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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ПРОТОКОЛ СЛУХАНЬ У КОМІТЕТІ

№2

22 грудня 2020 року
м. Київ
(відеоконференція)
ГОЛОВУЄ: голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного
повітря Василенко Л.В.
ПРИСУТНІ:
народні депутати
Маріковський О.В.

України

–

члени

помічники-консультанти
народних
Маріковського О.В. – Зарудна А.С.

Комітету:

Бондаренко

депутатів-членів

О.В.,

Комітету:

працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Хоренжая І.В.
ЗАПРОШЕНІ:
Галайчук Вадим Сергійович – народний депутат України, перший заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до
Європейського Союзу;
Мезенцева Марія Сергіївна – заступник Голови Комітету, голова підкомітету з
питань наближення законодавства України до законодавства ЄС Комітету
Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна – Голова Комітету Верховної Ради
України з питань інтеграції України з Європейським Союзом;
Герус Андрій Михайлович – народний депутат України, Голова Комітету з
питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Гриб Вікторія Олександрівна – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Совсун Інна Романівна – член Комітету Верховної Ради України з питань
енергетики та житлово-комунальних послуг;
Жупанин Андрій Вікторович – народний депутат України, голова підкомітету з
питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання Комітету
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
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Гурін Дмитро Олександрович – народний депутат України, голова підкомітету з
питань місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення Комітету
Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
Буймістер Людмила Анатоліївна – народний депутат України, голова
підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету
Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
Кисилевський Дмитро Давидович – народний депутат України, заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку;
Клименко Юлія Леонідівна – народний депутат України, перший заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та
інфраструктури;
Вінтоняк Олена Василівна – народний депутат України, голова підкомітету з
питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та
країнами-членами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції
України з ЄС;
Медведенко Інеса Вікторівна – державний експерт управління з питань
екологічної та енергетичної безпеки служби з питань економічної безпеки
Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
Шойко Максим Леонідович – керівник служби з питань економічної безпеки
Ради національної безпеки і оборони України;
Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА по роботі з
Комітетом;
Белей Єлизавета Несторівна – помічник-консультант народного депутата
України Гриб В.О.;
Тригуб Ольга Леонiдiвна – помічник-консультант народного депутата
Єфімова М.В.;
Потеряйко Роман Анатолійович – помічник-консультант народного депутата
Єфімова М.В.;
Стефанішина Ольга Віталіївна – Віце-прем’єр міністр з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України;
Рябчин Олексій Михайлович – радник Віце-прем’єр міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України;
Ставчук Ірина Іванівна – заступник Міністра захисту довкілля та природних
ресурсів України;
Форсюк Наталія Валеріївна – заступник Міністра інфраструктури України з
питань європейської інтеграції;
Ляшко Віктор Кирилович – заступник Міністра охорони здоров’я України,
головний державний санітарний лікар України;
Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України – торговий представник України;
Джапарова Еміне Айяровна – перший заступник Міністра закордонних справ
України;
Демченков Ярослав Сергійович – заступник Міністра енергетики України з
питань європейської інтеграції;
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Безвершенко Юлія Василівна – генеральний директор Директорату науки та
інновацій Міністерства освіти і науки України;
Тарасенко Олександр Володимирович – керівник експертної групи європейської
та євроатлантичної інтеграції Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції Міністерства енергетики України;
Петрунін Дмитро Ігорович – генеральний директор Директорату
енергоефективності Міністерства розвитку громад та територій України;
Кушніров Віталій Андрійович – директор Директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики України;
Бойкул Олександр Олександрович – керівник експертної групи
енергоефективності житлових будівель Директорату енергоефективності
Міністерства розвитку громад та територій України;
Чиженко Михайло Іванович – начальник відділу політики адаптації до зміни
клімату та кліматичної звітності Департаменту кліматичної політики та
збереження озонового шару Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України;
Скаженюк Ольга Миколаївна – головний спеціаліст відділу формування
кліматичної політики Департаменту кліматичної політики та збереження
озонового шару Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
Майстер Олена Сергіївна – головний спеціаліст відділу формування кліматичної
політики Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;
Скапа Тетяна Володимирівна – в. о. керівника експертної групи з питань
профілактики неінфекційних хвороб та формування здорового способу життя
Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності
Міністерства охорони здоров’я України;
Черненко Людмила Миколаївна – заступник генерального директора ДУ «Центр
громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»;
Оперчук Анатолій Павлович – завідуючий відділом факторів виробничого та
навколишнього середовища ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України»;
Калєндер Ольга Сергіївна – начальник відділу просування експорту, взаємодії з
міжнародними організаціями та розвитку вільної торгівлі Управління
зовнішньоекономічної діяльності та просування експорту Міністерства з питань
стратегічних галузей промисловості України;
Гура Костянтин Юрійович – т. в. о. Голови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України;
Бучик Володимир Сергійович – директор Департаменту стратегічного розвитку
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України;
Заїка Таїсія Миколаївна – заступник начальника Управління комунікації та
зв’язків з громадськістю Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України;
Шпильовий Іван Федорович – перший заступник директора Департаменту
транспортної інфраструктури Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
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Савченко Олександр Олегович – в. о. начальника Управління – начальник відділу
природокористування та контролю Управління екології та природних ресурсів
Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації);
Вагін Андрій Володимирович – заступник начальника Управління – начальник
відділу регулювання зелених насаджень Виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
Жилка Марина В’ячеславівна – начальник відділу санітарного очищення та
інженерного
захисту
території
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
Державної адміністрації);
Радченко Віра Михайлівна – начальник управління розвитку житловокомунальної
інфраструктури
Департаменту
житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
Міхєєв Олексій Володимирович – заступник начальника управління – начальник
відділу природоохоронних заходів управління охорони навколишнього
середовища Департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради;
Шматько Володимир Петрович – мiський голова м. Чортків;
Головатюк-Унгуряну
Юлія
Володимирівна
–
директор
Фонду
енергоефективності;
Трофімова Ірина Василівна – старший науковий співробітник Українського
гідрометеорологічного інституту, консультант Проекту USAID «Муніципальна
енергетична реформа в Україні»;
Дідух Яків Петрович – завідувач відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України;
Седлерова Ольга Володимирівна – заступник директора ДУ «Науковий центр
аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»;
Мороз Анастасія Віталіївна – заступник директора Інституту відновлюваної
енергетики НАН України;
Кузнєцов Микола Петрович – заступник директора Інституту відновлюваної
енергетики НАН України;
Крюченко Наталія Олегівна – завідувач відділу пошукової та екологічної геохімії
Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН
України;
Кошлякова Тетяна Олексіївна – старший науковий співробітник відділу геохімії
техногенних металів та аналітичної хімії Інституту геохімії, мінералогії та
рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;
Обиход Ганна Олександрівна – ДУ «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку НАН України»;
Бойко
Володимир
Володимирович
–
ДУ
«Інститут
економіки
природокористування та сталого розвитку НАН України»;
Коржунова Наталія Володимирівна – старший науковий співробітник відділу
методології сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та
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сталого розвитку НАН України», експерт з питань стратегічного планування у
сфері довкілля та сталого розвитку;
Ремезова Олена Олександрівна – завідувач відділу геології корисних копалин
Інституту геологічних наук НАН України;
Грецька Наталя Анатоліївна – молодший науковий співробітник відділу форм і
методів господарювання в АПК Інституту економіки та прогнозування НАН
України;
Подолець Роман Здиславович – завідувач сектору прогнозування розвитку ПЕК
відділу секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки
і прогнозування НАН України»;
Киризюк Сергій Вікторович – старший науковий співробітник відділу економіки
і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН
України»;
Молдаван Любов Василівна – головний науковий співробітник ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»;
Жовинський Едуард Якович – головний науковий співробітник Інституту
геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;
Скрипник
Олег
Олександрович
–
директор
Інституту
проблем
природокористування та екології НАН України;
Рубель Олег Євгенович – старший науковий співробітник Інституту проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
Маруняк Євгенія Олександрівна – директор Інституту географії НАН України;
Кудря Степан Олександрович – директор Інституту відновлюваної енергетики
НАН України;
Дячук Олександр Анатолійович – провідний науковий співробітник сектору
прогнозування
розвитку
паливно-енергетичного
комплексу
відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринків ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»;
Томляк Кирило – директор ТОВ «КТ-Енергія», керівник інформаційного проекту
«Нетрадиційний газ в Україні»;
Чоботова Євгенія – представник Посольства Федеративної Республіки
Німеччини в Україні;
Дудяк Ірина– помічник радника з питань сільського господарства Посольства
Королівства Нідерланди в Україні;
Кобченко Тетяна – радник комерційного відділу Посольства Королівства Данія
в Україні;
Депнерінг Пріска – заступник директора Швейцарського бюро співробітництва
в Україні;
Балбекова Олена – радник з економічних, енергетичних та питань зміни клімату,
представник Посольства Великої Британії в Україні;
Тинькевич Алла – програмний аналітик ПРООН в Україні;
Сущенко Олександр – експерт з зелених фінансів ПРООН в Україні;
Странадко Наталія – стратегічний радник Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України, ПРООН в Україні;
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Кушко Наталія – керівник групи експертів проекту «Підтримка Парламенту
України у сфері сталої енергетики та охорони довкілля»;
Яшкіна Вікторія – координатор проекту ПРООН/ЄС EU4Climate;
Алієва Оксана – координатор програми «Зміна клімату і енергетична політика»
Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна;
Гелетуха Георгій – голова правління ГС «Біоенергетична асоціація України»;
Мележик Леонід – директор ТОВ «Енергетична верба»;
Шлапак Микола – член команди авторів 6 оціночного звіту МГЕЗК (6th IPCC
AR);
Мар’юк Оксана – Голова Ради Української кліматичної мережі;
Зволікевич Анна – представник Компанії ДТЕК;
Голембєвска Марцеліна Ельжбєта – менеджер ТОВ «ДТЕК Енерго»;
Проданик Іван Васильович – партнер адвокатського об’єднання «Екобезпека»,
член Громадської ради при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів
України;
Бойко Ольга Олександрівна – координатор комітету промислової екології та
сталого розвитку ГО «Європейська бізнес асоціація»;
Давидов Геннадій – член Комітету промислової екології та сталого розвитку ГО
«Європейська бізнес асоціація»;
Кріль Андрій – член Комітету промислової екології та сталого розвитку, ГО
«Європейська бізнес асоціація»;
Шемейко Андрій – член Комітету промислової екології та сталого розвитку, ГО
«Європейська бізнес асоціація»;
Зінченко Станіслав – голова Комітету промислової екології та сталого розвитку
ГО «Європейська бізнес асоціація»;
Гозак Наталя – директор ГО «Екодія»;
Амосов Михайло – керівник відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»;
Ратушна Марина – фахівець відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»;
Криницький Костянтин – керівник відділу енергетики ГО Екодія;
Циганок Людмила Василівна – президент ГО «Професійна асоціація екологів
України»;
Щербина Валентин Михайлович – віце-президент ГО «Професійна асоціація
екологів України»;
Заружко Валерія Леонідівна – провідний експерт з екології та сталого розвитку
ГО «Центр економічного відновлення», віце-президент зі сталого розвитку ГО
«Професійна асоціація екологів України»;
Антипов Владислав Ігорович – власник та генеральний директор ТОВ «Центр
екології та розвитку нових технологій»;
Боброва Яна Вікторівна – виконавчий директор Благодійної організаціії
«Благодійний Фонд «Пелі кен лів»;
Загоруйчик Анастасія Олександрівна – член ГО «Зелена Альтернатива»;
Єднак Остап – представник ГО «АНТС»;
Черниш Ірина – голова ГО «Save Dnipro».
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Питання до розгляду
1.

Участь України у Європейському зеленому курсі.
Допов: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна
Бережний Євген Олегович

ВИСТУПИЛИ: Стефанішина О.В., Ставчук І.І., Бондаренко О.В., Василенко Л.В.
На слуханнях відбулися презентації Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиної О.В. щодо бачення
позиції України в Європейському зеленому курсі та заступника Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції
Ставчук І.І. щодо зобов’язань держави у межах другого національно визначеного
внеску до Паризької угоди.
Стефанішина О.В. наголосила: «Хоча Євросоюз говорить про те, що
політика Європейського зеленого курсу – це політика озеленення всього
континенту, але регулювання і фінансові інструменти фактично є доступними і
розробляються лише для країн Європейського Союзу, тож тут питання боротьби
України за відстоювання наших можливостей і нашого інтересу в контексті цієї
зеленої трансформації».
Ставчук І.І. поінформувала, що є ціла низка галузей, які потребують
модернізації відповідно до зобов’язань України перед світовою спільнотою:
«Перед державою постає робота з розвитку альтернативних галузей, зокрема,
біорозмаїття, стійка аграрна політика, чиста енергія, стійка промисловість,
будівництво та реновація, стійка мобільність, зменшення забруднення довкілля
та кліматична дія».
Бондаренко О.В. підкреслив, що Комітет плідно працює над питаннями
Євроінтеграції і Європейського зеленого курсу і проінформував про
законопроекти, які опрацьовуються Комітетом. Комітет повністю підтримує і
наголошує на якомога швидшому приєднанні до Європейського зеленого курсу
нашої держави.
Василенко Л.В. наголосила: «Кліматичні зміни – це виклик сьогодення з
першою пріоритетністю. Проти коронавірусу вакцина вже є, а чи зможемо
знайти порятунок від змін клімату? Україна має на законодавчому рівні
закріпити зобов’язання виділяти щонайменше 1% бюджету на програми
екологічної трансформації та захисту довкілля».
Після презентацій від Уряду відбулася дискусія представників різних
ключових сфер. У ході обговорення сторони дійшли до спільної думки, що саме
зараз Україні треба визначитися з єдиною політикою у напрямі протидії
кліматичним змінам, зробити це треба з урахуванням міжнародних зобов’язань і
національних інтересів.
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Учасникам слухань було запропоновано подати свої пропозиції для
узагальнення народному депутату України, голові підкомітету з питань зміни
клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В.
За результатами проведення комітетських слухань планується підготовка
та ухвалення відповідних рекомендацій.

Голова Комітету

О. БОНДАРЕНКО

Секретар Комітету

О. ФЕЛЬДМАН

