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ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Фельдман О.Б., Задорожний А.В., Кривошеєв І.С., Прощук Е.П., Василенко Л.В., 

Матусевич О.Б., Овчинникова Ю.Ю., Якименко П.В., Шахов С.В., 

Бакунець П.А., Івахів С.П., Яценко А.В., Лабунська А.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Нестеренко К.О. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

Хоренжая І.В., Лопушенко О.І., Ярмоленко О.В., Тарасюк М.В., Гринь Н.К., 

Зюзь О.С.; 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Петрова А.Ф.; Фельдмана  О.Б. – Лойко Л.І.; 

Маріковського  О.В. – Зарудна А.С.; Якименка П.В. – Волкова О.М.; 

Прощука  Е.П. – Турик М.В., Тимочко С.Т.; Овчинникової  Ю.Ю. – Богдан Н.І.; 

Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.; 

Василенко Л.В. –  Столбова М.А.; Івахіва С.П – Попова Н.В. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Соломчук Дмитро Вікторович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; 
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Гриб Вікторія Олександрівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; 

Магера Сергій Васильович – народний депутат України; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Матухно Антон Васильович – помічник-консультант народного депутата 

України – Гриб В.О.; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Абрамовський Роман Романович – Міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Каленков Олександр Федорович – президент ОП «Укрметалургпром»; 

Шмагіна Юлія Сергіївна – радник президента ОП «Укрметалургпром» з 

юридичних питань, директор ТОВ «Інституту стратегічних досліджень»; 

Супрун Сергій Вікторович – представник Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Хоміч Людмила – віце-президент Професійної асоціації екологів України; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації; 

Зінченко Станіслав – голова комітету промислової екології та сталого розвитку 

ГО «Європейська бізнес асоціація»; 

Циганок Людмила Василівна – президент ГО «Професійна асоціація екологів 

України»;  

Кравченко Олена Валеріївна – президент ГО «Екологія. Право. Людина»;  

Амосов Михайло – керівник відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»; 

Навроцька Олександра – менеджер з питань стратегічного розвитку (Сталий 

розвиток), ACC; 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

1. Проект Закону про державний екологічний контроль  

(повторне перше читання) 

(реєстр. № 3091 від 19.02.2020), внесений  народними депутатами 

України Маріковським О.В., Бондаренком О.В., Якименком П.В.,  

Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Кривошеєвим І.С., 
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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 – заступник 

Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 5. 

 

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

засідання Комітету. 

 

Криворучкіна О.М. запропонувала внести до порядку денного додаткове 

питання про Звіт Голови Державної екологічної інспекції Мальованого А.М. 

 

Бондаренко О.В. запропонував наприкінці засідання обговорити питання 

та визначитись щодо дати заслуховування Звіту Голови Державної екологічної 

інспекції Мальованого  А.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 5. 

 

1. 

 

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

підкомітету Прощука Е.П. про проект Закону про державний екологічний 

контроль (повторне перше читання) (реєстр. № 3091 від 19.02.2020), внесений 

народними депутатами України Маріковським О.В., Бондаренком О.В., 

Якименком П.В., Криворучкіною О.В., Овчинниковою Ю.Ю., Кривошеєвим І.С., 

Василенко Л.В., Нестеренком К.О., Прощуком Е.П., Задорожним А.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Василенко Л.В., Нестеренком К.О., Прощуком Е. П., Задорожним А. В. та 

іншими народними депутатами України. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна  
 

Додаткове питання до Порядку денного 
 

2. Про Звіт Голови державної екологічної інспекції України. 

 

Допов: заступник Голови Комітету  

Криворучкіна Олена Володимирівна 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Прощук Е.П., 

Шахматенко  Р.С., Лабунська А.В., Шахов С.В., Борисюк М.М., 

Маріковський  О.В., Овчинникова Ю.Ю., Василенко Л.В., Гриб В.О., 

Абрамовський Р.Р., Магера С.В., Соломчук Д.В., Зінченко С., Мальований А.М., 

Циганок Л.В., Каленков О.Ф., Кравченко О.В. 

 

Прощук Е.П. зазначив, що на засіданні підкомітету 16.03.2021 р. було  

розглянуто нову редакцію законопроекту 3091 про державний екологічний 

контроль до повторного першого читання. Текст був суттєво доопрацьований та 

зазнав суттєвих якісних змін, зокрема, в Розділі VI «Прикінцеві та перехідні 

положення» законопроекту: доповнено новою статтею 152 та доопрацьовані 

статті 11, 13, 19, 44, 49, 55, 59, 87, 105, 109 Водного кодексу України; статті 142, 

152, 188, 190 Земельного кодексу України; статтю 292 Лісового кодексу України; 

статті 11, 61, 62, 64 Кодексу України про надра; статті 80, 91, 123 Кодексу 

торгівельного мореплавства України; стаття 19 Господарського кодексу 

України; доопрацьовано статтю 142 Кодексу законів про працю України; статті 

5, 6, 7 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною 

земель»; статті 5, 171, 181, 19, 21 Закону України «Про охорону земель»; статтю 

90 Закону України «Про меліорацію земель»; стаття 31 Закону України «Про 

державний земельний кадастр»; доповнено новою статтею 142 Закон України 

«Про землеустрій»; доопрацьовані статті 12, 22, 232, 37 Закону України «Про 

відходи»; статті 27, 31 Закону України «Про виключну (морську) економічну 

зону України»; стаття 92 Закону України «Про державну систему біобезпеки при 

створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 

модифікованих організмів»; стаття 16 Закону України «Про екологічний аудит»; 

стаття 23 Закону України «Про екологічну мережу України»; статті 28, 292, 33 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»; статтю 17 

Закону України «Про курорти»; статті 4, 23, 30, 37, 39 Закону України «Про 

мисливське господарство та полювання»; стаття 2 Закону України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

статтю 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності»; статтю 5 Закону України «Про судовий збір»; статті 10, 11, 28, 34 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря»; статті 2, 15, 16, 20, 202, 

21, 66, 68, 69 та виключено Розділ VIII Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища»; статті 16, 167, Закону України «Про 

пестициди і агрохімікати»; статтю 62 Закону України «Про природно-заповідний 

фонд України»; статті 6, 36 Закону України «Про рослинний світ»; статті 8, 11, 

13, 57, 59, 60 та доповнено новою статтею 131, Закону України «Про тваринний 

світ»; статті 8, 81 Закону України «Про Червону книгу України»; статті 5, 6, 9, 10, 

21, 22, 30, 35 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство 

та охорону водних біоресурсів»; статті 9, 91, 20 Закону України «Про 

аквакультуру»; статтю 8 Закону України «Про утилізацію транспортних 

засобів»; статтю 23 Закону України «Про Національну поліцію»; статтю 14 

Закону України «Про ринок електричної енергії»; статті 15, 22 Закону України 

«Про хімічні джерела струму»; статтю 11 Закону України «Про державний 
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кордон України»; статтю 6 Закону України «Про прикордонний контроль», з 

урахуванням зауважень, коментарів та рекомендацій Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України, та інших комітетів 

Верховної Ради України, висновку Уряду та громадських організацій.  

Підкомітет з питань охорони і раціонального використання водних 

ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища 

надав до Комітету текст підготовленого до повторного першого читання 

законопроекту про державний екологічний контроль та рекомендував до 

розгляду на засіданні Комітету з екологічної політики та природокористування. 

Шахматенко Р.С. зазначив, що під час роботи підкомітету над текстом 

законопроекту було проведено консультації з широким колом підприємців, 

міжнародним експертами, народним депутатами, враховано зауваження 

Головного науково-експертного управління, Комітету з питань інтеграції 

України з Європейським Союзом. Зокрема, було враховано пропозиції в частині 

основних засад державного нагляду і контролю.  

З огляду на те, що на практиці спостерігались порушення з боку суб’єктів 

господарювання при недопуску на територію об’єкта перевірки та уникнення 

відповідальності, зловживання своїми правами, зокрема: недопуск до 

проведення перевірок за відсутності керівника або уповноваженої особи, робота 

підприємства поза правилами внутрішнього трудового розпорядку (фактично в 

неробочий час), зміна юридичної адреси місцезнаходження підприємства за 

декілька годин до початку перевірки. Даним законопроектом передбачено 

зобов’язання суб’єкта господарювання під час проведення перевірки не 

змінювати правила внутрішнього розпорядку та надавати інформацію щодо 

розпорядку робочого часу, надавати відповідь на запит, встановлено порядок, 

підстави та детально прописано порядок притягнення фізичних осіб до 

відповідальності. Законопроектом передбачено, що у разі встановлення факту 

порушення внутрішнього розпорядку, перевірка може відбутись і вночі.  

Даним законопроектом передбачається створення необхідної платформи 

для ліквідації Держекоінспекції і створення з нового контролюючого 

центрального органу виконавчої влади.  

Бондаренко О.В. зазначив, щодо необхідності прийняти даного 

законопроекту для врегулювання питання екологічного контролю та належної 

діяльності Держекоінспекції або іншого органу, який буде створено на її основі. 

Забезпечення діяльності робітників Держекоінспекції і врегулювання 

розбіжностей, які привоздять до неможливості виконання працівниками 

інспекції, тих функцій якими вони зараз наділені. 

Лабунська А.В. зазначила, що проходження даного законопроекту буде 

дуже важким, є багато зацікавлених осіб, щоб даний законопроект не був 

прийнятий. Можливо законопроект містить певні недоліки, але потрібно 

надавати більше прав екологічним інспекторам. Їх принижують, не пускають на 

підприємства для перевірки. Вилучення перевірок в нічні часи, не є правильним. 

Тому що викиди і скиди фактично відбуваються в нічний час. Потрібно зробити 

все, щоб даний законопроект пройшов в Верховній Раді України та був 

прийнятий і підписаний Президентом. Після цього потрібно буде працювати з 
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складом екологічних інспекторів. Тому, що є багато питань до особового складу, 

як до керівників так і до інспекторів. Вони посилаються на відсутність 

законодавства, потрібно допомогти їм, врегулювати такі питання законодавчо, а 

потім ставити вимоги до них.  

Шахов С.В. зазначив, що потрібно щоб запрацював діючий механізм на 

користь держави, а не створювати додатково виконавчий орган, який буде 

знищувати малий, середній та великий бізнес. Запропонував повернулись до 

розгляду запропонованих ним правок до законопроекту. 

Прощук Е.П. зазначив, що наразі технічно відсутня можливість вносити 

правки. Запропонував більш детально опрацювати ці правки для їх врахування 

між першим та другим читаннями. 

Борисюк М.М. зазначив, що відповідно до визначеного Регламентом 

Верховної Ради України терміну опрацювання законопроекту до повторного 

першого читання, народні депутати України – члени Комітету мають підписати 

законопроект до кінця робочого дня. 

Овчинникова Ю.Ю. зазначила, що законопроект який сьогодні 

розглядається, буде мати дієвий результат та перспективне відображення в 

подальшій євроінтеграції українського законодавства та співпраці з ЄС.  

Василенко Л.В. зазначила, що даний законопроект - це системна реформа 

органів екологічного контролю. Перша версія законопроекту мала суттєві 

недоліки, містила корупціогенні фактори. Це було виправлено. Формулювання 

тексту законопроекту прописані таким чином, що справи про екологічне 

порушення буде виявлено і розслідувано, щоб порушники несли 

відповідальність, і державний бюджет наповнювався за рахунок штрафів 

забруднювачів екології.  

Гриб В.О. зазначила, що на даний час в країні іде війна, тому в 

промисловості та бізнесі зараз не найкращі часи. Підприємства не в змозі 

оплатити заробітну плату та не мають можливості модернізуватись, для 

модернізації має бути мотивація. Запропонувала розглядати питання в напрямку 

економічної стратегії нашої держави. Зазначила, що даний законопроект не 

пріоритетний на повістці дня.  

Бондаренко О.В. зазначив, що на даний момент відбувається засідання 

Комітету екологічної політики та природокористування, а не Комітету 

економічного розвитку чи Комітету фінансової політики. Погодився, що має 

місце необхідність врегулювання економічного стимулювання для модернізації 

підприємств, зокрема, правильний розподіл екологічного податку. Проте на 

даний момент приймається законопроект, щоб підприємства розуміли, що 

важливо виконувати вимоги природоохоронного законодавства і нести за це 

відповідальність. 

Криворучкіна О.В. зазначила, що підтримує думку Гриб В.О. у тій частині, 

що в еколого-економічній системі все має бути збалансовано, але підприємства, 

що отримують надприбутки не інвестують їх в модернізацію. Даний 

законопроект не має тиску та додаткового податкового навантаження на 

підприємства. Натомість є сприятливі умови для розвитку бізнесу та 

впорядкування відповідальності бізнесу.  
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Абрамовський Р.Р. зазначив, що даним законопроектом буде 

систематизовано та збалансовано систему екологічного контролю. 

Магера С.В. зазначив, що Комітет даним законопроектом підвищує тиск на 

бізнес, підвищує корупційний ризик, і не піклується про екологію. 

Бондаренко О.В. зазначив, що Комітет виконує завдання, які поставлені 

відповідно до Стратегії екологічного розвитку України та зобов’язання щодо 

імплементації Європейського законодавства, щоб не було надмірного тиску на 

підприємства.  

Василенко Л.В. зазначила, що якщо в країні не буде належного 

екологічного контролю та безперервного автоматичного екологічного 

моніторингу, то шлях до зеленої євроінтеграції буде закритий.  

Зінченко С. зазначив, що Європейська бізнес асоціація підтримує реформу, 

але за останні дев’ять місяців не брав участі у консультаціях по даному 

законопроекту. Ліквідація і знову створення контролюючого органу це не є 

реформа, зростання тиску на бізнес не зменшить проблем. Сьогоднішній 

законопроект не реформує Держекоінспекцію. Асоціація не підтримує цей 

законопроект та бере на себе зобов’язання надати аналітику зі своїми 

рекомендаціями, як потрібно реформувати Держекоінспекцію.  

Маріковський О.В. зазначив, що в даному законопроекті не прописано, що 

органом виконавчої влади має буди Державна екологічна інспекція. Створення 

органу виконавчої влади належить до повноважень Кабінету Міністрів України. 

Циганок Л. погодилась, що через неналежний екологічний контроль 

Україна витрачає величезні кошти, зазначила, що посилення відповідальності не 

може бути окремо від системи стимулювання та модернізації.  

Маріковський О.В. зазначив, що до другого читання можливо прийняти 

ідеї у вигляді правок, готовий до співпраці та підключитись до обговорення, 

якщо Голова Комітету та голова підкомітету не будуть проти. 

Бондаренко О.В. зазначив, що бере на себе зобов’язання максимально 

забезпечити участь Європейської бізнес асоціації до розгляду даного 

законопроекту. До першого читання будем збирати круглі столи, та між першим 

та другим читання будем обговорювати правки.  

Каленков О.Ф. зазначив, що власники великого та середнього бізнесу 

вкладають великі кошти в екологію, та несуть відповідальність за своє 

перебування в регіоні, для них екологічні заходи є пріоритетними. Зазначив, що 

не потрібно збільшувати повноваження екологічним інспекторам, попросив 

врахувати частину пропозицій до другого читання.  

Кравченко О.В. зазначила, що частину правок було враховано та висловила 

прохання не накладати новий закон на стару Держекоінспекцію. 

Мальований А.М. погодився що Держекоінспекція має бути реформована, 

та попросив прийняти даний законопроект. 

Шахов С.В. попросив врахувати його правки для того щоб не було тиску 

на бізнес та корупційної складової в даному законопроекті. Попросив 

відтермінувати розгляд законопроекту. 

Бондаренко О.В. зазначив, що відповідно до вимог Регламенту Верховної 

Ради України немає строків для відтермінування, але є строки для врахування 
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частини правок між першим та другим читанням, оскільки прийняття деяких 

правок повністю розбалансує даний законопроект.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити у новій редакції на повторне перше читання текст 

законопроекту про державний екологічний контроль. 

2. Доручити Голові Комітету, народному депутату України 

Бондаренку О.В. внести до Верховної Ради України на розгляд у повторному 

першому читанні законопроект про державний екологічний контроль. 

3. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України заступника Голови Комітету, народного депутата України 

Маріковського Олександра Валерійовича. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували - 4. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

2. 

 

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

Комітету Криворучкіної О.В. щодо заслуховування Звіту Голови Державної 

екологічної інспекції Мальованого А.М. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Криворучкіна О.В., Шахов С.В., 

Борисюк М.М. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що для підготовки до заслуховування звіту 

центрального органу виконавчої влади потрібно певний час та запропонував 

надати повноваження Голові Комітету визначити дату заслуховування Звіту 

Голови Державної екологічної інспекції Мальованого А.М. 

 

Шахов С.В. зазначив, що Донецька та Луганська області мають багато 

екологічних проблем. 

 

Бондаренко О.В. запропонував доручити заступнику Голови Комітету 

Криворучкіній О.В. спільно з головою підкомітету з питань цивільного захисту 

населення, попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного або природного характеру та подолання негативного впливу на 

довкілля, завданого збройним конфліктом на території Донецької та Луганської 

областей Шаховим С.В. здійснити підготовку до заслуховування Звіту Голови 

Державної екологічної інспекції Мальованого А.М 
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Борисюк М.М. зазначив, що враховуючи те, що для заслуховування звіту 

керівника центрального органу виконавчої влади потребується певний час, у 

Комітеті вже склалася традиція заслуховувати такий звіт на окремому засіданні 

Комітету.  

 

Бондаренко О.В. підтримав Борисюка М.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Доручити заступнику Голови Комітету Криворучкіній О.В. спільно з 

головою підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним 

конфліктом на території Донецької та Луганської областей Шаховим С.В. 

здійснити підготовку до заслуховування Звіту Голови Державної екологічної 

інспекції Мальованого А.М. Про результати підготовки поінформувати Комітет. 

2. Доручити Голові Комітету визначити дату заслуховування Звіту 

Голови Державної екологічної інспекції Мальованого А.М.  

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 3. 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету                  О. БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 


