
 

 

 

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 4  

                                                                                   31          березня            21 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Фельдман О.Б., Лабунська А.В., Задорожний А.В., Нестеренко К.О., 

Овчинникова Ю.Ю., Кривошеєв І.С., Василенко Л.В., Бакунець П.А., 

Матусевич О.Б. 

 

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

Шахов С.В., Прощук Е.П. 

 

ПРИСУТНІ працівники секретаріату Комітету: Борисюк М.М., Бережний Є.О., 

Воловенко О.П., Хоренжая І.В., Войтович Л.В., Приліпко І.С., Ярмоленко О.В., 

Гуцало І.В., Тарасюк М.В., Лопушенко О.І., 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., 

Раскопіна Ю.І.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; 

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

Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І. 
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ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Ставчук Ірина Іванівна – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Стрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Ілясевич Ярослав Ярославович – Генеральний директор Директорату морського 

та річкового транспорту Мінінфраструктури; 

Тимочко Тетяна Валентинівна – Голова Всеукраїнської екологічної ліги; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Драпалюк Анастасія Миколаївна – начальник відділу з питань охорони та 

використання природно-заповідного фонду, ведення державного кадастру 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; 

Домашлінець Володимир Григорович – начальник відділу охорони тваринного 

світу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; 

Тєстов Петро – аналітик МБО «Екологія-Право-Людина»; 

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

Семків Ольга – керівник відділу з екології ДТЕК; 

Петренко Артем – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 

України; 

Скрильніков Дмитро Валерійович – експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Зінченко Станіслав – голова комітету промислової екології та сталого розвитку 

ГО «Європейської бізнес асоціації». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

1. Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо 

уточнення переліку первинних водокористувачів (друге читання) 

(реєстр. №3969 від 07.08.2020), внесений народними депутатами України 

Криворучкіною О.В., Задорожним А.В., Бондаренком О.В., 
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Маріковським О.В., Прощуком Е.П., Бакунцем П.А., Шаховим С.В., 

Якименком П.В., Лабунською А.В., Кривошеєвим І.С. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович   

Ярмоленко Оксана Василівна 

2. Проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України «Про 

охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської 

діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими 

газами (друге читання) 

(реєстр. №4259  від 23.10.2020), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Бережний Євген Олегович 

3. Проект Закону про території Смарагдової мережі 

(реєстр. №4461 від 04.12.2020), внесений  народними депутатами України 

Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., 

Лабунською А.В., Задорожним А.В., Якименком  П. В., 

Кривошеєвим  І.С., Бакунцем П.А., Прощуком Е.П., Маріковським О.В.,  

Шаховим С.В., Василенко Л.В., Матусевичем О.Б., Фельдманом О.Б. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Воловенко Ольга Петрівна 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу 

України» (щодо посилення охорони рідкісних і таких, що перебувають 

під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесені до 

Червоної книги України) 

(реєстр. № 4570 від 29.01.2021 (доопрацьований)), внесений  народними 

депутатами України  Яценком А.В. та Вацаком Г.А. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

5. Проект Закону про приєднання України до Конвенції про Європейський 

інститут лісу 

(реєстр. №0094 від 04.03.2021), внесений Президентом України 

Зеленським В.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

6. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів  
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(реєстр. №4168 від 30.09.2020)  внесений народними депутатами України  

Кісєлем Ю.Г., Ковальовим А.В., Негулевським І.П. та іншими народними 

депутатами України  

та 

Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів 

(реєстр. №4168-1 від 16.10.2020)  внесений народними депутатами 

України Лабазюком С.П., Батенко Т.І., Молотком І.Ф. та іншим 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович   

Ярмоленко Оксана Василівна 

7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення пенсійного законодавства 

(реєстр.№4668-1 від 15.02.2021), внесений народними депутатами 

України  Королевською Н.Ю., Морозом В.В., Гнатенком В.С., 

Солодом  Ю.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

8. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

надання пільг громадянам України, що звертаються за вчиненням 

консульських дій 

(реєстр.№5015 від 10.03.2021, доопрацьований), внесений народним 

депутатом України Наливайченком В.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про волонтерську 

діяльність» 

(реєстр.№5029 від 05.02.2021),  несений народним депутатом України 

Заремським М.В.  
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

10. Проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 

діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(реєстр. № 5197 від 03.03.2021), поданий народними депутатами України 

Буніним С.В. та іншими народними депутатами України 

та 

проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 

діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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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 – 2. 

 

(реєстр. № 5197-1 від 17.03.2021), поданий народними депутатами 

України Халімоном П.В. та іншими народними депутатами України 

та 

проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення 

діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України 

(реєстр. № 5197-2 від 19.03.2021), поданий народними депутатами 

України Підласою Р.А., Бондаренком О.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

11. Проект Постанови про імплементацію Національного плану скорочення 

викидів від великих спалювальних установок 

(реєстр. №5129 від 22.02.2021), поданий народними депутатами України 

Василенко Л.В., Задорожним А.В., Лабунською А.В., Маріковським О.В., 

Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Кривошеєвим І.С. 

 

Допов: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

Питання до розгляду 

12. Про лист народного депутата України  Овчинникової Ю.Ю.  щодо змін у 

складі робочої групи з підготовки проектів законів України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів (щодо гуманізації відношення до 

тварин у розважальній діяльності), про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо впровадження ідентифікації та 

реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з 

ними). 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Бережний Євген Олегович 

13. Про рекомендації слухань у комітеті на тему: «Участь України у 

Європейському зеленому курсі». 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

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

одне з наступних засідань питання 6 порядку денного засідання Комітету: 

проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр. № 4168 від 

30.09.2020), внесений народними депутатами України Кісєлем Ю.Г., 

Ковальовим А.В., Негулевським І.П. та іншими народними депутатами України. 

проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр. № 4168-1 від 

16.10.2020) внесений народними депутатами України Лабазюком С.П., 

Батенко Т.І., Молотком І.Ф. та іншим народними депутатами України. 

Інформацію про зняття з розгляду питання 10 порядку денного засідання 

Комітету: 

проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197 від 

03.03.2021), поданий народними депутатами України Буніним С.В. та іншими 

народними депутатами України. 

проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-1 від 

17.03.2021), поданий народними депутатами України Халімоном П.В. та іншими 

народними депутатами України. 

проект Закону про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України 

«Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-2 від 

19.03.2021), поданий народними депутатами України Підласою Р.А., 

Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 2. 

 

 

1. 

 

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

консультанта Ярмоленко О.В. про проект Закону про внесення змін до Водного 

кодексу України щодо уточнення переліку первинних водокористувачів (реєстр. 

№ 3969, друге читання). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Борисюк М.М., Ярмоленко О.В., 

Турик М.В., Хорєв М.Ю. 
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Бондаренко О.В. запропонував врахувати частково правку №19 народного 

депутата Батенка Т.І. 

 

Хорєв М.Ю. зауважив на виявленій колізії у правці №19, зокрема «первинні 

водокористувачі забирають у інших первинних водокористувачів». Доцільно 

правку №19 не враховувати. 

 

Борисюк М.М. зауважив, що правка №19 не може бути прийнята частково, тому 

її доцільно відхилити. При цьому, наявні зауваження до правки №6. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що як суб’єкт подання пропозиції щодо правки №19 

не заперечує щодо її вилучення. 

 

Хорєв М.Ю. наголосив, що абзац №7 правки №6 містить колізії. Необхідно 

вилучити абзац №7 у правці №6 з кінцевого варіанту тексту законопроекту. 

 

Борисюк М.М. зауважив, що це буде рішення і редакція від Комітету, тому 

потрібно проголосувати. Відповідно до Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України», необхідно доручити народному депутату України 

Бондаренку О.В. внести від Комітету зазначену правку в порівняльну таблицю. 

 

Бондаренко О.В. запропонував вилучити абзац №7 з тексту законопроекту. 

 

Рішення прийнято: за – 10 осіб, не голосували – 2. 

 

Турик М.В. зауважив, що правка №6 містить неузгодженості. У передостанньому 

абзаці правки зазначено «без отримання дозволу на спеціальне 

водокористування», а в останньому – «на підставі дозволів на спеціальне 

водокористування». 

 

Хорєв М.Ю. наголосив, що передостанній абзац дає визначення поняттю 

«вторинний водокористувач» (той, хто забирає воду у первинного 

водокористувача або скидає воду до очисних споруд первинного 

водокористувача). В останньому абзаці наведено виключення із загальних 

тенденцій щодо окремих водокористувачів. Тобто правка №6 не містить 

неузгодженостей та не суперечить положенням Водного кодексу України.  

 

Бондаренко О.В. запропонував затвердити порівняльну таблицю до другого 

читання у пропонованій редакції з урахуванням зауважень голови Комітету. 

 

Борисюк М.М. додав «з урахуванням правки №6 в редакції Комітету». 

 

Рішення прийнято: за – 9 осіб, не голосували – 3. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до Водного кодексу України щодо уточнення переліку первинних 

водокористувачів (реєстр. № 3969) для прийняття його у другому читанні та в 

цілому як Закон. 

2. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань раціонального 

використання водних ресурсів та моніторингу навколишнього природного 

середовища Прощука Едуарда Петровича. 

 

Рішення прийнято: за – 9 осіб, не голосували – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

2. 

 

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

підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В. про проект Закону про внесення змін до статті 16 Закону України 

«Про охорону атмосферного повітря» щодо регулювання господарської 

діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами 

(реєстр. № 4259, друге читання). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Стрілець Р.О. 

 

Василенко Л.В. зазначила, що до законопроекту було подано шість поправок, з 

яких: чотири відхилено як такі, що не відповідають статті 116 Закону України 

«Про Регламент Верховної Ради України» (поправки №1, №2, №3, №4) та 

враховано дві (поправки №5, №6). Враховано зауваження Головного науково-

експертного управління Апарату Верховної Ради України та зауваження, 

висловлені в ході підготовки законопроекту до першого читання. Підкомітетом 

прийнято рішення рекомендувати Комітету підтримати пропоновану редакцію 

законопроекту. 

 

Стрілець Р.О. висловив пропозицію підтримати прийняття законопроекту у 

другому читанні як такого, що дозволить синхронізувати Закон України «Про 

охорону атмосферного повітря» та Закон України «Про регулювання 

господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими 

парниковими газами». 

 

Бондаренко О.В. запропонував затвердити порівняльну таблицю до другого 

читання в редакції підкомітету. 
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Рішення прийнято: за – 9 осіб, не голосували – 3. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону про 

внесення змін до статті 16 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

щодо регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та 

фторованими парниковими газами (реєстр. №4259) для прийняття його у 

другому читанні та в цілому як Закон. 

2. Доповідачем при розгляді проекту Закону визначити народного 

депутата України, голову підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря Василенко Лесю Володимирівну. 

 

Рішення прийнято: за – 10 осіб, не голосували – 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Бережний Євген Олегович 

 

 

3. 

 

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

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 

природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду 

Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про території Смарагдової мережі 

(реєстр. № 4461). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Маріковський О.В., Борисюк М.М., Воловенко О.П., Ставчук І.І., 

Шахматенко Р.С., Бойко О.О., Скрильніков Д.В., Кравченко О.В., 

Драпалюк А.М., Петренко А. 

 

Овчинникова Ю.Ю. зауважила на актуальності законопроекту в частині 

збереження біорізноманіття в країні та його відповідності євроінтеграційному 

вектору. У законопроекті запропоновано перейти від статусу «охорони» до 

статусу «збереження», визначено критерії відбору Смарагдової мережі, та 

функціонування Національного реєстру територій Смарагдової мережі, 

актуалізовано розроблення планів управління в цьому напрямі та створення 

окремого центрального органу виконавчої влади. Підкомітет опрацював 

зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради 

України, Національного агентства з питань запобігання корупції, центральних 

органів виконавчої влади та громадських організацій. 

 

Воловенко О.П. наголосила на зауваженнях до законопроекту, зокрема: 

Міністерство юстиції України зауважує на необхідності проведення додаткового 
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фахового аналізу; Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

підтримує його прийняття; Міністерство енергетики України не підтримує його 

прийняття; Міністерство Фінансів України не підтримує його прийняття через 

відсутність фінансово-економічного обґрунтування; Національного агентства з 

питань запобігання корупції щодо наявності корупціогенних факторів у 

законопроекті. Також надійшли зауваження до законопроекту від Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

Бондаренко О.В. наголосив, що законопроектом впроваджується новий механізм 

оцінки впливу на території Смарагдової мережі. 

 

Борисюк М.М. зауважив, що згідно Закону України «Про Регламент Верховної 

Ради України», Комітет може рекомендувати прийняти зазначений законопроект 

за основу, однак вносити зміни тільки до статей, частин і пунктів, яких немає в 

тексті законопроекту, а інше врегульовувати правками до другого читання. 

 

Ставчук І.І. висловила пропозицію про підтримку законопроекту. 

 

Драпалюк А.М. зазначила, що було опрацьовано низку зауважень до 

законопроекту. 

 

Маріковський О.В. висловив пропозицію про підтримку законопроекту. 

 

Бойко О.О. зазначила, що потребують подальшого вирішення та узгодження 

питання щодо законопроекту в частині реалізації проектів, що мають публічний 

інтерес (зокрема, містить економічний та соціальний складники) та розроблення 

вичерпного переліку діяльності, що потребує проведення оцінки впливу на 

території Смарагдової мережі.  

 

Шахматенко Р.С. наголосив, що ключовим зауваженням в ході обговорення 

законопроекту було висловлене непорозуміння щодо співвідношення процедур 

оцінки впливу на довкілля та оцінки впливу на території Смарагдової мережі. 

Необхідно визначити перспективи та ризики розроблення вичерпного переліку 

діяльності, що потребує проведення оцінки впливу на території Смарагдової 

мережі. 

 

Борисюк М.М. уточнив, на якому з етапів підготовки законопроекту зазначені 

зауваження будуть опрацьовані.  

 

Шахматенко Р.С. зауважив, що пропозиції та зауваження стосуються підготовки 

законопроекту до другого читання, враховуючи вимоги Закону України «Про 

Регламент Верховної ради України». 
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Бондаренко О.В. зауважив, що Комітет вносить пропозиції згідно Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України» до статей вже існуючих 

нормативних актів. 

 

Борисюк М.М. зауважив на необхідності надання пропозицій Верховній Раді 

України щодо зауважень Національного агентства з питань запобігання корупції. 

 

Скрильніков Д.В. зазначив, що отримані зауваження не потребували внесення 

суттєвих змін до законопроекту. Також увагу було приділено зауваженням 

Національного агентства з питань запобігання корупції та зауваженням стосовно 

проведення процедури скринінгу. 

 

Кравченко О.В. наголосила на зауваженнях від Національного агентства з питань 

запобігання корупції та Головного науково-експертного управління Апарату 

Верховної Ради України. Суттєвим зауваженням є створення центрального 

органу виконавчої влади, що не входить до повноважень парламенту. 

 

Петренко А. зауважив, що законопроект не має створювати додаткового 

дозвільного навантаження на підприємства надрокористування. Доцільно 

переглянути процедуру оцінки впливу на території Смарагдової мережі та 

питання в частині розроблення вичерпного переліку діяльності, що потребує 

проведення оцінки впливу на території Смарагдової мережі. 

 

Бондаренко О.В. запропонував доручити Овчинниковій Ю.Ю. пропрацювати 

рішення Комітету та зауваження, які можливо врахувати до другого читання та 

оприлюднити рішення на одному з наступних засідань Комітету. 

 

Борисюк М.М. наголосив, що у рішенні має бути зазначено про підготовку 

законопроекту до другого читання без корупціогенних факторів, виявлених 

Національним агентством з питань запобігання корупції. 

 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію інформацію взяти до відома.  

 

Борисюк М.М. зауважив, якщо відсутні заперечення від народних депутатів 

України – членів Комітету, то голосування не вимагається. 

 

За результатами обговорення пропозиції на голосування не виносились. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

                          Воловенко Ольга Петрівна 

 

 

4. 

 

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

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 
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природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду 

Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про внесення змін до Закону України 

«Про Червону книгу України» (щодо посилення охорони рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, 

занесені до Червоної книги України) (реєстр. № 4570, доопрацьований). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., Приліпко І.С. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про Червону книгу України» (щодо посилення охорони 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і 

рослинного світу, занесені до Червоної книги України) (реєстр. № 4570, 

доопрацьований) за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, 

об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів 

природно-заповідного фонду, Овчинникову Юлію Юріївну. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

                          Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

5. 

 

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

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 

природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду 

Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про приєднання України до Конвенції 

про Європейський інститут лісу (реєстр. № 0094). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Войтович Л.В., Ставчук І.І. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про приєднання України до 

Конвенції про Європейський інститут лісу (реєстр. № 0094). 

2. Рішення направити до Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва. 
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Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Войтович Людмила Василівна 

 

 

6. 

 

Питання 6 порядку денного засідання Комітету – про проекти Законів про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного 

фонду внутрішніх водних шляхів (реєстр. № 4168 від 30.09.2020), внесений 

народними депутатами України Кісєлем Ю.Г., Ковальовим А.В., 

Негулевським І.П. та іншими народними депутатами України; про внесення змін 

до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду внутрішніх 

водних шляхів (реєстр. № 4168-1 від 16.10.2020) внесений народними 

депутатами України Лабазюком С.П., Батенко Т.І., Молотком І.Ф. та іншим 

народними депутатами України – перенесено. 

 

 

7. 

 

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

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо удосконалення пенсійного законодавства (реєстр.№ 4668-1). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Гуцало І.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення пенсійного законодавства (реєстр.№ 4668-1). 

2. Рішення направити Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 
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8. 

 

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

консультанта Гуцало О.С. про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо надання пільг громадянам України, що звертаються за вчиненням 

консульських дій (реєстр.№ 5015, доопрацьований). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Гуцало І.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

надання пільг громадянам України, що звертаються за вчиненням консульських 

дій (реєстр.№ 5015, доопрацьований). 

2. Рішення направити Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

9. 

 

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

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

України «Про волонтерську діяльність» (реєстр. № 5029). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Лопушенко О.І. 

 

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 волонтерську діяльність» (реєстр. № 

5029) за результатами розгляду у 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 – 3. 
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Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

10. 

 

Питання 10 порядку денного засідання Комітету – про проекти Законів про 

внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про державний бюджет 

України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної 

політики та продовольства України (реєстр. № 5197 від 03.03.2021), поданий 

народними депутатами України Буніним С.В. та іншими народними депутатами 

України; про внесення змін до додатків № 3 та № 4 Закону України «Про 

державний бюджет України на 2021 рік» щодо забезпечення діяльності 

Міністерства аграрної політики та продовольства України (реєстр. № 5197-1 від 

17.03.2021), поданий народними депутатами України Халімоном П.В. та іншими 

народними депутатами України; про внесення змін до додатків № 3 та № 4 

Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» щодо 

забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства 

України (реєстр. № 5197-2 від 19.03.2021), поданий народними депутатами 

України Підласою Р.А., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами 

України – знято з розгляду. 

 

 

11. 

 

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

підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В, про проект Постанови про імплементацію Національного плану 

скорочення викидів від великих спалювальних установок (реєстр. № 5129). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Борисюк М.М., 

Хоренжая І.В. 

 

Борисюк М.М. зазначив, що рекомендувати Верховній Раді України прийняти 

проект Постанови можливо за умови врахування зауважень Комітету. Доцільно 

замінити п. 1.3, зазначити – схвалити проект Закону України «Про основні засади 

енергетичної стратегії», що відповідає Конституції України. Доречно не 

визначати кому саме доручати розроблення проекту стратегії, а надати 

можливість визначитись за цим питанням Уряду.  
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Василенко Л.В. запропонувала уточнити строки розроблення документів. 

Необхідно, щоб Кабінет Міністрів України визначився з механізмом 

фінансування і розробив стратегію до кінця 2021 року. 

 

Борисюк М.М. запропонував включити пропозиції підкомітету та виголошені 

правки у подання до Верховної Ради України із урахуванням рішення Комітету.  

 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію надати доручення голові Комітету внести 

техніко-юридичні правки з урахуванням пропозицій секретаріату Комітету та 

пропозицій народного депутата України Василенко Л.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести пропозицію Верховній Раді України проект 

Постанови про імплементацію Національного плану скорочення викидів від 

великих спалювальних установок (реєстр. № 5129) за результатами розгляду 

прийняти в цілому з урахуванням зауважень Комітету. 

2. Висновок направити Комітету Комітету з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

12. 

 

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

підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, 

природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду 

Овчинникової Ю.Ю. щодо змін у складі робочої групи з підготовки проектів 

законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо 

гуманізації відношення до тварин у розважальній діяльності), про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження ідентифікації та 

реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними).  

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., 

Бережний Є.О. 

 

Овчинникова Ю.Ю. повідомила, що до неї, як до Голови робочої групи, 

надійшли звернення фахівців та представників громадських організацій з 

проханням долучитися до складу вищезгаданої робочої групи, а саме: 
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Гошовська Антоніна Антонівна – заступник голови ГС «Українського 

об‘єднання захисників тварин»; 

Лісчишина Олександра Олександрівна – директорка товариства з обмеженою 

відповідальністю «Чотири лапи Україна», співзасновниця благодійної 

організації «Благодійний фонд «Чотири лапи»; 

Марченко Михайло Анатолійович – співголова ГО «Громадянські слідчі», 

співзасновник інтернет-каналу «Перший зоозахисний UA»; 

Мельник Олександра Василівна – директор КП «Центр захисту тварин» 

Житомирської міської ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Внести зміни до складу робочої групи з підготовки проектів законів 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

гуманізації відношення до тварин у розважальній діяльності), про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження ідентифікації та 

реєстрації тварин з метою посилення відповідального поводження з ними). 

3. Включити до складу зазначеної робочої групи таких фахівців: 

Гошовську Антоніну Антонівну – заступника голови ГС «Українського 

об‘єднання захисників тварин»; Лісчишину Олександру Олександрівну – 

директорку товариства з обмеженою відповідальністю «Чотири лапи Україна», 

співзасновницю благодійної організації «Благодійний фонд «Чотири лапи»; 

Марченка Михайла Анатолійовича – співголову ГО «Громадянські слідчі», 

співзасновника інтернет-каналу «Перший зоозахисний UA»; Мельник 

Олександру Василівну – директора КП «Центр захисту тварин» Житомирської 

міської ради. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                         Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

13. 

 

 

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

підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В. про рекомендації слухань у комітеті на тему: «Участь України у 

Європейському зеленому курсі». 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Борисюк М.М., 

Ставчук І.І., Зінченко С. 

 



18 
 

Василенко Л.В. зазначила, що рекомендації містять низку положень щодо 

підтримки Уряду в євроінтеграційних зелених прагненнях та апроксимації 

державних політик до європейського зеленого курсу. 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію схвалити зазначені рекомендації. 

 

Ставчук І.І. наголосила на зауваженнях Міністерства з питань захисту довкілля 

та природних ресурсів України, зокрема в частині: запровадження посади Віце-

прем'єр-міністра з питань адаптації до змін клімату; розроблення та подання на 

розгляд Верховної Ради України загальнодержавної програми «Зелений курс 

України»; забезпечення функціонування автоматизованої системи моніторингу 

звітності щодо викидів парникових газів; розроблення та подання на 

затвердження Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акту 

щодо плану заходів із досягнення кліматичної нейтральності; використання 

поняття «кліматичний фонд».  

 

Василенко Л.В. зауважила на доцільності опрацювання зазначених зауважень. 

 

Борисюк М.М. зауважив, що загальнодержавна програма приймається виключно 

Верховною Радою України, а розробляється виключно Кабінетом Міністрів 

України. 

 

Зінченко С. зауважив, що питання «Green Deal» стосуються також Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства розвитку громад та територій України. 

Необхідно також залучати зазначені міністерства на етапі розробки та 

запровадження політики європейського зеленого курсу. 

 

Василенко Л.В. зауважила, що рекомендації визначено для кожного відомства.  

 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію доручити Голові Комітету вносити 

техніко-юридичні правки за наслідками обговорення рекомендацій і затвердити 

їх. 

 

Зінченко С. зазначив, що окрім питань охорони навколишнього природного 

середовища, зелений курс також стосується питань економіки. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити рекомендації слухань у комітеті на тему: «Участь України 

у Європейському зеленому курсі». 

2. Доручити Голові Комітету вносити техніко-юридичні правки за 

наслідками обговорення зазначеного питання. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 
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Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Бережний Євген Олегович 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                   О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                                                                                О. ФЕЛЬДМАН 


