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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  З А С І Д А Н Н Я  № 5 5  
 

 

         26     листопада      2020 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Бакунець П.А., Василенко Л.В., Задорожний А.В., 

Кривошеєв І.С., Лабунська А.В., Матусевич О.Б., Маріковський О.В., 

Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Шахов С.В., Якименко П.В. 

 

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

Яценко О.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

Працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Воловенко О.П., 

Войтович Л.В., Хоренжая І.В., Ярмоленко О.В. 

 

Помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; Маріковського О.В. – 

Зарудна А.С.; Василенко Л.В. – Столбова М.А.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

Овчинникової Ю.Ю. – Сіпєєв В.А., Богдан Н.І. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Магера Сергій Васильович - народний депутат України, 

Краснолуцький Олександр Васильович - заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів, 

Тарасюк  Микола Володимирович - начальник відділу державного екологічного 

нагляду (контролю) надр Державної екологічної інспекції України,? 

Заружко Валерія – віце-президент Професійної асоціації екологів України зі 

сталого розвитку. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового 

та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій 

(реєстр. № 3526, друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

2. 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, друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Воловенко Ольга Петрівна 

 

  

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

3. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень 

(реєстр. № 4101 від 15.09.2020),  поданий Кабінетом Міністрів України; 

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень 

(реєстр. № 4101-1 від 01.10.2020), поданий народним депутатом України 

Желєзняком Я.І.;  

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  

(реєстр. № 4101-2 від 01.10.2020), поданий народними депутатами 

України Заболоцьким М.Б., Совою О.Г., Петруняком Є.В.;  

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень  
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у 

режимі відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – голова 

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 

природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду Овчинникова 

Юлія Юріївна. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували - 4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про зняття з розгляду 

питання «3.» порядку денного - про проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101 від 15.09.2020), 

поданий Кабінетом Міністрів України; проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101-1 від 

(реєстр. № 4101-3 від 01.10.2020), поданий народними депутатами 

України Гетманцевим Д.О., Совою О.Г., Ковальчуком О.В., 

Аллахвердієвою І.В. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

  

Питання для розгляду 

 

4. Про кадрові призначення в секретаріаті Комітету. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 

 

Для додаткового включення до Порядку денного 

 

5. Про слухання у Комітеті на тему: «Участь України у Європейському 

зеленому курсі» та про слухання у Комітеті на тему: «Реалізація заходів з 

екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів 

забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні». 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Бережний Євген Олегович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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01.10.2020), поданий народним депутатом України Желєзняком Я.І.; проект 

Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень 

(реєстр. № 4101-2 від 01.10.2020), поданий народними депутатами України 

Заболоцьким М.Б., Совою О.Г., Петруняком Є.В.; проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101-3 від 

01.10.2020), поданий народними депутатами України Гетьманцевим Д.О., Совою 

О.Г., Ковальчуком О.В., Аллахвердієвою І.В. 

 

Голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В. запропонувала включити до порядку денного питання про 

проведення у грудні 2020 року слухань у Комітеті на тему: «Участь України у 

Європейському зеленому курсі». 

 

Керівник секретаріату Борисюк М.М. зазначив, що Планом роботи Комітету на 

грудень цього року передбачено проведення слухань у Комітеті на тему: 

«Реалізація заходів з екологізації великих спалювальних установок та 

скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в 

Україні». Запропонував визначити дату проведення цих слухань. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний із змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 4. 

 

 

1. 

 

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

з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних 

ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду Овчинникову Ю.Ю. про 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526, друге 

читання). 

 

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

Василенко Л.В., Краснолуцький О.В., Войтович Л.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо підготовленого до другого читання проекту 

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного 
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фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526) взяти до 

відома. 

2. Врахувати рішення підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів 

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

заповідного фонду (далі – Підкомітет), зокрема врахувати поправки №№ 63, 64 

щодо виключення запропонованих законопроектом змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, відповідно поправки №№ 65 – 130 відхилити; 

врахувати пропозиції народних депутатів України і зауваження Головного 

науково-експертного управління та передбачити проектом Закону здійснення 

«випалювання сухої рослинності або її залишків відповідно до порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища». 

3. Пропозицію Підкомітету щодо вилучення з проекту Закону зміни 

передбачені до частини 5 статті 36 Закону України «Про охорону земель» - 

відхилити.  

4. Врахувати пропозиції народних депутатів України №№ 23, 24, 25, 27, 

38, 39, 41, 56, 60, 61, 63, 64, 131, 140, 141, 146, 150, 157, 160, 162, 163, 164.  

5. Врахувати редакційно пропозиції народних депутатів України №№ 2, 

3, 12, 19, 45, 47, 48, 53, 58, 149, 159, 167. 

6. Врахувати частково пропозицію народного депутата України № 4, 5, 7, 

8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 29, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 144, 145, 151, 152. 

7. Відхилити пропозиції народних депутатів України №№ 1, 6, 10, 17, 26, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 46, 55, 57, 59, 62, 65-130, 132-139, 142, 143, 

147, 148, 153-156, 158, 161, 165, 166.  

 

Рішення прийнято: за – 13. 

 

8. Редакційно врахувати пропозицію народного депутата України 

Василенко Л.В. № 42 та викласти її у редакції: «частину третю статті 55 викласти 

в такій редакції: «Забезпечення пожежної безпеки покладається на власника 

(власників) земельної ділянки або керівника (керівників) суб'єкта 

господарювання, або користувачів окремих об'єктів, переданих останньому 

суб'єктом господарювання на підставі договору (контракту).» з техніко-

юридичним доопрацюванням Головним юридичним управлінням Апарату 

Верховної Ради України. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 1. 

 

9. Надати Голові Комітету та керівнику секретаріату Комітету право 

вносити техніко-юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до 

розгляду у другому читанні. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 1. 
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10. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, 

запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на 

землях інших категорій (реєстр. № 3526) для прийняття його у другому читанні 

та в цілому як Закон. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 1. 

 

11. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, 

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

природно-заповідного фонду Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. 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, друге читання). 

 

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

Маріковський О.В., Лабунська А.В., Василенко Л.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

1. Залишити рішення Комітету у редакції поданій до Верховної Ради 

України. 

 

Рішення прийнято: за – 2, не голосували - 11. 

 

2. Змінити рішення Комітету і направити на повторне друге читання. 
 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували - 3. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації 

положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного 
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та рослинного світу), поданого народним депутатом України Маріковським О.В. 

та іншими народними депутатами України, (реєстр. № 2351 від 30.10.2019) 

повернути на повторне друге читання. 

2. Доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному засіданні 

Верховної Ради України від Комітету визначити народного депутата України, 

голову підкомітету з питань лісових ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного 

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

Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Воловенко Ольга Петрівна 

 

 

3. 

 

Питання 3 порядку денного - про проекти Законів про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101 від 15.09.2020), 

поданий Кабінетом Міністрів України; про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101-1 від 01.10.2020), 

поданий народним депутатом України Желєзняком Я.І.; про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 4101-2 від 

01.10.2020), поданий народними депутатами України Заболоцьким М.Б., Совою 

О.Г., Петруняком Є.В.; про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень (реєстр. № 4101-3 від 01.10.2020), поданий народними депутатами 

України Гетьманцевим Д.О., Совою О.Г., Ковальчуком О.В., 

Аллахвердієвою І.В. – знято з розгляду. 

 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ: пропозицію голови Комітету Бондаренка О.В. та керівника 

секретаріату Комітету Борисюка М.М. щодо погодження призначення 

працівника на вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування на підставі пункту 5 статті 

36 Кодексу законів про працю України та статті 41 Закону України «Про 

державну службу». 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., Борисюк М.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Погодити пропозицію голови Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренка О.В. та керівника секретаріату Комітету 

Борисюка М.М. щодо призначення порядком переведення на вакантну посаду 

головного консультанта секретаріату Комітету Тарасюка Миколу 

Володимировича. 

2. Направити Виконуючому обов’язки Керівника Апарату Верховної Ради 

України Теплюку М.О. подання про призначення порядком переведення на 

вакантну посаду головного консультанта секретаріату Комітету, з 

випробувальним терміном один місяць, начальника відділу державного 

екологічного нагляду (контролю) надр Управління державного екологічного 

нагляду (контролю) природних ресурсів - старшого державного інспектора 

України з охорони навколишнього природного середовища Державної 

екологічної інспекції України Тарасюка Миколу Володимировича. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували - 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 

 

5. 

 

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

з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В. та 

керівника секретаріату Борисюка М.М. про внесення змін до Плану роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування на період четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого 

скликання щодо проведення 22 грудня 2020 року слухань у Комітеті на тему: 

«Участь України у Європейському зеленому курсі» та проведення 11 січня 2021 

року слухань у Комітеті на тему: «Реалізація заходів з екологізації великих 

спалювальних установок та скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях 

до чистого повітря в Україні». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести зміни до Плану роботи Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики та природокористування на період четвертої сесії 

Верховної Ради України дев'ятого скликання: 

передбачити проведення 22 грудня 2020 року слухань у Комітеті на тему: 

«Участь України у Європейському зеленому курсі»; 
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перенести проведення слухань у Комітеті на тему: «Реалізація заходів з 

екологізації великих спалювальних установок та скорочення викидів 

забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в Україні» з грудня 2020 р. на 

11 січня 2021 року. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували - 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Бережний Євген Олегович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету                  О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


