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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 8  
 

                  28         квітня     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., 

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., 

Василенко Л.В. 

 

ПРИСУТНІ: 

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

Лопушенко О.І., Ярмоленко О.В., Приліпко І.С., Гуцало І.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.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.;  

Якименка П.В. – Волкова О.М., Роскопіна Ю.О.; Прощука  Е.П. – Турик М.В.; 

Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; Овчинникової  Ю.Ю. – Богдан Н.І.; 

Лабунської  А.В. – Іванов С.Б; Василенко Л.В. – Столбова М.А. 

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Соломчук Дмитро Вікторович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; 
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Степаненко Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого з дотримання 

соціальних та економічних прав; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Петльований Максим Юрійович – помічник-консультант народного депутата 

України – Василевської-Смаглюк О.М.; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України;  

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України;  

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Глущенко Сергій Миколайович – заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України; 

Заруба Дмитро Васильович – перший заступник Голови Державної екологічної 

інспекції України; 

Плачков Григорій Іванович – Голова Державної інспекції ядерного регулювання 

України, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки 

України; 

Матюх Тетяна Володимирівна – керівник експертної групи з питань солідарної 

системи пенсійного страхування Директорату розвитку соціального страхування 

та пенсійного забезпечення, Міністерство соціальної політики України; 

Водоласков Валерій Павлович – начальник управління гідрометеорології, 

Державна служби України з надзвичайних ситуацій; 

Деревинський Юрій Володимирович – заступник директора Департаменту 

запобігання надзвичайним ситуаціям, Державна служби України з надзвичайних 

ситуацій; 

Коротинський Петро Андрiйович – заступник директора Департаменту 

реагування на надзвичайні ситуації, Державна служби України з надзвичайних 

ситуацій; 

Симоненко Віктор Анатолійович – головний спеціаліст відділу моніторингу та 

охорони державного мисливського фонду Управління мисливського 

господарства та полювання Державного агентства лісових ресурсів України; 

Чекан Катерина Володимирівна – керівник експертної групи у сфері карантину 

та захисту рослин директорату безпечності харчових продуктів, Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

1. Проект Закону про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України 

(реєстр. № 5235 від 12.03.2021), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 62 Кодексу цивільного 

захисту України щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів для 

забезпечення місцевої пожежної охорони 

(реєстр. № 5254 від 17.03.2021), внесений народними депутатами України 

Верещук І.А., Тимофійчуком В.Я., Касаєм К.І. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

3. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо 

відповідальності за порушення законодавства у галузі бджільництва та 

щодо охорони, захисту, збереження бджіл) 

(реєстр. № 5328 від 02.04.2021), внесений народними депутатами України 

Івченком В.Є., Скороход А.К., Колюхом В.В., Мейдичем О.Л. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

4. Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про збір 

на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо звільнення від 

сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій 

державній реєстрації деяких транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення 

(реєстр. № 5209 від 05.03.2021), внесений народними депутатами України 

Міньком С.А., Загороднім Ю.І., Вацаком Г.А. та іншими народними 

депутатами України, 

Проект Закону про внесення зміни до пункту 7 статті 1 Закону України 

«Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 

звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування при першій державній реєстрації деяких транспортних 

засобів спеціального та спеціалізованого призначення 

(реєстр. № 5209-1 від 16.03.2021), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В. і Цимбалюком М.М., 
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Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про збір 

на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо звільнення від 

сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування деяких 

транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, а 

також при набутті права власності на легкові автомобілі особами з 

інвалідністю, сім’ями з дітьми з інвалідністю, багатодітними сім’ями, 

прийомними сім’ями та дитячими будинками сімейного типу» 

(реєстр. № 5209-2 від 25.03.2021), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Морозом В.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

5. Проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України «Про 

порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво 

ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» щодо 

змін у переліку додатків до проекту закону про розміщення, проектування 

та будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для 

поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне 

значення  

(реєстр. № 5146 від 24.02.2021), внесений народним депутатом України 

Нагорняком С.В., та  

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врахування результатів оцінки впливу на довкілля та врегулювання 

деяких питань у сфері поводження з радіоактивними відходами  

(реєстр. № 5146-1 від 11.03.2021), внесений народними депутатами 

України Василенко Л.В., Маріковським О.В., Кривошеєвим І.С. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

6. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо запровадження відповідальності за недотримання 

вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  

(реєстр. № 5160 від 25.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

7. Проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання 

гідротехнічної меліорації земель  

(реєстр. № 5202 від 04.03.2021), внесений народними депутатами України 

Чорноморовим А.О., Чернявським С.М. та іншими народними депутатами 

України. 
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Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

8. Проект Закону про внесення змін до статті 133 Податкового кодексу 

України щодо особливостей неприбуткового статусу організацій 

водокористувачів 

(реєстр. № 5203 від 04.03.2021), внесений народним депутатом України 

Ковальчуком О.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

9. Проект Закону про страхування 

(реєстр. № 5315 від 29.03.2021), внесений народними депутатами України 

Гетманцевим Г.О., Аллахвердієвою І.В. та іншими народними депутатами 

України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

10. Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших 

законодавчих актів щодо скасування інституту права постійного 

користування земельними ділянками 

(реєстр. № 5385 від 15.04.2021), внесений народними депутатами України 

Литвиненком С.А., Чорноморовим А.О. та іншими народними депутатами 

України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Приліпко Ірина Сергіївна 

11. Проект Закону про пенітенціарну систему 

(реєстр. № 5293 від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

12. Проект Закону про Дисциплінарний статут пенітенціарної системи 

(реєстр. № 5294 від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

13. Проект Закону про захист рослин 

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

Соломчуком Д.В., Мезенцевою М.С., Кучером М.І. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 
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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 – 3. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про внесення до 

порядку денного додаткових питань: 

1. Щодо складної екологічної ситуації у місті Калуш Івано-Франківської 

області (Калуський гірничопромисловий комплекс, Домбровський кар’єр). 

2. Щодо спільного засідання Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування та Комітету з  питань антикорупційної політики у форматі 

відеоконференції стосовно забезпечення вимог антикорупційного законодавства 

в екологічній сфері. 

 

Борисюк М.М. зазначив щодо доцільності зняття з порядку денного питання 7 

проект Закону про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної 

меліорації земель (реєстр. № 5202 від 04.03.2021), внесений народними 

депутатами України Чорноморовим А.О., Чернявським С.М. та іншими 

народними депутатами України, так як дане питання було розглянуто на 

пленарному засіданні Верховної Ради України 27.04.2021 р. (повторне перше 

читання). 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

14. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пестициди і 

агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів і 

агрохімікатів 

(реєстр.№ 5237 від 12.03.2021), внесений народними депутатами України 

Соломчуком Д.В., Нікітіною М.В., Люботою Д.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

Тарасюк Микола Володимирович 

Питання до розгляду 

15. Щодо звітів про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України, а також про хід виконання загальнодержавних програм у 2020 

році 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 



7 
 

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

 

 

1. 

 

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

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

цивільного захисту України (реєстр. № 5235 від 12.03.2021), внесений народним 

депутатом України Заремським М.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Хорєв М.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (реєстр. № 5235 від 

12.03.2021), внесений народним депутатом України Заремським М.В., включити 

до порядку денного п’ятої сесії та розглянути на пленарному засіданні Верховної 

Ради України. За результатами розгляду в першому читанні, - відхилити. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначено голову Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренка О.В. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

2. 

 

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

директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС 

Коротинського П.А. про проект Закону про внесення зміни до статті 62 Кодексу 

цивільного захисту Укрїни щодо утворення пожежно-рятувальних підрозділів 

для забезпечення місцевої пожежної охорони  (реєстр. № 5254 від 17.03.2021), 

внесений народними депутатами України Верещук І.А., Тимофійчуком В.Я., 

Касаєм К.І. та іншими народними депутатами України. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення зміни до статті 62 Кодексу цивільного захисту України щодо утворення 

пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони 
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(реєстр.№ 5254 від 17.03.2021), внесений народними депутатами України 

Верещук І.А., Тимофійчуком В.Я., Касаєм К.І., включити до порядку денного 

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

результатами розгляду в першому читанні, - прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України 

визначено народного депутата України Шахова С.В.   

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

3. 

 

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

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

України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу 

України (щодо відповідальності за порушення законодавства у галузі 

бджільництва та щодо охорони, захисту, збереження бджіл) (реєстр. № 5328 від 

02.04.2021), внесений народними депутатами України Івченком В.Є., 

Скороход  А.К., Колюхом В.В., Мейдичем О.Л. 

 

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

Краснолуцький О.В., Заруба Д.В. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту 

Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України (щодо відповідальності за 

порушення законодавства у галузі бджільництва та щодо охорони, захисту, 

збереження бджіл) (реєстр. № 5328 від 02.04.2021), поданий народними 

депутатами України Івченком В.Є., Скороход А.К., Колюхом В.В., 

Мейдичем О.Л., за умови врахування зауважень, висловлених у мотивувальній 

частині рішення. 

2. Розглянути на наступному засіданні Комітету проект Закону про розвиток 

галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (реєстр. № 5274 від 

19.03.2021), внесений народними депутатами України Івченком В.Є., 

Василенко  Л.В., Шаховим С.В., іншими народними депутатами України та 

проект Закону про розвиток бджільництва та захист бджіл (реєстр. № 5274-1 від 

26.03.2021), внесений народними депутатами України Нікітіною М.В., 

Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами України. 
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3. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

4. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про внесення зміни до статті 1 

Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 

звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при 

першій державній реєстрації деяких транспортних засобів спеціального та 

спеціалізованого призначення (реєстр. № 5209 від 05.03.2021), внесений 

народними депутатами України Міньком С.А., Загороднім Ю.І., Вацаком Г.А. та 

іншими народними депутатами України,  та  проект Закону про внесення зміни 

до пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування» щодо звільнення від сплати збору на обов’язкове державне 

пенсійне страхування при першій державній реєстрації деяких транспортних 

засобів спеціального та спеціалізованого призначення (реєстр. № 5209-1 від 

16.03.2021), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Цимбалюком М.М., та проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону 

України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» щодо 

звільнення від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 

деяких транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, а 

також при набутті права власності на легкові автомобілі особами з інвалідністю, 

сім’ями з дітьми з інвалідністю, багатодітними сім’ями, прийомними сім’ями та 

дитячими будинками сімейного типу» (реєстр. № 5209-2 від 25.03.2021), 

внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В. та 

іншими народними депутатами України. 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів: самостійно визначити законопроект, який буде прийнято за основу, з  

урахуванням зауважень викладених у мотивувальній частині; під час 

опрацювання законопроектів передбачити обов’язковість застосування 

екологічних норм не нижче рівня «ЄВРО-6», а також звільнення від сплати збору 

на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на 

легкові автомобілі особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

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

ветеранів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

5. 

 

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

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону 

України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, 

будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» щодо змін у 

переліку додатків до проекту закону про розміщення, проектування та 

будівництво ядерної установки або об’єкта, призначеного для поводження з 

радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення (реєстр. 

№ 5146 від 24.02.2021), внесений народним депутатом України Нагорняком С.В., 

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

врахування результатів оцінки впливу на довкілля та врегулювання деяких 

питань у сфері поводження з радіоактивними відходами (реєстр. № 5146-1 від 

11.03.2021), внесений народними депутатами України Василенко Л.В., 

Маріковським О.В., Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами 

України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Шахматенко Р.С., Плачков Г.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про повернення 

суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання проекту Закону про 

внесення змін до статті 5 Закону України «Про порядок прийняття рішень про 

розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, 

призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення» щодо змін у переліку додатків до проекту закону 

про розміщення, проектування та будівництво ядерної установки або об’єкта, 

призначеного для поводження з радіоактивними відходами, які мають 

загальнодержавне значення (реєстр. № 5146 від 24.02.2021), внесеного народним 

депутатом України Нагорняком С.В., та проекту Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо врахування результатів оцінки впливу 

на довкілля та врегулювання деяких питань у сфері поводження з 
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радіоактивними відходами (реєстр. № 5146-1 від 11.03.2021, альтернативний), 

внесений народними депутатами України Василенко Л.В., Маріковським О.В., 

Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

6. 

 

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

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

України про адміністративні правопорушення щодо запровадження 

відповідальності за недотримання вимог Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (реєстр. № 5160 від 25.02.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Шахматенко Р.С., Заруба Д.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження 

відповідальності за недотримання вимог Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» (реєстр № 5160 від 25.02.2021), поданий Кабінетом Міністрів 

України, прийняти за основу з урахуванням зауважень Комітету, викладених у 

мотивувальній частині рішення. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 
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7. 

 

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

про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації 

земель (реєстр. № 5202 від 04.03.2021), внесений народними депутатами України 

Чорноморовим А.О., Чернявським С.М. та іншими народними депутатами 

України. 

 

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

Овчинникова  Ю.Ю., Хорєв М.Ю., Маріковський О.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити народним депутатам України – членам Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування надати в регламентний термін 

Комітету з питань аграрної та земельної політики пропозиції до проекту Закону 

про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації 

земель (реєстр № 5202 від 04.03.2021), поданого народним депутатом України  

Чорноморовим А.О. та іншими народними депутатами України, для підготовки 

на розгляд у повторному першому читанні. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

8. 

 

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

консультанта Ярмоленко О.В. про проект Закону про внесення змін до статті 133 

Податкового кодексу України щодо особливостей неприбуткового статусу 

організацій водокористувачів (реєстр. №5203 від 04.03.2021), внесений 

народним депутатом України Ковальчуком О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін 

до статті 133 Податкового кодексу України щодо особливостей неприбуткового 

статусу організацій водокористувачів (реєстр № 5203 від 04.03.2021), поданий 

народним депутатом України Ковальчуком О.В., повернути на доопрацювання. 
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2. Рішення направити до Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

9. 

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

консультанта Ярмоленко О.В. про проект Закону про страхування (реєстр. 

№ 5315 від 29.03.2021), внесений народними депутатами України 

Гетманцевим  Г.О., Аллахвердієвою І.В. та іншими народними депутатами 

України. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

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

внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про страхування 

(реєстр № 5315 від 29.03.2021), поданий народними депутатами України 

Гетманцевим Д.О., Аллахвердієвою І.В. та іншими народними депутатами 

України, направити на доопрацювання. 

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

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 1 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

10. 

 

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

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

кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування інституту права 

постійного користування земельними ділянками (реєстр. № 5385 від 15.04.2021), 

внесений народними депутатами України Литвиненком С.А., Чорноморовим 

А.О. та іншими народними депутатами України. 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Краснолуцький О.В. 

 

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 

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо скасування 

інституту права постійного користування земельними ділянками (реєстр. № 5385 

від 15.04.2021), поданий народними депутатами України Литвиненком С.А., 

Чорноморовим А.О., Чернявським С.М., іншими народними депутатами. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

11. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про пенітенціарну систему 

(реєстр. № 5293 від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правової політики внести пропозицію 

Верховній Раді України проект Закону України про пенітенціарну систему 

(реєстр.№ 5293 від 22.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, за 

результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань правової політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

12. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про Дисциплінарний статут 
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пенітенціарної системи (реєстр. № 5294 від 22.03.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правової політики внести пропозицію 

Верховній Раді України проект Закону України про Дисциплінарний статут 

пенітенціарної системи (реєстр.№ 5294 від 22.03.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань правової політики. 

 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

13. 

 

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

консультанта Приліпко І.С. про проект Закону про захист рослин (реєстр. № 4600 

від 16.01.2021), внесений  народними депутатами України Соломчуком Д.В., 

Мезенцевою М.С., Кучером М.І. та іншими народними депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Соломчук Д.В., Глущенко С.М., 

Хорєв М.Ю., Шахматенко Р.С., Овчинникова Ю.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу проекту 

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

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

депутатами України, за умови врахування зауважень, висловлених у 

мотивувальній частині рішення. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 4 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 
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14. 

 

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

підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами 

Нестеренка К.О. про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення вимог до маркування пестицидів 

і агрохімікатів (реєстр.№5237 від 12.03.2021), внесений народними депутатами 

України Соломчуком Д.В., Нікітіною М.В., Люботою Д.В. та іншими народними 

депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін 

до Закону України «Про пестициди і агрохімікати» щодо вдосконалення вимог 

до маркування пестицидів і агрохімікатів» (реєстр. № 5237 від 12.03.2021), 

внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В., Прощуком Е.П., 

Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами України, прийняти за 

основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 4 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

Тарасюк Микола Володимирович 

 

 

15. 

 

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

керівника секретаріату Бережного Є.О. щодо звітів про виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, а також про хід виконання 

загальнодержавних програм у 2020 році. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо звітів про хід і результати виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України у 2020 році, а також про хід виконання 

загальнодержавних програм у 2020 році взяти до відома. 
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2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку, Комітету 

з питань бюджету та Кабінету Міністрів України для врахування в подальшій 

роботі зауважень та пропозицій Комітету, викладених у мотивувальній частині. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 4 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 

 

 

16. 

 

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. 

щодо складної екологічної ситуації у місті Калуш Івано-Франківської області 

(Калуський гірничопромисловий комплекс, Домбровський кар’єр). 

 

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

Хорєв М.Ю. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Питання щодо складної екологічної ситуації у місті Калуш Івано-Франківської 

області (Калуський гірничопромисловий комплекс, Домбровський кар’єр) 

розглянути на засіданні Комітету 12.05.2021. 

 

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

 

 

17. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. щодо спільного 

засідання Комітету з питань екологічної політики та природокористування та 

Комітету з  питань антикорупційної політики у форматі відеоконференції 

стосовно забезпечення вимог антикорупційного законодавства в екологічній 

сфері. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Доручити Голові Комітету Бондаренку О.В. звернутися до Голови Комітету 

з питань антикорупційної політики щодо проведення 17.05.2021 о 14:00 у 

форматі відеоконференції спільного засідання комітетів стосовно забезпечення 

вимог антикорупційного законодавства в екологічній сфері. 
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Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 3. 
 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 


