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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., Овчинникова Ю.Ю., 

Кривошеєв І.С., Василенко Л.В., Бакунець П.А., Матусевич О.Б., Якименко П.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Нестеренко К.О., Яценко А.В., 

Шахов С.В., Прощук Е.П. 

 

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

Воловенко О.П., Приліпко І.С., Ярмоленко О.В., Тарасюк М.В., 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.; Лабунської А.В. – Іванов С. Б.; 

Василенко Л.В. – Столбова М.А.; Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; 

Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.; 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського 

співробітництва; 
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Кисилевський Дмитро Давидович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань економічного розвитку; 

Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Губа Сергій Михайлович – директор юридичного департаменту Державної 

служби геології та надр України; 

Калюга Володимир Олександрович – Керівник Херсонської обласної 

прокуратури; 

Седик Владислав Миколайович – перший заступник Голови Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

Козир Сергій В’ячеславовович – голова Херсонської обласної державної 

адміністрації; 

Неліпа Андрій Володимирович – голова громадської ради при Державному 

агентстві водних ресурсів України; 

Гавриленко Віктор Семенович – директор Біосферного заповідника «Асканія-

Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України; 

Василюк Олексій – голова правління, співзасновник Української 

природоохоронної групи, експерт з заповідної справи та охорони 

біорізноманіття; 

Петренко Артем – виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній 

України; 

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», голова інформаційно-аналітичного центру 

металургії та промисловості «ГМК Центр». 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 
 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

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

щодо дерегуляції розробки родовищ корисних копалин, переробки 

мінеральної сировини та проведення гірничих робіт  

(реєстр. № 5127 від 22.02.2021), поданий народними депутатами України 

Василенко Л.В., Осадчуком А.П. та іншими народними депутатами 

України 
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Допов.:  голова підкомітету Якименко Павло Віталійович   

Бережний Євген Олегович 

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

приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України плати за 

спеціальне використання об'єктів тваринного світу та природних 

рослинних ресурсів 

(реєстр. № 5200 від 04.03.2021), поданий Кабінетом Міністрів України 

 

Допов.:  голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

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

щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин 

(реєстр.№ 5227 від 12.03.2021), внесений народними депутатами України 

Шинкаренком І.А., Славицькою А.К., Ткаченком О.М. 

 

Допов.:  голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

4. Проект Закону про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу 

України щодо орендної плати для земельних ділянок, на яких 

вирощуються енергетичні рослини 

(реєстр.№ 5228 від 12.03.2021), внесений народними депутатами України 

Шинкаренком І.А., Славицькою А.К., Ткаченком О.М. 

 

Допов.:  голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

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

використання екологічного податку 

(реєстр.№ 5128 від 22.02.2021), поданий народними депутатами України 

Василенко Л.В., Лабунською А.В., Бакунцем П.А., Криворучкіною О.В., 

Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України.  

 

Допов.:  голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

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

щодо криміналізації відповідальності за невиконання законних вимог 

посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища  

(реєстр. № 5204 від 04.03.2021), поданий народними депутатами України 

Штепою С.С. та Нікітіною М.В. 

 

Допов: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 
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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. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про зняття з розгляду 

питання 8 порядку денного засідання Комітету: 

проект Закону про внесення змін до статті 256-1 Податкового кодексу 

України (щодо рентної плати за транзит аміаку територією України 

трубопровідним транспортом, реєстр. № 5186 від 04.02.2021), внесений 

народним депутатом України Шаховим С.В. 

Інформацію про внесення до порядку денного засідання Комітету питання 

щодо розгляду: 

проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування (реєстр. № 2765 

від 16.01.2020), внесений народними депутатами України Маріковським О.В., 

7. Проект Закону про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів 

України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на 

внутрішньому ринку" 

(реєстр. № 5175 від 01.03.2021), внесений народним депутатом України 

Кисилевським Д.Д. 

 

Допов.:  голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Тарасюк Микола Володимирович 

8. Проект Закону про внесення змін до статті 256-1 Податкового кодексу 

України (щодо рентної плати за транзит аміаку територією України 

трубопровідним транспортом) 

(реєстр.№ 5186 від 04.02.2021), внесений народним депутатом України 

Шаховим С.В. 

 

Допов.:  голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

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

щодо реформування системи перевезень пасажирів автомобільним та 

міським електричним транспортом відповідно до стандартів 

Європейського Союзу  

(реєстр. № 5149 від 25.02.2021), поданий народними депутатами України 

Гореньком О.О., Разумковим Д.О., Бондаренком О.В. та іншими 

народними депутатами України 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Ярмоленко Оксана Василівна 
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Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами 

України. 

Інформацію про внесення до порядку денного засідання Комітету питання 

щодо проведення слухань у комітеті на такі теми: 

«Розвиток законодавчих засад екологічного страхування в Україні»; 

«Розподіл та використання екологічного податку в Україні: сучасний стан 

та пріоритетні напрями реформування». 

Інформацію про внесення до порядку денного засідання Комітету питання: 

про лист народного депутата України, голови підкомітету з питань лісових 

ресурсів, об'єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та 

об'єктів природно-заповідного фонду Овчинникової Ю.Ю. стосовно масової 

загибелі птахів, в тому числі червонокнижних видів, на території Херсонської 

області, зокрема біосферного заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-

Фейна Національної академії аграрних наук України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

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

 

 

1. 

 

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

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

про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

дерегуляції розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної 

сировини та проведення гірничих робіт (реєстр. № 5127). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Якименко П.В., 

Криворучкіна О.В., Маріковський О.В., Лабунська А.В., Бережний Є.О., 

Губа С.М., Петренко А. 

 

Василенко Л.В. наголосила, що спільною проблемою для всіх підприємств 

надрокористування є перевищення повноважень і застосування корупціогенних 

схем Державною службою України з питань праці. Зокрема, потребує вирішення 

питання в частині отримання ліцензії надрокористувачами та гірниками. 

 

Якименко П.В. зазначив, що основними змінами в законопроекті є скасування 

процедури погодження плану розробки родовищ, проектів і правил технічної 

експлуатації з Державною службою України з питань праці. Наразі надходять 

листи про діяльність зазначеного органу влади від багатьох представників сфери 

надрокористування, зокрема з Харківської області. Зважаючи на те, що указом 

Президента України було визначено законопроект реєстр. № 4187 як 

пріоритетний, необхідно між 1 та 2 читаннями зібрати підкомітет і запросити 
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експертів для розгляду зазначеного питання. Немає сенсу розробляти новий 

законопроект, у той час, коли Комітет працює над законопроектом реєстр. № 

4187. 

 

Бондаренко О.В. уточнив, який інший орган влади (окрім Державної служби 

України з питань праці) зможе виконувати функції, про які йшлося. 

 

Якименко П.В. зазначив, що саме тому є пропозиція після внесення 

законопроекту реєстр. № 4187 на розгляд Верховної Ради України організувати 

розширене засідання підкомітету із залученням представників Державної 

служби України з питань праці та асоціацій. Натомість, можливо створити 

робочу групу для детальнішого опрацювання зазначеного питання із залученням 

провідних фахівців. 

 

Бережний Є.О. поінформував про зауваження до законопроекту, зокрема: 

Комітету з питань бюджету стосовно того, що за умови набрання чинності 

законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету; Головного 

науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України в частині 

внесення змін до статті 51 Кодексу України про надра; Міністерства юстиції 

України щодо запропонованих змін, які можуть призвести до порушення 

системного взаємозв’язку між Кодексом України про надра та Гірничим законом 

України; Міністерства енергетики України стосовно недоцільності внесення 

змін до статті 24 та пропозиції викладення в іншій редакції частини 5 статті 19 

Гірничого закону України; Національної асоціації добувної промисловості 

України в частині усунення зайвого регуляторного навантаження при отриманні 

права користування надрами. Міністерство захисту довкілля та природних 

ресурсів України підтримує зазначений законопроект, а Міністерство фінансів 

України зауважує, що реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових 

видатків з Державного бюджету України. 

 

Криворучкіна О.В. поінформувала про ризики прийняття зазначеного 

законопроекту, що полягають у додатковому навантаженні на навколишнє 

природне середовище та загрозах життю і здоров’ю людей. Якщо йдеться про 

корупціогенні фактори та неналежне виконання повноважень Державною 

службою України з питань праці, тоді необхідно зосередити увагу на питанні 

реформування цього органу, його регіональних відділень. Проблема корупції 

наявна, однак повністю позбавити нагляду за охороною праці на таких складних 

об’єктах недоречно. 

 

Маріковський О.В. зазначив, що можливо підтримати зазначений законопроект, 

однак наразі він не узгоджується із законопроектом реєстр. № 4187, який 

підтриманий Президентом України та Урядом. Тому, ймовірно за результатами 

розгляду Верховною Радою України не отримає достатню кількість голосів.  

 

Губа С.М. наголосив на підтримці законопроекту реєстр. № 4187, який є 

прогресивнішим. Зокрема, у пропонованому законопроекті реєстр. № 5127 
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вилучено значну кількість повноважень Державної служби України з питань 

праці, що є ризикованим, оскільки стосується безпеки на кар’єрах, шахтах, 

техніки, транспортування корисних копалин. Законопроект реєстр. № 5127 

потребує доопрацювання. 

 

Якименко П.В. зазначив, що оскільки у більшості виступів щодо законопроекту 

йшлося про наявні корупціогенні фактори, доцільно заслухати представників 

Державної служби України з питань праці. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що на засіданні відсутні представники центрального 

апарату Державної служби України з питань праці. 

 

Петренко А. зазначив, що Державна служба України з питань праці щорічно 

погоджує плани робіт надрокористувачів. Зокрема, нафтогазовидобувні компанії 

також стикаються з тим, що відповідні обласні органи Державної служби 

України з питань праці щорічно подають запити стосовно необхідності 

погодження планів робіт, що є неврегульованим чинним законодавством. Тому 

пропоновані зміни у законопроекті реєстр. №5127 є доречними. 

 

Бондаренко О.В. висловив дві пропозиції: направити пропонований 

законопроект на доопрацювання та зосередити увагу на законопроекті реєстр. № 

4187; перенести розгляд цього питання із залученням представників Державної 

служби України з питань праці. 

 

Василенко Л.В. зазначила, що це питання також стосується Комітету з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів. Доцільно організувати розширене 

засідання двох комітетів із залученням гірників, представників Державної 

служби України з питань праці, щоб краще розібратися в цьому питанні. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що оскільки ми не можемо розглядати одні й ті ж 

статті в декількох законопроектах, є пропозиція направити пропонований 

законопроект на доопрацювання. Доручити народним депутатам України 

Якименко П.В., Василенко Л.В. та Криворучкіній О.В. якнайшвидше 

організувати обговорення зазначеного питання із залученням представників 

інших комітетів, видобувних асоціації, Державної служби геології та надр 

України і Державної служби України з питань праці.  

 

Лабунська А.В. зазначила, що наявність корупціогенного складника стосується 

діяльності правоохоронних органів. Необхідно долучити до обговорення також 

Комітет з питань правоохоронної діяльності. Однак, повністю вилучити 

повноваження нагляду в цій сфері недоцільно. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання законопроект про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції розробки родовищ 



8 
 

корисних копалин, переробки мінеральної сировини та проведення гірничих 

робіт (реєстр. № 5127). 

2. Співдоповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

голову підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, 

народного депутата України Якименка Павла Віталійовича. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович   

                          Бережний Євген Олегович 

 

 

2. 

 

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

консультанта Приліпко І.С. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законів України щодо приведення у відповідність із Бюджетним кодексом 

України плати за спеціальне використання об'єктів тваринного світу та 

природних рослинних ресурсів (реєстр. № 5200). 

 

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

Краснолуцький О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо приведення у відповідність із Бюджетним 

кодексом України плати за спеціальне використання об'єктів тваринного світу та 

природних рослинних ресурсів (реєстр. № 5200) включити до порядку денного 

п’ятої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради України. За 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

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 осіб, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 
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3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренко 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. стосовно масової загибелі птахів, в тому числі 

червонокнижних видів, на території Херсонської області, зокрема біосферного 

заповідника «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії 

аграрних наук України. 

 

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

Лабунська А.В., Геращенко І.В., Краснолуцький О.В., Шахматенко Р.С., 

Козир С.В., Седик В.М., Калюга В.О., Гавриленко В.С., Василюк О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати: 

1) Кабінету Міністрів України спільно з центральними органами 

виконавчої влади: 

– розробити і внести на розгляд Верховної Ради України законопроект 

щодо обмеження використання пестицидів та агрохімікатів в межах природно-

заповідного фонду й інших природоохоронних територій, зокрема встановлення 

відповідних охоронних зон з особливим режимом природокористування; 

– внести зміни до Державних санітарних правил «Транспортування, 

зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДCП 

8.8.1.2.001-98, зокрема у частині відкритого застосування отрутохімікатів; 

– переглянути Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених 

до використання в Україні; 

– розробити відповідні нормативні акти щодо мінімізації впливу 

діяльності агропідприємств і фермерських господарств на мігруючі види птахів 

та посилення контролю й відповідальності за застосування отрутохімікатів у 

сільському господарстві. 

2) Державній екологічній інспекції України, Державній службі України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національній 

поліції України здійснювати в межах повноважень контроль за дотриманням 

агропідприємствами, установами, організаціями та громадянами  законодавства 

під час застосування пестицидів та агрохімікатів. 

3) Обласним державним адміністраціям: 

– розглянути питання стосовно заборони застосування пестициду 

бродіфакуму (згідно норм статті 49 Закону України «Про тваринний світ») 

спільно з Міндовкілля та Мінагрополітики; 

– надавати роз’яснення на місцях про дотримання правил використання і 

застосування отрутохімікатів.  

3. Звернутися до Генерального прокурора з проханням взяти під особистий 

контроль 9 кримінальних проваджень, які наразі відкриті у Херсонській області 

за фактом загибелі птахів. 



10 
 

4. Повернутися до розгляду питання на одному із наступних засідань 

Комітету. 

5. Рішення Комітету направити до Кабінету Міністрів України, Офісу 

Генерального прокурора, Державної екологічної інспекції України, Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Національної поліції України, обласних державних адміністрацій. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

4. 

 

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

Комітету Маріковського О.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх 

існування (реєстр. № 2765). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., 

Овчинникова Ю.Ю., Борисюк М.М. 

 

Маріковський О.В. зазначив, що законопроект було подано на розгляд Верховної 

ради України ще в минулому році. Комітет з питань екологічної політики та 

природокористування визначено головним щодо розгляду зазначеного 

законопроекту, яким вносились зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. Після внесення змін до Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» було встановлено процедуру, згідно якої будь-які 

зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення мають 

погоджуватись із Комітетом з питань правоохоронної діяльності. Тому, розгляд 

законопроекту було відкладено на невизначений час у зв’язку із його 

доопрацюванням за участю Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

Зокрема, деякі із зауважень Комітету з питань правоохоронної діяльності 

полягають у наступному: законопроект допускає суб’єктивне трактування 

деяких категорій (наприклад: «здійснення заходів щодо збереження середовища 

існування», «умови розмноження водних біоресурсів»). Необхідно переглянути 

зазначені категорії, оскільки наявність неточностей та суб’єктивних трактувань 

унеможливлює процедуру застосування штрафів і санкцій відповідно до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, доопрацювання 

потребують запропоновані зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в частині трактування таких понять як «любительське 

рибальство» та «браконьєрство».  
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Овчинникова Ю.Ю. висловила прохання залучити підкомітет з питань лісових 

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

об‘єктів природно-заповідного фонду до обговорення зазначеного 

законопроекту із представниками комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію направити законопроект на повторне 

друге читання. 

 

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

 

Борисюк М.М. зауважив на необхідності скасування попереднього рішення 

Комітету від 30 вересня 2020 року, яким затверджено порівняльну таблицю і 

запропоновано прийняти законопроект в цілому як Закон. 

 

Бондаренко О.В. запропонував додатково проголосувати за скасування 

попереднього рішення Комітету від вересня 30 вересня 2020 року за наслідками 

розгляду зазначеного законопроекту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Скасувати пункт 7 Рішення Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування від 02 вересня 2020 року № 42/2. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та 

середовища їх існування (реєстр. № 2765) за результатами розгляду у другому 

читанні повернути Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування для доопрацювання та внесення на розгляд у 

повторному другому читанні. 

3. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, заступника голови Комітету Маріковського 

Олександра Валерійовича. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: заступник Голови Комітету Маріковський Олександр 

Валерійович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

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 внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери вирощування 

енергетичних рослин (реєстр.№ 5227). 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення суб’єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери 

вирощування енергетичних рослин (реєстр. № 5227). 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної 

політики. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

6. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про проект Закону 

про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо орендної 

плати для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні рослини (реєстр. 

№ 5228). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про 

внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо орендної плати 

для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні рослини (реєстр. № 

5228). 

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

митної політики. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 
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7. 

 

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 Бюджетного кодексу 

України щодо використання екологічного податку (реєстр. № 5128). 

 

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

Маріковський О.В., Лабунська А.В., Криворучкіна О.В., Шахматенко Р.С., 

Турик М.В., Зінченко С. 

 

За результатами обговорення на голосування було винесено пропозицію щодо 

перенесення розгляду проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо використання екологічного податку (реєстр. № 5128) на початок 

травня після проведення слухань у комітеті щодо розподілу коштів на 

природоохоронні заходи та їх належне витрачання. 

 

Рішення прийнято: за – 8, утримались – 1, не голосували – 3. 

 

 

Відповідальні: голова підкомітету Якименко Павло Віталійович 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

8. 

 

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

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

законодавчих актів України щодо криміналізації відповідальності за 

невиконання законних вимог посадових осіб, які здійснюють державний 

контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 

5204). 

 

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

Маріковський О.В., Шахматенко Р.С., Бойко О.О., Неліпа А.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення на 

доопрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо криміналізації відповідальності за невиконання законних вимог 

посадових осіб, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 

навколишнього природного середовища (реєстр. № 5204). 
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2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

9. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про проект Закону 

про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» (реєстр. № 5175). 

 

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

Маріковський О.В., Кисилевський Д.Д., Зінченко С. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту 

Закону про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення 

дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку» (реєстр. № 5175). 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 

 

10. 

 

Питання порядку денного засідання Комітету про проект Закону про внесення 

змін до статті 256-1 Податкового кодексу України (щодо рентної плати за 

транзит аміаку територією України трубопровідним транспортом, реєстр. № 

5186) – зняття з розгляду. 
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11. 

 

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

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

законодавчих актів України щодо реформування системи перевезень пасажирів 

автомобільним та міським електричним транспортом відповідно до стандартів 

Європейського Союзу (реєстр. № 5149). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Маріковський О.В., 

Ярмоленко О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань транспорту та інфраструктури внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування системи перевезень пасажирів автомобільним та міським 

електричним транспортом відповідно до стандартів Європейського Союзу 

(реєстр. № 5149). 

2. Рішення направити до Комітету з питань транспорту та інфраструктури. 

 

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 заступника Голови 

Комітету Криворучкіної О.В. стосовно проведення слухань у Комітеті на тему 

«Розвиток законодавчих засад екологічного страхування в Україні», а також на 

тему «Розподіл та використання екологічного податку в Україні: сучасний стан 

та пріоритетні напрями реформування». 

 

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

Овчинникова Ю.Ю., Борисюк М.М. 

 

Криворучкіна О.В. зазначила, що у квітні поточного року планується провести 

слухання у Комітеті. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони 

України «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній 

сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», серед пріоритетних завдань 

визначено внесення у тримісячний строк на розгляд Верховної Ради України 

законопроекту про екологічне страхування. Наразі тривають напрацювання 
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щодо зазначеного питання в рамках робочої групи, створеної в лютому місяці 

цього року. Запропоновано 22 квітня 2021 року провести слухання у Комітеті на 

тему: «Розвиток законодавчих засад екологічного страхування в Україні», а 

також 29 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Розподіл та 

використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні 

напрями реформування». 

 

Борисюк М.М. зауважив на доцільності проведення слухань у Комітеті у форматі 

круглих столів, що спростить підготовку з огляду на різні вимоги щодо 

організації цих заходів.  

 

Овчинникова Ю.Ю. зауважила на нагальності проведення саме слухань у 

Комітеті.  

 

Криворучкіна О.В. підтримала пропозицію проведення слухань у Комітеті. 

 

Бондаренко О.В. зауважив на заходах, що вже заплановані на квітень поточного 

року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 22 квітня 2021 року слухання у Комітеті на тему: «Розвиток 

законодавчих засад екологічного страхування в Україні», а також 29 квітня 2021 

року слухання у Комітеті на тему: «Розподіл та використання екологічного 

податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями реформування» та 

внести відповідні зміни до Плану роботи Комітету, затвердженого рішенням 

Комітету від 12 січня 2021 року № 62/5. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Криворучкіна Олена Володимирівна 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                                   О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                                                                                О. ФЕЛЬДМАН 


