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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 0  

 

                03         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., Воловенко О.П., 

Войтович Л.В., 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.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

Овчинникової  Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б.  

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 
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Дануца Олександр Анатолійович – народний депутат України, голова 

підкомітету з питань організації охорони громадської безпеки і порядку Комітету 

Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності; 

Торохтій Богдан Григорович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики; 

Соломчук Дмитро Вікторович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; 

Степаненко Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини з дотримання соціальних та економічних прав; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Петльований Максим Юрійович – помічник-консультант народного депутата 

України – Василевської-Смаглюк О.М.; 

Макогон Валерія Валеріївна – помічник-консультант народного депутата 

України Торохтія Б.Г.; 

Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Сметанко Сергій Олексійович – заступник директора департаменту економіки 

безпеки і оборони – начальник управління економіки безпеки і оборони 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Опімах Роман Євгенович – Голова Державної служби геології та надр України; 

Вдовиченко Олена Віталіївна – представник Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Сушко Світлана Борисівна – проектний менеджер реформи скорочення 

промислового забруднення Команди підтримки реформ Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Оринчак Оксана Михайлівна – виконавчий директор Національної асоціації 

добувної промисловості України; 

Супрун Сергій Вікторович – представник Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Скорбун Сергій Анатолійович – начальник управління проектів 

Метінвестхолдинг; 

Жила Павло Броніславович – радник голови Всеукраїнського об’єднання 

організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу України 

«Федерація металургів України»; 

Семеній Олександр Валерійович – експерт Офісу простих рішень та результатів; 

Орел Віталій Іванович – експерт Офісу простих рішень та результатів; 

Петренко Артем – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 

України; 



3 
 

Герула Тарас – експерт ФРГО «Західноукраїнський ресурсний центр»; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Тимочко Тетяна Валентинівна – голова Всеукраїнської екологічної ліги; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник ГО «Європейської бізнес-асоціації»; 

Зінченко Станіслав – голова комітету промислової екології та сталого розвитку 

ГО «Європейської бізнес асоціації»; 

Неліпа Андрій Володимирович – голова громадської ради при Державному 

агентстві водних ресурсів України; 

Вихрист Сергій Михайлович – експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами; 

Черниш Ірина – голова ГО «Save Dnipro»; 

Навроцька Олександра – менеджер з питань стратегічного розвитку (Сталий 

розвиток), ACC; 

Антипов Владислав Ігорович – власник та генеральний директор ТОВ «Центр 

екології та розвитку нових технологій». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

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

щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування 

(повторне перше читання) 

(реєстр № 4187 від 05.10.2020), внесений народними депутатами України 

Якименком П.В., Маріковським О.В., Задорожним А.В., 

Криворучкіною  О.В., Кривошеєвим І.С., Прощуком Е.П. та іншими 

народними депутатами України. 
 

Допов.:  голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Бережний Євген Олегович 
 

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

2. Проект Закону про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти 

господарювання, що мають стратегічне значення для національної 

безпеки України 

(реєстр. № 5011 від 03.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 
 

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 – 11,  не голосували – 3. 
 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про затвердження  

порядку денного засідання Комітету в запропонованій редакції. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 
 

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

 

1. 

 

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

підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр Якименка П.В. 

про текст для  повторного першого читання проекту Закону про внесення змін 

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

щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень 

(реєстр. № 5052 від 09.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 
 

 

Питання для розгляду 
 

4. Інформація про стан підготовки до повторного першого читання проекту 

Закону про державний екологічний контроль 

(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, та 

проекту Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення 

(реєстр. № 4167 від 29.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних 

галузей надрокористування (повторне перше читання) (реєстр № 4187 від 

05.10.2020), внесений народними депутатами України Якименком П.В., 

Маріковським О.В., Задорожним А.В., Криворучкіною  О.В., Кривошеєвим І.С., 

Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Якименко П.В., Борисюк М.М., 

Василенко Л.В., Овчинникова Ю.Ю., Маріковський О.В., Торохтій Б.Г., 

Опімах  Р.Є., Боруховський Б.В., Прощук Е.П., Жила П.Б., Петренко А., 

Шахов  С.В., Герула Т., Тимочко Т.В., Семеній О.В.  

 

Якименко П.В. зазначив, що текст законопроекту був доопрацьований, 

враховані зауваження Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики, народних депутатів України, в тому числі стосовно 

так званих «сплячих ліцензій» та інші. Законопроект було обговорено на 

засіданні підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр 

02.03.2021. З Василенко Л.В. було домовлено про подальшу плідну співпрацю 

щодо її поправок до законопроекту між першим та другим читанням.  

Бондаренко О.В. і присутні погодилися з відсутністю необхідності 

виголошувати всі поправки на засіданні Комітету. 

Борисюк М.М. зауважив, що є необхідність у звірці порівняльної таблиці на 

предмет відповідності техніко-юридичним вимогам. 

Василенко Л.В. запропонувала розмістити текст законопроекту на офіційному 

веб-сайті Верховної Ради України. 

Борисюк М.М. зазначив, що підкомітет на своєму засіданні затвердив текст 

законопроекту, який завчасно розміщений у публічному доступі на веб-сторінці 

Комітету і всі народні депутати України та бажаючі мали змогу ознайомитись з 

ним. При цьому слід врахувати, що закінчується 30-денний термін відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України, протягом якого можна подати текст 

законопроекту на розгляд у повторному першому читанні. 

Бондаренко О.В. запропонував винести законопроект на повторне перше 

читання в редакції підкомітету. 

Василенко Л.В. запропонувала секретаріату доопрацювати текст законопроекту 

у разі виявлення технічних помилок. 

 

Бондаренко О.В. і Якименко П.В. запропонували присутнім, зокрема 

Овчинниковій Ю.Ю., долучатись до внесення поправок і пропозицій до 

законопроекту між першим та другим читанням. 

Борисюк М.М. підкреслив, що автором законопроекту, що подається на 

повторне перше читання, є Комітет, якому було доручення і всі депутати 

Комітету є авторами законопроекту для розгляду у повторному першому 

читанні. 
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Маріковський О.В. зазначив, що разом з Якименком П.В. законопроект було 

надіслано всім депутатам Верховної Ради України з пропозицією надати 

коментарі. Надані пропозиції за участі голови Держгеонадр було узгоджено на 

засіданні підкомітету. 

Відбулася дискусія щодо розгляду пропозицій народних депутатів України під 

час засідання Комітету. 

Торохтій Б.Г. запропонував внести зміни до статей 28 та 34 Кодексу України про 

надра. 

Якименко П.В. і Опімах Р.Є. підтримали пропозицію щодо внесення цих змін 

під час підготовки законопроекту до другого читання. Прощук Е.П. не підтримав 

цю пропозицію. 

Борисюк М.М. зазначив про необхідність зачитати під протокол всі 

запропоновані зміни, які попередньо не поширювались для обговорення. 

Боруховський Б.В. зазначив, що найближчим часом буде подано нову редакцію 

Кодексу України про надра, який повніший по своєму змісту та вирішує на 

багато більше питань. Запропонував дочекатись цього документу, у якому 

будуть враховані всі пропозиції. 

Якименко П.В. наполіг на доцільності прийняття запропонованого 

законопроекту до прийняття нової редакції Кодексу України про надра. 

Жила П.Б. зазначив, що кожен надрокористувач при отриманні першого дозволу 

сплачує в повному обсязі за весь обсяг корисних копалин. При продовженні 

терміну користування надрами він має повторно сплатити 20% від вартості 

дозволу. Це необґрунтована повторна плата і дискримінаційні умови. Для нафти 

та газу, на відміну від інших корисних копалин, таких умов не застосовують та 

запропонував виключити з тексту законопроекту таку норму. 

Торохтій Б.Г. наполіг на врахуванні його пропозицій під час засідання Комітету. 

Якименко П.В. зазначив, що подібні пропозиції були юридично оформлені і 

запропонував внести такі зміни до законопроекту (до статті 161 Кодексу України 

про надра в редакції законопроекту). 

 «У разі надання спеціального дозволу на користування надрами такий 

дозвіл вважається дійсним після сплати заявником збору передбаченого 

статтями 34 та 39 цього Кодексу та підписання угоди про умови користування 

надрами і підлягає опублікуванню протягом 10 робочих днів на офіційному веб-

сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим. 

 У випадку продовження стоку дії, внесення змін, переоформлення 

спеціального дозволу на користування надрами такий дозвіл вважається дійсним 

після підписання угоди про умови користування надрами і підлягає 

опублікуванню протягом 10 робочих днів на офіційному веб-сайті центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного 
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вивчення та раціонального використання надр або Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим. 

 Видача паперового бланку спеціального дозволу на користування надрами 

не є обов’язковою та здійснюється виключно на вимогу надрокористувача, 

протягом 10 робочих днів з дня подання у довільній формі відповідного запиту 

щодо отримання паперового бланку спеціального дозволу на користування 

надрами до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр або 

Ради міністрів Автономної Республіки Крим.  

 У разі несплати збору у повному обсязі за надання спеціального дозволу 

протягом 30 робочих днів з дати надіслання рекомендованого повідомлення про 

розмір такого збору на адресу заявника, що вказана в заяві, заявник щодо якого 

прийнято рішення про надання дозволу, втрачає право на його отримання, а 

зазначене рішення скасовується» (стаття 161 Кодексу України про надра в 

редакції законопроекту).». 

Торохтій Б.Г. Погодився з такою редакцією і запропонував також врахувати 

правки до статей 28 і 34 Кодексу України про надра в редакції законопроекту. 

Також разом з Якименком П.В. запропоновано у статті 34 Кодексу України про 

надра в редакції законопроекту змінити назву статті, виклавши її в редакції 

«Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів» та виключити такі 3 

абзаци: 

 «У випадку продовження строку дії спеціального дозволу на користування 

надрами власник такого спеціального дозволу сплачує збір, крім випадків 

передбачених Законом України «Про нафту і газ» та продовження дії 

спеціальних дозволів на користування надрами вугледобувними підприємствам, 

які отримують державну підтримку  з державного бюджету. 

 Розмір збору за продовження спеціальних дозволів на видобування 

корисних копалин становить 20% від початкової ціни продажу такого 

спеціального дозволу на аукціоні.  

 Розмір збору за продовження спеціального дозволу на будівництво та 

експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших 

речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, 

скидання стічних вод, експлуатації підземних споруд, пов’язаної із запобіганням 

підтопленню навколишнього природного середовища внаслідок закриття шахт 

становить 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.» 

 

Після обговорення Бондаренко О.В. запропонував прийняти зазначені 

пропозиції до законопроекту. 
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Комітет підтримав зазначені пропозиції народного депутата України 

Торохтія  Б.Г. і Якименка П.В. щодо змін у статтях 161, 28, у назві та тексті 

статті  34 Кодексу України про надра в редакції законопроекту. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 2. 

 

Василенко Л.В. запропонувала доповнити статтю 26 Кодексу України про надра 

в редакції законопроекту новим абзацом. 

Якименко П.В. запропонував внести цю зміну між першим та другим читанням, 

проте Василенко Л.В. наполягала на внесенні цієї зміни на засіданні Комітету. 

Опімах Р.Є. зауважив, що зміст цієї зміни вже врегульовано чинним Кодексом 

України про надра і заперечень щодо неї немає. 

Борисюк М.М. зазначив, що запропоновані зміни до статті 26 Кодексу України 

про надра не кореспондуються з існуючим текстом статті, зокрема з її останнім 

абзацом. Василенко Л.В. погодилася виключити з поправки слово «виключно». 

Після дискусії Комітет підтримав пропозицію народного депутата України 

Василенко Л.В. щодо запропонованого доповнення статті 26 Кодексу України 

про надра в редакції законопроекту, а саме: 

«Порядок та підстави припинення права користування нафтогазоносними 

надрами (анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними 

надрами) визначаються Законом України «Про нафту і газ». 

 

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

 

Василенко Л.В. запропонувала доповнити статтю 57 Кодексу України про надра 

в редакції законопроекту новим абзацом, погодившись виключити з поправки 

слово «виключно». 

Після дискусії Комітет підтримав пропозицію народного депутата України 

Василенко Л.В. щодо доповнення статті 57 Кодексу України про надра в редакції 

законопроекту, а саме: 

«Порядок та підстави обмеження, тимчасової заборони (зупинення, в тому числі 

шляхом зупинення дії спеціального дозволу) користування нафтогазоносними 

надрами визначаються Законом України «Про нафту і газ». 

 

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

 

Василенко Л.В. запропонувала внести зміни до Закону України «Про нафту і 

газ», зокрема до статті 41 «Особливості реалізації нафти сирої, газового 

конденсату власного видобутку і скрапленого газу» щодо економічного ефекту 

від скасування біржових аукціонів з продажу скрапленого газу для підприємств, 

в яких держава має 50 і більше відсотків в статутному капіталі. 
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Опімах Р.Є. зазначив, що правку можна підтримати за умові її підтримки 

Міністерством енергетики України. 

Борисюк М.М. підкреслив, що такі складні поправки до законопроекту не можна 

приймати «з голосу», оскільки офіційного листа з цими пропозиціями до 

Комітету не надходило. 

Бондаренко О.В. зауважив, що лист з пропозицією до Комітету не надходив, як 

того вимагає Регламент Верховної Ради України.  

Якименко П.В. не підтримав запропоновані зміни, зазначивши про необхідність 

їх доопрпацювання. 

Після дискусії Комітет не підтримав зміни до статті 41 Закону України «Про 

нафту і газ». 

 

Рішення про внесення змін не прийнято: за – 4, не голосували – 10. 

 

Були виголошені пропозиції Шахова С.В., Овчинникової Ю.Ю. за якими було в 

результаті дискусії досягнуто згоди про їх розгляд під час доопрацювання 

законопроекту після його прийняття у першому читанні. 

Члени Комітету також заслухали коментарі щодо законопроекту Петренка А., 

Герули Т., Тимочко Т.В. та Семенія О.В. і відповідні коментарі Опімаха Р.Є. і 

Якименка П.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити у новій редакції підготовлений Комітетом на повторне перше 

читання текст законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування, 

врахувавши проголосовані поправки. При цьому його назву викласти у такій 

редакції «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення законодавства у сфері користування надрами». 

2. Визначити доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному 

засіданні Верховної Ради України голову підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання надр, народного депутата України Якименка  П.В. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

 Бережний Євген Олегович 

 

 

2. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про здійснення іноземних 

інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для 
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національної безпеки України (реєстр. № 5011 від 03.02.2021), внесений 

Кабінетом Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про здійснення 

іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне 

значення для національної безпеки України (реєстр. № 5011 від 03.02.2021), 

поданий Кабінетом Міністрів України, за результатами розгляду в першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань економічного розвитку. 

 

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 Войтович Л.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень (реєстр. № 5052 від 09.02.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести на розгляд 

Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України 

невластивих повноважень (реєстр. № 5052 від 09.02.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України, прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Войтович Людмила Василівна 
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4. 

 

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

консультанта Хоренжеї І.В. про стан підготовки до повторного першого читання 

проекту Закону про державний екологічний контроль (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, та 

проекту Закону про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення (реєстр. № 4167 від 29.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів 

України. 

 

УХВАЛИЛИ:  
Доручити голові підкомітету з питань охорони і раціонального використання 

водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного 

середовища Прощуку Е.П. внести на розгляд Комітету доопрацьовані 

законопроекти: 

1) реєстр. № 4167 про запобігання, зменшення та контроль промислового 

забруднення на 10.03.2021; 

2) реєстр. № 3091 про  державний екологічний контроль на 17.03.2021 

для їх подання на повторне перше читання. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


