
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  З А С І Д А Н Н Я   № 6 4  
       

                26     січня          2021 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Маріковський О.В., Криворучкіна О.В., 

Бакунець П.А., Задорожний А.В., Овчинникова Ю.Ю., Лабунська А.В., 

Кривошеєв І.С. Якименко П.В., Прощук Е.П. 

 

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

Василенко Л.В., Матусевич О.Б., Нестеренко К.О., Яценко А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

Лопушенко О.І., Хоренжая І.В., Зюзь О.С, Войтович Л.В., Гринь Н.К.  

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренко О.В. – Петрова А.Ф., Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; 

Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

Василенко  Л.В. – Столбова М.А., Криворучкіної О.В. – Козачок О.М., 
 
 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Абрамовський Роман Романович – Міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 
 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

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

режимі відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – заступник 

Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 1. 
 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В.: 

про включення до порядку денного додаткового питання щодо 

недоцільності спрямування та координації Держлісагентства, Держводагенства 

та Держрибагентства через Міністра аграрної політики та продовольства 

України. 
 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний із змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 10. 

 

 

 

 

 

 

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 від 22.05.2020)  поданий народними депутатами України 

Бондаренко О.В., Криворучкіною О.В., Маріковським О.В. та іншими 

народними депутатами України. 

Повторний розгляд. 
 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Войтович Людмила Василівна 
 

 

Додаткове питання до порядку денного 

2. Щодо недоцільності спрямування та координації Держлісагентства, 

Держводагенства та Держрибагентства через Міністра аграрної політики 

та продовольства України. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

 



1. 

 

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

консультанта Войтович Л.В. щодо повторного розгляду проекту 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 від 22.05.2020) поданий народними 

депутатами України Бондаренко О.В., Криворучкіною О.В., Маріковським О.В. 

та іншими народними депутатами України.  
 

 

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 

фонду, торфовищах та на землях інших категорій (реєстр. № 3526) взяти до 

відома. 

2. Підтримати пропозицію народного депутата України Бондаренка О.В. 

щодо необхідності внесення до тексту законопроекту № 3526 поправок, а саме: 

«1. У пункті 1 розділу І (зміни до Водного кодексу України): 

пункт 7 частини другої статті 89 викласти у такій редакції: «7) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 

пункт 5 частини другої статті 90 викласти у такій редакції: «5) випалювання 

сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»; 

пункт 81 частини третьої статті 110 викласти у такій редакції: «81) 

випалюванні сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, у прибережних захисних смугах та на островах». 
 

2. У пункті 2 Розділу І законопроекту (зміни до Кодексу цивільного захисту 

України): 

у статті 19:  

пункт 81 частини першої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

пункт 81 частини другої викласти у такій редакції: «81) забезпечення 

пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, а також забезпечення 

функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони 

для гасіння пожеж»; 

частину третю статті 55 викласти у такій редакції: «3. Забезпечення 

пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та 



іншого об’єкта нерухомого майна, або наймачів (орендарів) земельної ділянки та 

іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлене договором найму 

(оренди), та на керівника (керівників) суб’єкта господарювання».» 

3. У тексті законопроекту слова «знищення або пошкодження рослинності, 

випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, 

встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища» в усіх відмінках замінити словами «випалювання сухої рослинності 

або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного середовища» у відповідних відмінках. 

4. Поправку народних депутатів України № 55 – врахувати. 

5. 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. 

6. 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 – 9,  не голосували –1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні:  Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Войтович Людмила Василівна 
 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Романа Романовича 

щодо недоцільності спрямування та координації Держлісагентства, 

Держводагенства та Держрибагентства через Міністра аграрної політики та 

продовольства України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Абрамовський Р.Р., 

Лабунська  А.В., Овчинникова Ю.Ю., Маріковський О.В. 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

Надати Голові Комітету повноваження звернутися до Кабінету Міністрів 

України щодо необхідності спрямування та координації Держлісагентства, 

Держводагентства та Держрибагентства через Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 

 

Рішення прийнято:  за – 10.   



 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету                  О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 

 


