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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 

        

35 

 

         17        червня           20 

 

 

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., Нестеренко К.О.,  

Прощук Е.П., Якименко П.В., Лабунська А.В., Василенко Л.В., Бакунець П.А.  

 

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

Шахов С.В., Яценко А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Прощенко О.В., Хоренжая І.В., 

Бережний Є.О., Ярмоленко О.В., Гуцало І.В., Омельянець С.М. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Прощука Е.П. – Турик М.В.;  

Андрійовича З.М. – Кучерак В.Л.; Фельдмана О.Б. – Подвойська І.Г. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Пузійчук Андрій Вікторович - народний депутат України  

ІХ скликання; 

Кучер Микола Іванович - народний депутат України  

ІХ скликання; 

Домашлінець Володимир Григорович - заступник начальника Управління 

біоресурсів та біобезпеки – начальник відділу охорони тваринного світу 
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Департаменту охорони природних ресурсів та біобезпеки Міністерства 

енергетики та захисту довкілля України; 

Дмитрасевич Маркіян Орестович - позаштатний консультант Комітету 

Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики; 

Борейко Володимир Євгенович - Директор Київського еколого-

культурного центру; 

Власенко Сергій Геннадійович - перший заступник Голови Державного 

агентства лісових ресурсів України; 

Глущенко Сергій Миколайович - заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України; 

Заблоцький Андрій Володимирович - Голова Державного агентства 

лісових ресурсів України; 

Ковальчук Олександр Леонідович - начальник відділу економіки та 

фінансів Державного агентства України з управління зоною відчуження; 

Неліпа Андрій Володимирович – голова громадської ради при 

Держводагентстві; 

Cтрілець Руслан Олександрович - в.о. директора Департаменту з питань 

управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки 

Міністерства енергетики та захисту довкілля України; 

Суркова Марина Леонідівна - віце-президент Асоціації зоозахисних 

організацій України. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Комітет є головним по законопроектах 
 

1.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) 

(реєстр. № 2351 від 30.10.2019), внесений народними депутатами 

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

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Нестеренком К.О., 

Андрійовичем З.М., Фельдманом О.Б. та іншими народними 

депутатами України (друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Омельянець Сергій Миколайович     
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

2.  Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення 

(реєстр. № 3508 від 20.05.2020), внесений народними депутатами 

України Пивоваровим Є.П., Семінським О.В., Горобцем О.С. та 

іншими народними депутатами України 
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та 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії 

теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення 

(реєстр. № 3508-1 від 05.06.2020), внесений народним депутатом 

України Нагорняком С.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Гуцало Ірина Вікторівна  

3.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо врегулювання питань формування прожиткового 

мінімуму та створення передумов для його підвищення 

(реєстр. № 3515 від 20.05.2020), внесений народними депутатами 

України Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., Арсенюком О.О. та 

іншими народними депутатами України 

та   

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо створення передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового 

мінімуму 

(реєстр. № 3515-1 від 05.06.2020 ), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

4.  Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування 

корисних копалин 

(реєстр. № 3576 від 02.06.2020), внесений народними депутатами 

України Якименком П.В., Бондаренком О.В., Бакумовим О.С. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Бережний Євген Олегович 

5.  Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо 

реалізації лікарських засобів, що містять спиртові або водно-спиртові 

настої) 

(реєстр. № 3578 від 02.06.2020), внесений народними депутатами 

України Скориком М.Л., Кицаком Б.В., Мовчаном О.В. та іншими 

народними депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Омельянець Сергій Миколайович     
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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 – 11, відсутні під час голосування – 2. 
 

 

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

денний засідання. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. перенести на одне 

з наступних засідань Комітету розгляд питання порядку денного про Проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері 

охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 2351 від 30.10.2019), 

внесений народними депутатами України Маріковським О.В.,  

Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В.,  

Нестеренком К.О., Андрійовичем З.М., Фельдманом О.Б. та іншими народними 

депутатами України (друге читання). 

2. Внести до порядку денного, розгляд проекту Постанови про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3330 від 13.04.2020), 

внесений Кабінетом Міністрів України. 

3. Внести до порядку денного, розгляд проекту Закону про внесення 

змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"  

(реєстр. № 3664 від 15.06.2020), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Прощуком Е.П. та іншими народними 

депутатами України. 

4. Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Порядок денний затверджено: за – 11, відсутні під час голосування - 3. 

 

 

 

 

Питання для розгляду 
 

6.  Про лист народного депутата України Бакунця П.А.  щодо включення 

до складу підкомітетів та робочих груп.  

 

Допов: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Бережний Євген Олегович 



5 
 

1. 

 

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

консультанта Бережного Є.О. про проект Постанови про Програму діяльності 

Кабінету Міністрів України (реєстр. № 3330 від 13.04.2020), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

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

Прощук Е.П., Лабунська А.В., Борисюк М.М., Бережний Є.О., Стрілець Р.О., 

Неліпа А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про Програму діяльності Кабінету Міністрів України взяти 

до відома. 

2. Спрямувати зауваження до Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, викладені у мотивувальній частині, до Комітету з питань економічного 

розвитку для врахування під час прийняття рішення щодо проекту Постанови 

Верховної Ради України (реєстр. № 3330, доопрацьованого), поданого Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку та 

Кабінету Міністрів України. 

 

Рішення прийнято: за – 10, утримались - 2. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

2. 

 

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

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

України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (реєстр. № 3664 від 

15.06.2020), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В., 

Криворучкіною О.В., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України. 

 

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

Борисюк М.М., Хоренжая І.В., Стрілець Р.О. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту Закону 

про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» (реєстр. № 3664 від 15.06.2020), поданий народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Прощуком Е.П. та іншими народними 
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депутатами України, та врахувати зауваження, висловлені у мотивувальній 

частині Рішення, при подальшому опрацюванні проекту. 

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету. 

 

Рішення прийнято: за – 11, утримались - 1. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

3. 

 

При затвердженні порядку денного засідання Комітету прийнято рішення 

про перенесення на одне з наступних засідань Комітету проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації 

положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного 

та рослинного світу) (реєстр. № 2351 від 30.10.2019), внесений народними 

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

Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Нестеренком К.О., Андрійовичем З.М., 

Фельдманом О.Б. та іншими народними депутатами України (друге читання). 

 

Рішення прийнято: за – 11, утримались - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Омельянець Сергій Миколайович     

 

 

4. 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за 

спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (реєстр. № 3508 

від 20.05.2020), внесений народними депутатами України Пивоваровим Є.П., 

Семінським О.В., Горобцем О.С. та іншими народними депутатами України та 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення (реєстр. № 3508-1 від 05.06.2020), внесений народним депутатом 

України Нагорняком С.В. 

 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення врегулювання заборгованості за 

спожиті енергоносії теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, 

підприємств централізованого водопостачання і водовідведення (реєстр. № 3508 

від 20.05.2020 р.), внесеного народними депутатами України Пивоваровим Є.П., 

Семінським О.В., Люботою Д.В. та іншими народними депутатами України. 

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

комунальних послуг. 

 

Рішення прийнято: за – 12. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Андрійович Зіновій Мирославович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

5. 

 

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

підкомітету Кривошеєва І.С. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування 

прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення  

(реєстр. № 3515 від 20.05.2020), внесений народними депутатами України 

Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., Арсенюком О.О. та іншими народними 

депутатами України та   проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо створення передумов для підвищення прожиткового 

мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму 

(реєстр. № 3515-1 від 05.06.2020 ), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю. та Солодом Ю.В. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняти за основу у першому читанні проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування 

прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення  

(реєстр. № 3515 від 20.05.2020 р.), внесеного народними депутатами України  

Третьяковою Г.М., Струневичем В.О., Арсенюк О.О. та іншими народним  

депутатами України, а позитивні положення проекту Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для 

підвищення прожиткового мінімуму на рівень, не нижчий рівня фактичного 
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прожиткового мінімуму (реєстр. № 3515-1 від 05.06.2020 р.), внесеного 

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

використати при доопрацюванні законопроекту (реєстр. № 3515) до другого 

читання. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 11, утримались - 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

6. 

 

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

Якименка П.В.  про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування 

корисних копалин (реєстр. № 3576 від 02.06.2020), внесений народними 

депутатами України Якименком П.В., Бондаренком О.В., Бакумовим О.С. та 

іншими народними депутатами України. 

 

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

Маріковський О.В., Лабунська А.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу з 

урахуванням зауважень Комітету, викладених у мотивувальній частині, 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин 

(реєстр. № 3576), поданий народними депутатами України Якименком П. В.,  

Бондаренком О. В., Бакумовим О. С., Маріковським О. В., Овчинниковою Ю.Ю., 

Криворучкіною О. В., Шаховим С. В., Яценком А. В. та іншими. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 
 

Рішення прийнято: за – 12. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Бережний Євген Олегович 

 

7. 

 

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

консультанта Омельянця С.М. про проект Закону про внесення змін до Закону 
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України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо 

реалізації лікарських засобів, що містять спиртові або водно-спиртові настої)  

(реєстр. № 3578 від 02.06.2020), внесений народними депутатами України 

Скориком М.Л., Кицаком Б.В., Мовчаном О.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 до Верховної Ради України пропозицію про прийняття в першому читанні 

за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо реалізації 

лікарських засобів, що містять спиртові або водно-спиртові настої), (реєстр.  

№ 3578 від 02.06.2020), внесений народними депутатами України  

Скориком М.Л., Кицаком Б.В., Мовчаном О.В. та іншими народними депутатами 

України. 

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

політики.   

 

Рішення прийнято: за – 12. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Омельянець Сергій Миколайович     

 

 

8. 

 

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

депутата Україні – члена Комітету Бакунця П.А. про лист народного депутата 

України Бакунця П.А.  щодо включення до складу підкомітетів та робочих груп. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Бакунець П.А. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Включити народного депутата України, члена Комітету Бакунця П.А. до 

складу таких підкомітетів: 

підкомітет з питань охорони і раціонального використання надр, водних 

ресурсів; 

підкомітет з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного 

світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду; 

підкомітет з питань державної політики у сфері поводження з відходами. 
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Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 1.  

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету Овчинникової Ю.Ю. щодо 

ініціативи по розробленню стратегії розвитку національної лісової політики та 

відповідних законодавчих ініціатив. 

 

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

Прощук Е.П., Лабунська А.В., Власенко С.Г. 

 

Бондаренко О.В. надав слово голові підкомітету Овчинниковій Юлії 

Юріївні. 

Овчинникова Ю.Ю. запропонувала розробити стратегію розвитку 

національної лісової політики та відповідні законодавчі ініціативи. Також 

запропоновано на базі Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування, в режимі онлайн розпочати роботу робочої групи та 

обговорити стратегічні напрямки та плани. Також, запропоновано на початку 

липня ініціювати засідання з розроблення даної стратегії. 

Прощук Е.П. підтримав пропозицію голови підкомітету  

Овчинникової Ю.Ю. 

Власенко С.Г. підтримав пропозицію голови підкомітету  

Овчинникової Ю.Ю. та запропонував залучити представників науки до 

обговорення даного питання. 

Бондаренко О.В. запропонував голові підкомітету Овчинниковій Ю.Ю. 

надати пропозиції до складу по створенню робочої групи, або зустрічі на базі 

підкомітету щодо розроблення стратегії розвитку національної лісової політики 

та відповідних законодавчих ініціатив. Також запропонував залучити до 

розробки даної стратегії членів інших комітетів (зокрема аграрного Комітету), 

народних депутатів України, представників міністерства та центральних органів 

виконавчої влади. 

Прощук Є.П. запропонував заслухати Державне лісове агентство 

України. 

Бондаренко О.В. запропонував заслухати Державне агентство лісових 

ресурсів України по багатьом питанням. 

Лабунська А.В. підтримала пропозицію голови підкомітету  

Овчинникової Ю.Ю. та виявила бажання долучитися до обговорення та розробки 

даної стратегії. Зауважила, що повернення галузі лісового господарства до 

Міністерства аграрної політики та продовольства України недопустимо. Також 

запитала на якому етапі обговорення даного питання. 
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Бондаренко О.В. поінформував, що на даний час є лист підписаний майже 

всіма членами аграрного Комітету до Прем’єр – міністра України з вимогою, 

після створення при Міністерстві аграрної політики та продовольства України 

агропромислового комплексу, передати до його відомства такі центральні органи 

виконавчої влади, які на разі відносяться до нашого Міністерства, а саме 

Державне агентство рибного господарства України, Державне агентство водних 

ресурсів України та Державне агентство лісових ресурсів України. Звичайно 

наша позиція кардинально відрізняється від даної позиції. Та доручив 

секретаріату Комітету разом з членами Комітету напрацювати звернення до 

Уряду з обґрунтуванням неможливості даної дії. Запропонував визначити 

відповідальною голову підкомітету Овчинникову Ю.Ю та в найкоротші терміни 

підготувати та надати пропозиції стосовно напрацювань стратегії розвитку 

національної лісової політики та відповідних законопроектів.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Організувати на базі підкомітету робочу зустріч по розробленню 

стратегії розвитку національної лісової політики та відповідних законодавчих 

ініціатив. 

3. Визначити відповідальною голову підкомітету Овчинникову Юлію 

Юріївну. 

4. Голові підкомітету Овчинниковій Ю.Ю. в найкоротші терміни 

підготувати та надати пропозиції стосовно напрацювань щодо стратегії розвитку 

національної лісової політики та відповідних законодавчих ініціатив.  

5. Секретаріату Комітету підготувати звернення до Уряду щодо 

недопустимості віднесення спрямування діяльності Держлісагентства, 

Держводагентства та Держрибагентства  будь-яким іншим центральним органом 

виконавчої влади, крім Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України.  

 

Рішення прийнято: за – 11, відсутні під час голосування - 1.  

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 

 

 

10. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. щодо скасування та 

перенесення виїзного 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» та до м. Харків на тему: «Про проблеми реалізації державної 

екологічної політики України на Харківщині та шляхи їх вирішення». 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю,  

Прощук Е.П., Лабунська А.В., Власенко С.Г. 

 

Бондаренко О.В. поінформував, що Уряд опублікував постанову про 

продовження адаптивного карантину до 31 липня 2020 року. У зв’язку з цим 

Комітет вимушений скасувати два заходи, а саме: виїзне засідання до м. Харків 

на тему: «Про проблеми реалізації державної екологічної політики України на 

Харківщині та шляхи їх вирішення» та виїзне засідання до Івано-Франківської 

області на тему: «Збереження та раціональне використання лісових ресурсів 

України. Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Домбровського кар’єру». Відповідно до законодавства неможливо проводити 

такі заходи. Тому Комітет вимушений скасувати їх та перенести на інший період. 

Борисюк М.М. поінформував, що потрібно проголосувати за внесення 

відповідних змін до Плану роботи. 

Прощук Е.П. поінформував, що разом з секретаріатом Комітету було 

напрацьовано відповідні рішення. Зокрема щодо Домбровського кар’єру.  

Є питання, які потребують врегулювання та фінансування у наступному році та 

зауважив, що буде надіслано відповідний лист для подальшого закладення 

коштів до Держбюджету 2021 року.  

Бондаренко О.В. запропонував внести зміни до Плану роботи Комітету та 

перенести дані засідання на наступний період, а саме на період четвертої сесії. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Погодитися з усною пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. 

та у звязку з продовженням адаптивного карантину перенести виїзні засідання 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради 

України, які були заплановані на 25-26 червня 2020 року м. Харків та 09-10 липня 

2020 року м. Івано-Франківськ на період четвертої сесії дев’ятого скликання. 

2. 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 – 11, відсутні під час голосування - 1.  

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

Голова Комітету        О. Бондаренко 

 

Секретар Комітету        О. Фельдман 


