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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

№ 31 

 

         20        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: Борисюк М.М., 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: 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Якименка П.В. – Волкова Ю.М. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Литвиненко Сергій Анатолійович - народний депутат України ІХ 

скликання; 

Ставчук Ірина Іванівна – заступник Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

Канцурак Віктор Васильович - заступник голови Державної екологічної 

інспекції України; 

Хорєв Михайло Юрійович – тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Державного агентства водних ресурсів України. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Комітет є головним по законопроектах 
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1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського 

господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню  

(реєстр. № 3200 від 11.03.2020), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М. 

та Матусевичем О.Б. 

та 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського 

господарства та полювання, а також боротьби з браконьєрством) 

(реєстр. № 3200-1 від 17.03.2020), внесений народним депутатом 

України Литвиненком С.А. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

2.  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 

3.  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 

4.  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  
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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. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Войтович Людмила Василівна 

5.  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. 

 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Співавтор: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

6.  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 

7.  Проект Закону про внесення змін до статті 188-5 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності у 

галузі охорони навколишнього природного середовища за 

невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють 

державний контроль у галузі охорони навколишнього природного 

середовища 

(реєстр. № 3418 від 30.04.2020), внесений народним депутатом 

України Штепою С.С. 

 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

Питання для розгляду 

 

8.  Про лист народного депутата України Прощука Е.П. про визначення 

дати проведення виїзного засідання до м. Івано-Франківськ. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про порядок 

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний без змін. 

 

Порядок денний затверджено: за – 9, відсутні під час голосування - 4. 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича у 

зв’язку з тимчасовою відсутністю під час голосування за порядок денний 

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., народного депутата 

України Литвиненка С.А. та голови підкомітету Овчинникової Ю.Ю. про проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства та полювання 

та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200 від 11.03.2020), 

внесений народними депутатами України Бондаренком О.В.,  

Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М. та Матусевичем О.Б. та проект Закону 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення 

законодавства у сфері мисливського господарства та полювання, а також 

 

Допов.: народний депутат України – член Комітету  

Прощук Едуард Петрович   

Хоренжая Ірина Віталіївна 

9.  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 
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боротьби з браконьєрством) (реєстр. № 3200-1 від 17.03.2020), внесений 

народним депутатом України Литвиненком С.А. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Фельдман О.Б., 

Овчинникова Ю.Ю., Андрійович З.М., Яценко А.В., Литвиненко С.А.,  

Ставчук І.І., Борисюк М.М., Войтович Л.В.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України: 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства 

та полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200 від 

11.03.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Монастирським Д.А., Андрійовичем З.М., Матусевичем О.Б., прийняти за 

основу; 

проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства 

та полювання, а також боротьби з браконьєрством) (реєстр. № 3200-1 від 

17.03.2020), внесений народним депутатом України Литвиненком С.А., 

відхилити. Врахувати окремі пропозиції законопроекту № 3200-1 у проекті 

Закону № 3200 при його доопрацюванні до другого читання. 

2. Співдоповідачем при розгляді законопроектів від Комітету визначити 

народного депутата України, голову Комітету Бондаренка Олега 

Володимировича. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

2. 

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

підкомітету Андрійовича З.М. про 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. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Андрійович З.М.,  

Хорєв М.Ю. 
 

УХВАЛИЛИ:  
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1. Рекомендувати Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин внести пропозицію до Верховної Ради України про 

прийняття в цілому 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 відновлення  

(реєстр. № 3207 від 12.03.2020 р.), внесеного народним депутатом України 

Бобровською С.А. та іншими народними депутатами України. 

2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням заборонити 

приватизацію об’єктів, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки 

держави, а саме водогосподарських організацій, що належать до сфери 

управління Державного агентства водних ресурсів України. 

3. Рішення направити до Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

3. 

 

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

підкомітету  Овчинникової Ю.Ю. про 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. 

 

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

Маріковський О.В., Борисюк М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію 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), 
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внесений народним депутатом України Бардіною М.О., прийняти за основу з 

урахуванням пропозицій Комітету, викладених у мотивувальній частині 

Рішення. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

4. 

 

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

підкомітету Нестеренка К.О. про 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 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. 

 

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

Андрійович З.М., Василенко Л.В., Маріковський О.В., Борисюк М.М.,  

Войтович Л.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію 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 р.), внесений 

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

Поляковим А.Е., Чорним Д.С., прийняти за основу. 
 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності.  

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

5. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та головного 

консультанта Хоренжої І.В. про 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. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію 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. та іншими народними депутатами України, прийняти за основу 

з врахуванням пропозицій Комітету викладених у мотивувальній частині. 

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

митної політики. 

 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

6. 

 

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

консультанта Омельянця С.М. про 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. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Омельянець С.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перших кроків 

дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності  



9 
 

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

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

результатами розгляду в першому читанні повернути на доопрацювання суб’єкту 

права законодавчої ініціативи. 

2. Рішення надіслати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Омельянець Сергій Миколайович 

 

 

7. 

 

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

консультанта Хоренжої І.В. про проект Закону про внесення змін до статті 188-

5 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 

відповідальності у галузі охорони навколишнього природного середовища за 

невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища  

(реєстр. № 3418 від 30.04.2020), внесений народним депутатом України  

Штепою С.С. 

 

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

Маріковський О.В., Канцурак В.В., Хоренжая І.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення суб’єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про внесення змін до 

статті 188-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 

посилення відповідальності у галузі охорони навколишнього природного 

середовища за невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють 

державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 3418 від 30.04.2020), внесеного народним депутатом України 

Штепою С.С. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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8. 

 

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

депутата України – члена Комітету Прощука Е.П. про лист народного депутата 

України Прощука Е.П. про визначення дати проведення виїзного засідання до  

м. Івано-Франківськ. 

 

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

Фельдман О.Б., Андрійович З.М., Борисюк М.М. 

 

Прощук Е.П. запропонував, визначити дату виїзного засідання у  

м. Івано-Франківськ за темою: «Збереження та раціональне використання 

лісових ресурсів України. Попередження та подолання техногенних катастроф 

на прикладі Домбровського кар’єру», а саме 09-10 липня 2020 року. 

Фельдман О.Б. підтримав пропозицію народного депутата України 

Прощука Е.П. щодо дати виїзного засідання. 

Бондаренко О.В. запитав, у народного депутата України Фельдмана О.Б., 

щодо дати проведення виїзного засідання Комітету до м. Харків на тему: «Про 

проблеми реалізації державної екологічної політики України на Харківщині та 

шляхи їх вирішення». 

Фельдман О.Б. запропонував визначити дату виїзного засідання до  

м. Харків 25 липня 2020 року. 

Бондаренко О.В. запропонував внести зміни 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 виїзне засідання Комітету до  

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

ресурсів України. Попередження та подолання техногенних катастроф на 

прикладі Домбровського кар’єру». Визначити дату проведення виїзного 

засідання Комітету 09-10 липня 2020 року. 

Борисюк М.М. поінформував, що надійшов лист від народного депутата 

України Шахова С.В. щодо скасування виїзного засідання Комітету до м. 

Сєвєродонецьк Луганської області на тему: «Щодо стану екологічної, 

техногенної та пожежної безпеки на території Донецької та Луганської 

областей». 

Бондаренко О.В. запропонував, розглянути даний лист на одному з 

наступних засідань Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодитися з листом народного депутата України Прощука Е.П. та 

перенести виїзне засідання Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Верховної Ради України, яке було заплановане на  

28-30 квітня 2020 року у м. Івано-Франківськ. 

2. Затвердити дату виїзного засідання Комітету до  

м. Івано-Франківськ на тему: «Збереження та раціональне використання лісових 
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ресурсів України. Попередження та подолання техногенних катастроф на 

прикладі Домбровського кар’єру». Визначити дату проведення виїзного 

засідання Комітету 09-10 липня 2020 року. 

3. Внести відповідні зміни 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. 

 

Рішення прийнято: за – 12, відсутні під час голосування - 1. 

 

Відповідальні: народний депутат України – член Комітету  

Прощук Едуард Петрович   

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голову підкомітету 

Андрійовича З.М. 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. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Андрійович З.М.,  

Прощук Е.П., Маріковський О.В., Василенко Л.В., Хорєв М.Ю., Ярмоленко О.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Визнати необхідність законодавчого врегулювання проблеми 

експлуатації державних водогосподарських об’єктів комплексного призначення 

та прийняття першочергових заходів по запобіганню погіршення стану водних 

ресурсів. 

3. Доручити підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання надр, водних ресурсів опрацювати надану інформацію з метою 

можливого законодавчого врегулювання комплексу порушених у зверненнях 

Дніпровської обласної громадської організації «Дніпровська природна 

інспекція» та Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області питань та внесення відповідних законопроектів на розгляд Верховної 

Ради України.  

4. Рішення направити Дніпровській обласній громадській організації 

«Дніпровська природна інспекція» та Виконавчому комітету Кременчуцької 

міської ради Полтавської області. 

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 2. 
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Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


