р.Р. про 

відновлення належного фінансування бюджетних програм з екології, 

природокористування та інших предметів відання Комітету, в тому числі про 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 
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необхідність повернення до бюджету статей видатків на здійснення 

природоохоронних заходів та управління зоною відчуження. 

 

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

Яценко А.В., Абрамовський Р.Р., Ляшок С.А., Тимочко Т.В. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Рекомендувати Мінекоенерго та ДАЗВ звернутися в установленому 

порядку до Мінфіну щодо відновлення видатків державного бюджету за 

бюджетними програмами Мінекоенерго за КПКВК 2401270 "Здійснення 

природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" на 433,8 млн. 

грн. і ДАЗВ на 256,2 млн. грн. за КПКВК 2408110 "Підтримка екологічно 

безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення", 

КПКВК 2408120 "Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта 

"Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської 

АЕС", КПКВК 2408140 "Реалізація державного інвестиційного проекту 

"Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"" та 

проінформувати Комітет. 

3. Звернутися до Комітету з питань бюджету щодо проведення спільної 

наради про відновлення належного фінансування бюджетних програм з екології, 

природокористування та інших предметів відання Комітету за участю Кабінету 

Міністрів України. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

 

 

 

3. 

 

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

депутата України – члена Комітету Яценка А.В. про проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо 

удосконалення захисту тварин від жорсткого поводження (реєстр. № 2802 від 

24.01.2020), внесений народними депутатами України Яценком А.В., 

Фельдманом О.Б., Лабунською А.В. та іншими народними депутатами України. 

 

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

Овчинникова Ю.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" щодо 

Відповідальні: Голова комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 
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удосконалення захисту тварин від жорстокого поводження, (реєстр. № 2802 від 

24.01.2020 р.) за результатом розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України народного депутата України Овчинникову Ю.Ю. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Омельянець Сергій Миколайович 

 

У зв’язку із вичерпанням часу, відведеного на засідання Комітету, за 

пропозицією голови Комітету Бондаренка О.В. перенести на одне з наступних 

засідань Комітету розгляд питань порядку денного: 

- № 4, проект Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо 

спроб відновлення масштабного водопостачання по Північно-Кримському 

каналу до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя та закликів про нібито потребу такого відновлення  

(реєстр. № 3207 від 12.03.2020), внесений народними депутатами України 

Бобровською С.А., Чернєвим Є.В., Цабалем В.В. 

- № 5, проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, 

спрямовані на засмічення лісів відходами та порушення вимог щодо охорони 

середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та 

схрещування диких тварин (реєстр. № 3351 від 16.04.2020), внесений народним 

депутатом України Бардіною М.О. 

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

України щодо посилення відповідальності у сфері поводження з відходами 

(реєстр. № 3390 від 24.04.2020), внесений народним депутатом України 

Костюком Д.С. та альтернативний проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення відповідальності у сфері 

поводження з відходами (реєстр. № 3390-1 від 12.05.2020), внесений народними 

депутатами України Нестеренком К.О., Зуєвим М.С., Бородіним В.В. та іншими 

народними депутатами України. 

-  

- № 8, проект Закону про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні 

положення" Податкового кодексу України щодо стимулювання оновлення 

рухомого складу автомобільних перевізників та інвестиційної привабливості 

підприємств транспорту (реєстр. № 3399 від 27.04.2020), внесений народними 

депутатами України Горватом Р.І., Лунченком В.В., Петьовкою В.В. та іншими 

народними депутатами України. 

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

України щодо перших кроків дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної 

відповідальності (реєстр. № 3361 від 17.04.2020), внесений народними 

депутатами України Бєльковою О.В., Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та 

іншими народними депутатами України. 
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- № 10, про звернення Дніпровської обласної громадської організації 

«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області щодо необхідності правового врегулювання 

питання охорони та використання водних ресурсів. 

 

4. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту 

Постанови про Заяву Верховної Ради України щодо спроб відновлення 

масштабного водопостачання по Північно-Кримському каналу до тимчасово 

окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та закликів про 

нібито потребу такого відновленням (реєстр. № 3207 від 12.03.2020), внесений 

народними депутатами України Бобровською С.А., Чернєвим Є.В., Цабалем В.В. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

5. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону 

про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на засмічення лісів 

відходами та порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів 

міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин  

(реєстр. № 3351 від 16.04.2020), внесений народним депутатом України 

Бардіною М.О. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

 

6. 

 

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

народного депутата України Семінського О.В. про проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання 

рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту (реєстр. № 3356 від 
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17.04.2020), внесений народними депутатами України Семінським О.В., 

Припутенем Д.С., Герусом А.М. та іншими народними депутатами України. 

 

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

Хоренжая І.В., Абрамовський Р.Р., Бойко Ю.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу проекту Закону про внесення змін деяких законодавчих 

актів України щодо обов’язковості використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у галузі транспорту (реєстр. № 3356 від 17.04.2020), внесений 

народним депутатом України Семінським О.В., Припутенєм Д.С. та іншими 

народними депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 4.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович   

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

7. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр. № 3390 від 

24.04.2020), внесений народним депутатом України Костюком Д.С. та проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

відповідальності у сфері поводження з відходами (реєстр. № 3390-1 від 

12.05.2020), внесений народними депутатами України Нестеренком К.О.,  

Зуєвим М.С., Бородіним В.В. та іншими народними депутатами України. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування – 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

8. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону 

про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 
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України щодо стимулювання оновлення рухомого складу автомобільних 

перевізників та інвестиційної привабливості підприємств транспорту  

(реєстр. № 3399 від 27.04.2020), внесений народними депутатами України 

Горватом Р.І., Лунченком В.В., Петьовкою В.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

9. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд проекту Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків 

дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності  

(реєстр. № 3361 від 17.04.2020), внесений народними депутатами України 

Бєльковою О.В., Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Омельянець Сергій Миколайович 

 

10. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету розгляд звернення 

Дніпровської обласної громадської організації «Дніпровська природна 

інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області щодо необхідності правового врегулювання питання охорони та 

використання водних ресурсів. 

Рішення прийнято: за – 10, відсутні під час голосування - 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 
Ярмоленко Оксана Василівна 

 

11. 

 

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

робочої групи щодо причин виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у 

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

Задорожний А.В., Абрамовський Р.Р., Щербина В.М. 

 

Бондаренко О.В. поінформував, що за запрошенням Голови Комітету з 

питань правоохоронної діяльності Монастирського Д.А., приймав участь у 

засідання даного Комітету на якому було вирішено створити робочу групу з 

метою збору інформації щодо передумов виникнення лісових пожеж, методів їх 

запобігання, обговорення проблем пов’язаних з виявленням та притягненням до 

відповідальності винних осіб, а також напрацювання відповідних законодавчих 

ініціатив, спрямованих на подолання даної проблеми. Також зауважив, що було 

розроблено законопроект про запобігання лісових пожеж. Та запропонував за 

згодою Комітету з питань правоохоронної діяльності створити робочу групу. 

Заблоцький А.В. зауважив, що підтримує ініціативу щодо створення 

робочої групи щодо даного питання. Поінформував, що на даний час виявлено 

ряд проблемних питань які потрібно вирішувати.  

Задорожний А.В. поінформував, що відвідував Державне космічне 

агентство України та зауважив, що вони готові до співпраці по виявленню місць 

пожеж. 

Бондаренко О.В зауважив, що під час роботи робочої групи буде врахована 

вся інформація яка буде надходити стосовно даного інциденту для 

напрацювання відповідних законодавчих ініціатив які на разі частково 

напрацьовані. 

Маріковський О.В. зауважив, що без новітніх технологій не можливо 

своєчасно виявити місця виникнення лісових пожеж.  

Задорожний А.В. підтримав народного депутата України – заступника 

голови Комітету Маріковського О.В. та запропонував співпрацювати з 

космічним агентством для швидкого виявлення місця пожежі. 

Абрамовський Р.Р. погодився з пропозицією народного депутата України 

– члена Комітету Задорожного А.В., щодо співпраці з космічним агентством та 

поінформував, що світовий банк готовий долучити Французький космічну 

агенцію яка також може долучитися до даної роботи.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Створити спільно з Комітетом з питань правоохоронної діяльності 

робочу групу щодо причин виникнення лісових пожеж та запобіганню їх у 

майбутньому. 

3. Головою робочої групи призначити Голову Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування  

Бондаренка О.В.  

4. Надати Голові Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренку О.В. право формувати та вносити зміни до 

складу зазначеної робочої групи. 

 

Рішення прийнято: за – 9, відсутні під час голосування - 4. 
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Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


