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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  № 6 9  
 

                18    лютого         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., Кривошеєв І.С., Прощук Е.П., Василенко Л.В., 

Матусевич О.Б., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю. 

 

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

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

 

ПРИСУТНІ: 

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

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.; 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. 
 
 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 
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Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Шліхта Валентин Михайлович – голова Державного агентства водних ресурсів 

України; 

Кириченко Валентин Володимирович – державний експерт експертної групи з 

питань сталого розвитку Директорату стратегічного планування та європейської 

інтеграції Міністерства енергетики та вугільної промисловості України; 

Шупик Сергій Миколайович – начальник управління землеробства та 

рослинництва департаменту аграрної політики Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України; 

Матус Світлана Антонівна – координатор з екологічної політики WWF Україна; 

Гоч Інна Вікторівна – менеджер водного напряму WWF Україна; 

Зарітовська Наталія Вікторівна – заступник начальника управління – начальник 

відділу гідрогеології та екогеології Управління геології Державної служби 

геології та надр України; 

Пляцко Андрій Валерійович  – т. в. о. Голови Державного агентства України з 

управління зоною відчуження; 

Рибалка Олександр Васильович – в. о. начальника Деснянського басейнового 

управління водних ресурсів; 

Ковтун Андрій Володимирович – начальник Басейнового управління водних 

ресурсів річок Західного Бугу та Сяну; 

Кавуля Андрій Васильович – начальник Басейнового управління водних ресурсів 

річок Прут та Сірет; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Хвесик Михайло Артемович – директор ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку» НАН України; 

Жовтоног Ольга Ігорівна – провідний науковий співробітник відділу 

економічних проблем водокористування ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку» НАН України; 

Афанасьєв Сергій Олександрович – директор Інституту гідробіології НАН 

України; 

Трофанчук Сергiй Iванович – начальник Сiверсько-Донецького басейнового 

управлiння водних pecypciв; 

Кисіль Олег Анатолійович  – начальник Басейнового управління водних ресурсів 

річки Тиса;  

Тимочко Тетяна Валентинівна – голова Всеукраїнської екологічної ліги; 

Куруленко Святослав Сергійович – член Громадської ради при Міністерстві 

захисту довкілля та природних ресурсів України, голова Комітету при Торгово-

промисловій палаті України; 

Неліпа Андрій Володимирович – президент ВГО «Громада Рибалок України», 

заступник голови Громадської ради при Міністерстві захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 
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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 – 2. 

 

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

додаткових питань  до порядку денного засідання Комітету: 

питання 2 – про лист народного депутата України Прощука Е.П.; 

питання 3 –  про предмети відання підкомітетів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

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

 

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 звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України, та звіт Голови 

Державного агентства водних ресурсів України Шліхти В.М.   

 

Питання до розгляду 

 

1. Про звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України.  
 

Допов.: Голова Держводагентства Шліхта Валентин Михайлович 

голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 
 

Додаткові питання до Порядку денного 
  

2. Про лист народного депутата України Прощука Е.П. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 

3. Про предмети відання підкомітетів. 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Хорєв М.Ю., Шліхта В.М., 

Василенко Л.В., Прощук Е.П., Криворучкіна О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Афанасьєв С.О., Тимочко Т.В., Неліпа А.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт Голови Державного агентства водних ресурсів України Шліхти В.М. 

взяти до відома. 

2. Звернутися до Державного агентства водних ресурсів України щодо 

надання Комітету в установленому порядку повного звіту про діяльність 

Агентства за 2020 рік, зокрема, щодо законопроектної роботи. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосувало – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про лист народного 

депутата України Прощука Е.П.  

 

Прощук Е.П. проінформував, що 16 лютого 2021 року відбулося засідання 

підкомітету з питань раціонального використання водних ресурсів та 

моніторингу навколишнього природного середовища на тему «Стан 

впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова директива) та підготовки 

до можливого підняття рівня води внаслідок інтенсивного танення снігу з 

початком весняного сезону». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію народного депутата України, голови підкомітету з питань 

раціонального використання водних ресурсів та моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощука Е.П. щодо стану впровадження Директиви 

2007/60/ЄС та стану підготовки до можливих повеней та паводків взяти 

до  відома. 

2. Погодитись із пропозицією народного депутата України, голови 

підкомітету з питань раціонального використання водних ресурсів та 

моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П., а саме: 

рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, 

Державному агентству водних ресурсів України, Державній службі України з 

надзвичайних ситуацій: 
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доповісти про стан підготовки та пропуску льодоходу, повені та паводків у 

2021 році на засіданні підкомітету з питань раціонального використання водних 

ресурсів та моніторингу навколишнього природного середовища  

16 березня 2021  року; 

доповісти про стан підготовки впровадження Директиви 2007/60/ЄС 

Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про оцінку та 

управління ризиками затоплення на засіданні Комітету, з огляду на важливість 

вищезгаданого документу в рамках Угоди про Асоціацію України та ЄС. 

3. Рішення Комітету направити Міністерству захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Державному агентству водних ресурсів України, Державній 

службі України з надзвичайних ситуацій. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосувало – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

3. 

 

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

керівника секретаріату Комітету Бережного Є.О. про предмети відання 

підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр та підкомітету 

з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного 

моніторингу навколишнього природного середовища. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

Визначити предмети відання у здійсненні законопроектної, організаційної 

та контрольної функції: 

підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр у сфері: 

- охорони, збереження та комплексного, невиснажливого використання надр; 

- нарощування мінерально-сировинної бази України; 

- економічних засад надрокористування; 

- розвитку геологічної діяльності; 

- збереження та збалансованого використання природних ресурсів виключно 

(морської) економічної зони, континентального шельфу; 

підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та 

державного моніторингу навколишнього природного середовища у сфері: 

- впровадження системи інтегрованого управління водними ресурсами за          

басейновим принципом; 

- збереження і відтворення водних ресурсів; 
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- регулювання господарської діяльності на землях водного фонду; 

- оптимізації водоспоживання; 

- запобігання шкідливій дії вод та ліквідації її наслідків; 

- збереження морських екосистем, природних ресурсів морів; 

- забезпечення населення якісною питною водою у необхідних обсягах та 

відповідно до встановлених нормативів; 

- державного моніторингу навколишнього природного середовища; 

- адміністративно-господарських санкцій за забруднення навколишнього 

природного середовища; 

- формування та використання коштів державного та місцевих фондів 

охорони навколишнього природного середовища; 

- екологічного страхування та екологічного аудиту; 

- освоєння космічного простору; 

- проведення наукових досліджень екологічного спрямування. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосувало – 3. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

  голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

 

 
 
 
 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 


