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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  № 7 1  

 

                10         березня     2021 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

 

 

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., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., 

Якименко П.В., Шахов С.В., Бакунець П.А. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Яценко А.В., Лабунська  А.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Хоренжая І.В., 

Лопушенко О.І., Приліпко І.С., 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.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

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

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Соломчук Дмитро Вікторович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; 
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Петльований Максим Юрійович – помічник-консультант народного депутата 

України – Василевської-Смаглюк О.М.; 

Матухно Антон Васильович – помічник-консультант народного депутата 

України – Гриб В.О.; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Стрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Киреєва Вікторія Станіславівна – директор департаменту дозвільно-ліцензійної 

діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Сушко Світлана Борисівна – проектний менеджер реформи скорочення 

промислового забруднення Команди підтримки реформ Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Андріанова Алла Олександрівна – начальник відділу організаційно-методичного 

забезпечення Юридичного департаменту Міністерства соціальної політики 

України; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Кольчик  Олена Миколаївна – керівник експертної групи з питань соціального 

захисту окремих категорій населення Директорату адресної соціальної 

підтримки населення та розвитку соціального інспектування Міністерства 

соцiальної політики України; 

Каленков  Олександр Федорович – президент ОП «Укрметалургпром»; 

Шмагіна Юлія Сергіївна – радник президента ОП «Укрметалургпром» з 

юридичних питань, директор ТОВ «Інституту стратегічних досліджень»; 

Оринчак Оксана Михайлівна – виконавчий директор Національної асоціації 

добувної промисловості України; 

Скрильніков Дмитро Валерійович –  експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами; 

Вихрист Сергій Михайлович – експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами; 
Головчук Юлія Анатоліївна – начальник відділу ОНС ПрАТ «ХайдельбергЦемент 

Україна»; 

Ткаченко Володимир Анатолійович – представник ПАТ «Арселор Міттал 

Кривий Ріг»;  

Жила Павло Броніславович – радник голови Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу України 

«Федерація металургів України»; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації; 

Зінченко Станіслав – голова комітету промислової екології та сталого розвитку 

ГО «Європейська бізнес асоціація»; 
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Хоміч Людмила  – віце-президент Професійної асоціації екологів України; 

Гозак Наталя – директор ГО «Екодія»; 

Ратушна Марина – фахівець відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»; 

Циганок Людмила Василівна – президент ГО «Професійна асоціація екологів 

України»;  

Черниш Ірина – голова ГО «Save Dnipro»; 

Єднак  Остап  Володимирович – представник ГО «АНТС»; 

Антипов Владислав – представник Професійної асоціації екологів України, 

генеральний директор ЦЕРН; 

Гунько Андрій  – координатор проекту GIZ «НДТМ для України». 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

1. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення  

(реєстр. № 4167), 

(повторне перше читання). 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо соціальних пільг 

та соціальних гарантій для учасників бойових дій 

(реєстр. №5026 від 05.02.2021), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

 

 Допов.:  голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

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

соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій 

(реєстр. №5028 від 05.02.2021), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

 

Допов.:  голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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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 – 10,  не голосували – 4. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про перенесення на 

на одне з наступний засідань питання 4 порядку денного  засідання Комітету: 

проект Закону про захист рослин (реєстр. № 4600 від 16.01.2021), внесений 

народними депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С. та іншими 

народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 4. 

 

 

1. 

 

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

підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та 

державного моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П. 

про проект Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення  (реєстр. № 4167), (повторне перше читання). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Борисюк М.М., Сушко С.Б., 

Криворучкіна О.В., Стрілець Р.О., Соломчук Д.В., Скрильніков Д.В., 

Якименко  П.В., Антипов В., Шахов С.В., Черниш І., Бакунець П.А., 

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

Борисюк М.М., відповідно до доручення, озвучив пропозицію відділу 

редагування законопроектів редакційного управління Головного управління 

документального забезпечення Апарату Верховної Ради України 

4. Проект Закону про захист рослин  

(реєстр. № 4600 від 16.01.2021), внесений народними депутатами України 

Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С. та іншими народними депутатами 

України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 
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використовувати замість терміну «інтегрований довкілевий дозвіл» 

термінологічну конструкцію «інтегрований дозвіл щодо впливу на довкілля». 
 

Бондаренко О.В запропонував, а Комітет підтримав у тексті законопроекту у всіх 

випадках у відповідних відмінках замінити «інтегрований довкілевий дозвіл» на 

«інтегрований довкільний дозвіл». 
 

Борисюк М.М. зазначив, що є технічна правка в cтатті 1 щодо визначення 

термінів. У пункті 5 є визначення «інтегрованого довкілевого дозволу», а саме 

поняття розкривається у пункті 6. Доцільно пункти 5 та 6 поміняти місцями. 

 

Сушко С.Б. не заперечує такій зміні. 

Криворучкіна О.В. зазначила, що наразі відсутня загальна система управління 

найкращими доступними технологіями, наявна дискримінація при отриманні 

дозволів суб’єктами господарювання, що не дозволяє застосовувати 

європейський підхід до вітчизняних підприємств. Необхідно підтримати 

законопроект та внести поправки до другого читання, щоб удосконалити систему 

управління найкращими доступними технологіями. 
 

Рішення прийнято: за – 11,  не голосували – 3. 
 

Соломчук Д.В. запропонував у пункті 6 частини 1 статті 1 та у частині 9 статті 3 

законопроекту вилучити слова: «у тому числі проведення 

пусконалагоджувальних робіт». 
 

Стрілець Р.О. підтримав  пропозицію Соломчука Д.В. 
 

Рішення прийнято: за – 11,  не голосували – 3. 
 

Соломчук Д.В. запропонував частину 6 статті 13 законопроекту доповнити 

положенням про надання відступу щодо установок, що вводяться в експлуатацію 

вперше. 
 

Скрильніков Д.В. зазначив, що така пропозиція призведе до скорочення терміну 

отримання дозволу. 
 

Бондаренко О.В.  запропонував  більш ретельно розглянути  це питання при 

підготовці законопроекту до другого читання. 
 

За результатами обговорення пропозиція на голосування не виносилась. 
 

Соломчук Д.В. запропонував доповнити абзац четвертий частини 1 статті 16 

після слів «не спричиняти забруднення» словами «що виникає внаслідок 

перевищення нормативів встановлених чинним законодавством або 

передбачених документами дозвільного характеру». 
 

Рішення прийнято: за – 11,  не голосували – 3. 
 

Соломчук Д.В.  запропонував в частинах 6 та 7 статті 19 вилучити слова «в 

режимі реального часу». 
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Черниш І., Скрильніков Д.В. зазначили, що передавити показники моніторингу 

в режимі реального часу – це вимога чинного законодавства. 
 

Стрілець Р.О. попросив надати можливість Міндовкілля запропонувати більш 

якісну редакцію, щоб не було «різночитання». 

 

Бондаренко О.В.  запропонував  більш ретельно розглянути  це питання при 

підготовці до другого читання. 
 

Рішення не прийнято: за – 3, утримались – 1, не голосували – 9. 
 

Шахов С.В. запропонував внести поправки та пропозиції до проекту Закону:  

1. В статті   30 «Прикінцеві та перехідні положення»  пункт 2 викласти в 

наступній редакції:  

«2. Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, дозволи на спеціальне водокористування  та дозволи 

на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, отримані операторами 

установок, є чинними протягом терміну дії, визначеному у відповідному 

документі дозвільного характеру та до моменту отримання інтегрованого 

дозволу. 

2. Доповнити пункт 2 новими абзацами наступного змісту: 

Документи дозвільного характеру, визначені у абзаці першому частини другої 

цієї статті закону, що видані суб’єктам господарювання до набрання чинності та 

введення в дію цього закону, є чинним протягом всього терміну дії, визначеному 

у відповідному документі дозвільного характеру на момент введення в дію цього 

закону. Суб’єкти господарювання, які мають чинні документи дозвільного 

характеру, отримані до введення в дію цього закону, мають право здійснювати 

свою діяльність до закінчення терміну дії таких документів дозвільного 

характеру без отримання інтегрованого дозволу у строки, визначені відповідно 

до пункту 4-9 цієї статті закону. 

У разі наявності у суб’єкта господарювання декількох документів 

дозвільного характеру, визначених у абзаці першому частини другої цієї статті 

закону, які на момент введення в дію цього закону мають різні терміни дії, такий 

суб’єкт господарювання має право продовжити термін дії отриманих документів 

дозвільного характеру, в межах терміну дії одного з таких документів 

дозвільного характеру, отриманих суб’єктом господарювання до введення в дію 

цього закону». 

 

Рішення не прийнято: за – 4, не голосували – 10. 

 

Соломчук Д.В.  запропонував абзац другий частини 2 пункту 3 (нова стаття 311) 

частини 11 статті 30 викласти в редакції, яка б передбачала введення в дію 

висновків найкращих доступних технологій та методів управління через чотири 

роки з дня набрання ними чинності». 

 

Рішення не прийнято: за – 3,  не голосували – 11. 
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Бакунець П.А. запропонував абзац перший частини 3 пункту 3 (нова стаття 311) 

частини 11 статті 30 доповнити після слів «доступних технологій та методів 

управління» словами «відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України». 

 

Стрілець Р.О. не заперечував щодо пропозиції народного депутата України 

Бакунця П.А. 

 

Рішення прийнято: за – 9, утримались – 2, не голосували – 3. 

 

Соломчук Д.В. запропонував в частині 4 пункту 3 (нова стаття 311) частини 11 

статті 30 слова «не пізніше ніж через дванадцять місяців» замінити на слова 

«один раз на вісім років». 

Бондаренко О.В. зауважив, що ця пропозиція не може бути проголосованою 

Комітетом, оскільки вона не була надана до Комітету у термін передбачений 

частиною 1 статті 109 Регламенту Верховної Ради України. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити у новій редакції на повторне перше читання проект закону про 

запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті 

промислової діяльності, з урахуванням пропозицій, підтриманих Комітетом. 

2. Доручити Голові Комітету, народному депутату України Бондаренку О.В. 

внести до Верховної Ради України для розгляду у повторному першому читанні 

проект закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає 

в результаті промислової діяльності. 

3. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

заступника Голови Комітету, народного депутата України 

Маріковського  Олександра Валерійовича. 
 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 3. 
 

Рішення Комітету додається. 
 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
 

 

2. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо 

соціальних пільг та соціальних гарантій для учасників бойових дій 

(реєстр.  №5026 від 05.02.2021), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кольчик О.М. 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для 

учасників бойових дій (реєстр. № 5026 від 05.02.2021), поданий народним 

депутатом України Заремським М.В., за результатами розгляду в першому 

читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Рішення направити Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 5. 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
 

 

3. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо соціальних пільг та соціальних гарантій для 

учасників бойових дій (реєстр. №5028 від 05.02.2021), внесений народним 

депутатом України Заремським М.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо соціальних пільг та 

соціальних гарантій для учасників бойових дій  (реєстр. № 5028 від 05.02.2021), 

поданий народним депутатом України Заремським М.В., за результатами 

розгляду в першому читанні повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи 

на доопрацювання. 

2. Рішення направити Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 5. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

 Лопушенко Олександр Іванович 
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4. 
 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 4 про проект 

Закону про захист рослин (реєстр. № 4600 від 16.01.2021), внесений народними 

депутатами України Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С. та іншими народними 

депутатами України перенесено на одне з наступних засідань Комітету. 
 
 
 
 
 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


