
 

 

 

 
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
 

 

 

 

 

 

від 10 червня 2020 р. № 34/1 

 

 
Щодо проекту Закону про внесення змін 

до Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» щодо запобігання виникненню 

і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)  

(реєстр. № 3438, друге читання) 

 

 

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 02 червня 

2020 року № 648-ІХ «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін 

до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» Комітет з 

питань екологічної політики та природокористування розглянув підготовлений 

до другого читання за участю народних депутатів – суб’єктів права законодавчої 

ініціативи проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку 

впливу на довкілля» щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3438 від 06.05.2020 р.), внесений народним 

депутатом України Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами 

України, і відмічає. 

 

До проекту Закону внесено 8 пропозицій народних депутатів України, які 

наведені у порівняльній таблиці для розгляду законопроекту у другому читанні  

(додається).  

Із них пропонувалося: 1 врахувати; 3 врахувати частково; 4 відхилити. 

Під час обговорення законопроекту, підготовленого до другого читання, 

голова Комітету Бондаренко О.В. запропонував підтримати опрацьовану 

експертами його поправку до порівняльної таблиці № 2 у такій редакції: 

«21. Тимчасово, на час дії та в межах території карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та 

протягом 30 днів після його завершення, громадське обговорення планованої 

діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у 

тому числі в електронному вигляді), про що зазначається у оголошенні про 
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початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та 

звіті про громадське обговорення. У цей період громадські слухання, 

передбачені статтею 7 цього Закону, не проводяться і на дати, що припадають на 

цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата 

проведення яких припадає на цей період, вважаються такими, що не відбулися і 

повторно не проводяться.  

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування», та внести дану пропозицію до порівняльної таблиці за № 9 від 

народних депутатів України – членів Комітету. 

 

За результатами обговорення Комітет в и р і ш и в: 

 

1. Внести до порівняльної таблиці від народних депутатів України – членів 

Комітету та врахувати пропозицію № 9.  

2. Врахувати частково пропозиції №№ 2, 5, 6, 8. 

3. Відхилити пропозиції №№ 1, 3, 4, 7. 

 

4. Надати Голові Комітету право, при необхідності, вносити техніко-

юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду у 

другому читанні. 

 

5. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» щодо запобігання 

виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 3438) 

для прийняття його у другому читанні та в цілому як Закон. 

 

6. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову Комітету Бондаренка Олега 

Володимировича. 

 

 

 

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО 


