
 

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  № 8 2  

                                                                                   19         травня            21 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Фельдман О.Б., Бакунець П.А., Задорожний А.В., Кривошеєв І.С., 

Лабунська А.В., Мандзій С.В., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., 

Прощук Е.П., Шахов С.В., Якименко П.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Василенко Л.В., Івахів С.П., Матусевич О.Б., 

Яценко А.В. 

 

ПРИСУТНІ працівники секретаріату Комітету: Борисюк М.М., Воловенко О.П., 

Войтович Л.В., Гуцало І.В., Лопушенко О.І., Хоренжая І.В., Ярмоленко О.В., 

Зюзь О.С. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.; Василенко Л.В. – Артем’єва О.В., Бельо В.В.; 

Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; 

Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; Якименка П.В. 

– Волкова О.М. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ:  

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 
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Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Матюх Тетяна Володимирівна – керівник експертної групи з питань солідарної 

системи пенсійного страхування Директорату розвитку соціального страхування 

та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України; 

Киреєва Вікторія Станіславівна – директор департаменту дозвільно-ліцензійної 

діяльності та запобігання промисловому забрудненню Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Канцурак Віктор Васильович – заступник Голови Державної екологічної 

інспекції України; 

Костюк Сергій Миколайович – Голова Державного агентства України з 

управління зоною відчуження; 

Тріпайло Руслана Федорівна – заступник Голови, заступник Головного 

державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Державної 

інспекції ядерного регулювання України; 

Сейда Валерій Олександрович – в.о. генерального директора державного 

спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС»; 

Плачков Григорій Іванович – Голова Державної інспекції ядерного регулювання 

України, Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки 

України; 

Носовський Анатолій Володимирович – директор Інституту проблем безпеки 

атомних електростанцій НАН України; 

Паскевич Сергій Анатолійович – заступник директора з наукової роботи 

Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України; 

Оринчак Оксана Михайлівна – виконавчий директор Національної асоціації 

добувної промисловості України; 

Супрун Сергій Вікторович – юрист Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації; 

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

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

щодо об’єктів підвищеної небезпеки  

(реєстр. № 4407, друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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2. Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України 

(реєстр.№ 5234 від 12.03.2021), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна   

Войтович Людмила Василівна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

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

правопорушення у зв’язку із прийняттям Закону України «Про державний 

екологічний контроль» 

(реєстр. № 5414 від 22.04.2021), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Маріковським О.В., Криворучкіною О.В., 

Овчинниковою Ю.Ю., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С., 

Прощуком  Е.П., Фельдманом О.Б., Задорожним А.В. 

 

 Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

4. Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових 

пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників зони 

відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення 

(реєстр. № 5348 від 08.04.2021), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

5. Проект Постанови про стан виконання Постанови Верховної Ради 

України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних 

наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 20 жовтня 2020 року 

№ 937-IX та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради 

України, прийнятих у цій сфері 

(реєстр. № 5316 від 30.03.2021), внесений народними депутатами України 

Білозір Л.М., Кулінічем О.І., Горватом Р.І. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

6. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» щодо закупівель суб’єктів природних монополій 

(реєстр. № 5020 від 04.02.2021), поданий народними депутатами України 

Герусом А.М., Підласою Р.А., Кравчук Є.М. та іншими народними 

депутатами 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 – 11, не голосували – 3. 

 

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

порядку денного питанням: 

щодо результатів спільного засідання Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування і Комітету з питань антикорупційної політики; 

 

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

 

щодо звітування Голови Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

та 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» (щодо забезпечення прозорості) 

(реєстр. № 5020-1 від 19.02.2021), поданий народними депутатами 

України Буймістер Л.А., Приходьком Б.В., Тарутою С.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

Питання до розгляду 
 

7. Про лист Харківської міської ради щодо забруднення атмосферного 

повітря ТОВ «Коксовий завод «Новомет». 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

8. Інформація про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єкту «Укриття». 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

9. Про виїзне засідання в м. Івано-Франківськ. 

 

Допов.:  голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Лопушенко Олександр Іванович 
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Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

 

1. 

 

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

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

законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки (реєстр. 

№ 4407, друге читання). 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати пропозиції №№ 23, 38, 49, 50, 52, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 

69, 75. 

2. Врахувати частково пропозиції №№ 15, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 41, 42, 43, 45,46, 47, 48, 61, 65, 68, 70. 

3. Врахувати редакційно пропозиції №№ 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 24. 

4. Відхилити пропозиції №№ 3, 4, 5, 9, 10, 11,18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 

39, 40, 44, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 71, 72, 73, 74. 

5. Надати Голові Комітету право, при необхідності, вносити техніко-

юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду у 

другому читанні. 

6. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної 

небезпеки (реєстр. № 4407) для прийняття його у другому читанні та в цілому як 

Закон. 

7. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

народного депутата України, голову Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Бондаренка О.В. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

2. 

 

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

консультанта Войтович Л.В. про проект Закону про внесення змін до Лісового 

кодексу України (реєстр. № 5234), внесений народним депутатом України 

Заремським М.В. 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Войтович Л.В., 

Краснолуцький О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до Лісового кодексу України (реєстр. № 5234 від 12.03.2021), внесений народним 

депутатом України Заремським М.В., повернути суб'єкту права законодавчої 

ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

народного депутата України, члена Комітету Матусевича Олександра 

Борисовича. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна   

                          Войтович Людмила Василівна 

 

 

3. 

 

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

консультанта Хоренжую І.В. про проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення у зв’язку із прийняттям Закону 

України «Про державний екологічний контроль» (реєстр. № 5414). 

 

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

Шахматенко Р.С., Мальований А.М., Бойко О.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про внесення змін 

до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про державний екологічний контроль» (реєстр. 

№ 5414 від 22.04.2021), поданий народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Маріковським О.В., Криворучкіною О.В., 

Овчинниковою Ю.Ю., Матусевичем О.Б., Кривошеєвим І.С., Прощуком Е.П., 

Фельдманом О.Б., Задорожним А.В., прийняти за основу з врахуванням 

зауважень і пропозицій Комітету. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 
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Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

4. 

 

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

консультанта Гуцало І.В. про проект Закону про внесення змін до пункту 2 

розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових 

пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників зони відчуження і 

зони безумовного (обов’язкового) відселення (реєстр. № 5348). 

 

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 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які призначені 

на пільгових умовах для працівників зони відчуження і зони безумовного 

(обов'язкового) відселення (реєстр. № 5348 від 08.04.2021), внесеного народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С. та 

іншими народними депутатами України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

5. 

 

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

консультанта Ярмоленко О.В. про проект Постанови про стан виконання 

Постанови Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності 

країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» 
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від 20 жовтня 2020 року № 937-IX та забезпечення неухильного виконання 

рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5316). 

 

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

 

Бондаренко О.В. запропонував рекомендувати головному Комітету самостійно 

визначитись щодо цього проекту Постанови. 

 

Борисюк М.М. зазначив, що в межах предметів відання Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування зауваження до зазначеного 

проекту Постанови відсутні. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. В межах предметів відання Комітету, згідно з Постановою Верховної 

Ради України від 29 серпня 2019 року № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і 

предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», 

відсутні зауваження до проекту Постанови про стан виконання Постанови 

Верховної Ради України «Про заходи протидії поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від 

негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз» від 

20 жовтня 2020 року № 937-IX та забезпечення належного виконання рішень 

Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстр № 5316 від 30.03.2021), 

поданого народними депутатами України Білозір Л.М., Кулінічем О.І та іншими 

народними депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань здоров’я нації, медичної 

допомоги та медичного страхування. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

6. 

 

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

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

України «Про публічні закупівлі» щодо закупівель суб’єктів природних 

монополій (реєстр. № 5020) та проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про публічні закупівлі» (щодо забезпечення прозорості, реєстр. 

№ 5020-1). 

 

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

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку самостійно 

визначитись стосовно проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо закупівель суб'єктів природних монополі 

(реєстр. № 5020 від 04.02.2021), внесеного народним депутатом України 

Герусом А.М. та іншими народними депутатами України, та проекту Закону про 

внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо забезпечення 

прозорості) (реєстр. № 5020-1 від 19.02.2021), внесеного народним депутатом 

України Буймістер Л.А. та іншими народними депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

7. 

 

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

консультанта Хоренжую І.В. про лист Харківської міської ради щодо 

забруднення атмосферного повітря ТОВ «Коксовий завод «Новомет». 

 

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

Мальований А.М., Киреєва В.С. 

 

Якименко П.В. зауважив на недоліках вимог нормативно-правових актів щодо 

порядку видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами суб’єктам господарювання. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що у Верховній Раді України зареєстрований 

законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення 

механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

(реєстр. № 5339 від 06.04.2021), поданий Кабінетом Міністрів України. Запитав 

Киреєву В.С. чи враховані у цьому законопроекті висловлені зауваження та чи 

надають вони можливість більш якісного залучення громадськості до 

обговорення.  

 

Киреєва В.С. проінформувала про процедуру видачі дозволів на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

суб’єктам господарювання та про відповідність вимогам нормативних актів 

документації, на підставі якої Міндовкіллям було видано зазначений дозвіл ТОВ 

«Харківський завод «Новомет». Запевнила, що всі недоліки, які існують у 

нормативно визначеній процедурі видачі зазначених дозволів, враховані та 
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виправлені у згаданому проекті Закону, а також до цього законопроекту будуть 

розроблено два проекти постанов Кабінету Міністрів України про проведення 

громадських слухань та про електронну видачу дозволів на викиди. 

 

Мальований А.М. проінформував про результати перевірок стану виконання 

вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Харківський завод «Новомет», 

проведених Державною екологічною інспекцією України у 2020 та 2021 роках та 

про заплановані перевірки підприємства на жовтень поточного року. 

 

Бондаренко О.В. запропонував взяти інформацію до відома. Питання взяти на 

контроль та прийняти рішення за результатами планової перевірки підприємства 

у жовтні цього року. 

 

Борисюк М.М. зазначив, що має бути надано Комітету інформацію Державної 

екологічної інспекції України за наслідками проведення планової перевірки 

ТОВ «Коксовий завод «Новомет» у термін – листопад 2021 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Міндовкіллю надати Комітету інформацію про те, чи передбачено 

усунення недоліків процедури видачі дозволів на викиди проектом Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму 

регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (реєстр. 

№ 5339 від 06.04.2021), поданим Кабінетом Міністрів України, та у відповідних 

проектах постанов Кабінету Міністрів України в частині проведення 

громадських слухань, а також про електронну видачу дозволів на викиди. 

3. Держекоінспекції надати Комітету інформацію про результати 

проведення планових перевірок ТОВ «Коксовий завод «Новомет», передбачених 

Планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної 

екологічної інспекції України на 2021 рік, затвердженим наказом 

Держекоінспекції № 454 від 27.11.2020 (термін – листопад 2021 року).  

4. Прийняти рішення за результатами інформації про проведення планових 

перевірок ТОВ «Коксовий завод «Новомет», передбачених Планом здійснення 

заходів державного нагляду (контролю) Державної екологічної інспекції України 

на 2021 рік, затвердженим наказом Держекоінспекції № 454 від 27.11.2020.  

5. Взяти на контроль виконання пункту 4 цього рішення. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

8. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та голови 

підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 

Кривошеєва І.С. про звернення керівництва депутатських фракцій стосовно 

появи в засобах масової інформації та широке обговорення громадськості стану 

безпеки об’єкту «Укриття» та локалізованих в ньому паливовмісних матеріалів, 

а також дискусії щодо зв’язаних з цим ризиків для довкілля. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кривошеєв І.С., Борисюк М.М., 

Костюк С.М., Сейда В.О., Плачков Г.І., Носовський А.В. 

 

Костюк С.М. поінформував про відсутність фіксування випадків будь-яких 

порушень безпеки на об’єкті «Укриття» та про звернення до Державної інспекції 

ядерного регулювання України щодо проведення позапланової перевірки 

зазначеного об’єкту. 

 

Сейда В.О. виступив із презентацію про актуальний стан ядерної та радіаційної 

безпеки на об’єкті «Укриття», детально розповів про роботу Інтегрованої 

автоматизованої системи контролю на об’єкті «Укриття» та поінформував про 

відсутність загроз чи ризиків для довкілля. Відмітив, що з метою попередження 

загроз, які можуть вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки об’єкту 

«Укриття» розроблено та погоджено з Державною інспекцією ядерного 

регулювання України «Програму моніторингу паливовмісних матеріалів об’єкту 

«Укриття». 

 

Плачков Г.І. поінформував про необхідність переходу від промислово-дослідної 

експлуатації до введення в експлуатацію Нового безпечного конфайменту, 

планову перевірку ДСП Чорнобильська АЕС наступного тижня з урахуванням 

зазначеного питання та відмітив, що перевищень меж безпечної експлуатації 

об’єкту «Укриття» не зафіксовано. 

 

Носовський А.В. зазначив, що науковці Інституту проблем безпеки атомних 

електростанцій з перших днів співпрацюють з Чорнобильською АЕС та надають 

науково обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення ядерної та радіаційної 

безпеки її подальшої експлуатації. Поінформував про динаміку змін нейтронної 

активності на об’єкті «Укриття» та звернув увагу на необхідності поглибленого 

дослідження стану паливовмісних матеріалів та подальшого вивчення факторів, 

які впливають на стан ядерної безпеки об’єкта «Укриття». 

 

Кривошеєв І.С. порекомендував ознайомитися з інформаційною довідкою 

Національної комісії з радіаційного захисту населення України з цього питання. 

Запропонував звернутися до Міністерства фінансів України щодо надання 

відповідного фінансування на здійснення заходів Програми моніторингу 

паливовмісних матеріалів об’єкту «Укриття». 

Бондаренко О.В. висловив пропозицію інформацію про стан ядерної та 

радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» взяти до відома, рекомендувати Кабінету 

Міністрів України прискорити внесення на розгляд Верховної Ради України 
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законопроекту про актуалізацію заходів наступного етапу Загальнодержавної 

програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечити у повному обсязі 

фінансування і виконання заходів цієї програми. Надав доручення народному 

депутату України, голові підкомітету з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи Кривошеєву І.С. взяти під контроль виконання 

цього рішення Комітету. 

 

Борисюк М.М. зауважив на необхідності доповнення Загальнодержавної 

програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта 

«Укриття» на екологічно безпечну систему окремим розділом щодо моніторингу 

паливовмісних матеріалів об’єкту Укриття із забезпеченням фінансовим 

ресурсом та наголосив на необхідності постійного наукового супроводу процесів 

на об’єкті «Укриття». 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію про стан ядерної та радіаційної безпеки об’єкта «Укриття» 

взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України прискорити внесення на 

розгляд Верховної Ради України проекту Закону про актуалізацію заходів 

наступного етапу Загальнодержавної програми зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну 

систему та доповнити її окремим розділом щодо моніторингу паливовмісних 

матеріалів об’єкту Укриття із забезпеченням фінансовим ресурсом. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на голову 

підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Комітету 

Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, 

народного депутата України Кривошеєва І.С. 

4. Рішення направити Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Державному агентству України з 

управління зоною відчуження, Державній інспекції ядерного регулювання 

України, ДСП Чорнобильській АЕС, Національній комісії з радіаційного захисту 

населення України та Інституту проблем безпеки атомних електростанцій 

НАНУ. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

9. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про виїзне засідання 

у м. Івано-Франківськ. 

 

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

 

Бондаренко О.В., Борисюк М.М. запропонували провести виїзне засідання 

Комітету до Івано-Франківської області, на якому заслухати Звіт Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України. 

 

Прощук Е.П. запросив народних депутатів України – членів Комітету взяти 

участь у виїзному засіданні Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести виїзне засідання Комітету в Івано-Франківській області 

09 – 12 червня 2021 року на тему: «Попередження та подолання техногенних 

катастроф на прикладі Домбровського кар’єру. Збереження та раціональне 

використання лісових ресурсів України. Звіт Голови Державного агентства 

лісових ресурсів України». 

2. Заслухати звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України 

10 червня 2021 року в рамках виїзного засідання Комітету. 

3. Доручити підготовку проведення виїзного засідання народному 

депутату України, голові підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощуку Е.П. і керівнику секретаріату Комітету 

Борисюку М.М. 

4. Внести відповідні зміни до Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Рішенням Комітету 

від 12 січня 2021 року № 62/5. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 1. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          член Комітету Матусевич Олександр Борисович 

                          Борисюк Михайло Миколайович 

                          Воловенко Ольга Петрівна 

                          Войтович Людмила Василівна 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

 

 

10. 

 

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 

Овчинникову Ю.Ю. щодо результатів спільного засідання Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування і Комітету з питань 

антикорупційної політики. 

 

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

Борисюк М.М. 

 

Овчинникова Ю.Ю. поінформувала про ситуацію, яка виникла на спільному 

засіданні щодо законопроекту про території Смарагдової мережі (реєстр. № 

4461), а саме про відсутність на офіційному веб-сайті Верховної Ради України 

рішення Комітету з питань екологічної політики та природокористування від 14 

квітня 2021 року, відповідно до зауважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції. Висловила прохання надати роз’яснення стосовно цієї 

ситуації. 

 

Борисюк М.М. зазначив, що будь-які порушення відсутності, всі документи 

щодо цього законопроекту були вчасно подані та розміщені на веб-сайтах 

Верховної Ради України та Комітету, а його підготовка відбувалася згідно Закону 

України «Про Регламент Верховної Ради України». Зауважив, що відповідно до 

Регламенту у висновку Комітету не може бути викладення тексту статті до 

другого читання при розгляді його в першому читанні. При цьому, у висновку 

Комітету було вказано, що з представниками Національного агентства з питань 

запобігання корупції досягнуто розуміння щодо врахування їх рекомендацій.  

 

Бондаренко О.В. зазначив, що у висновку Комітету інформацію викладено 

стисло, тому не відображено рекомендації та пропозиції, які є в Рішенні, та 

запропонував доручити Голові Комітету звернутися до Комітету з питань 

антикорупційної політики стосовно перегляду їх попереднього рішення з 

урахуванням пропозицій, викладених у рішенні Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування щодо цього законопроекту. Зазначив на 

необхідності узгодження питання щодо оприлюднення рішення Комітету. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати доручення Голові Комітету звернутися до Комітету з питань 

антикорупційної політики стосовно перегляду їх попереднього рішення  

від 11 травня 2021 року (протокол № 76) щодо експертного висновку 

законопроекту (реєстр. № 4461) з урахуванням пропозицій, викладених у 

Рішенні Комітету з питань екологічної політики та природокористування від 14 

квітня 2021 року щодо цього законопроекту. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна   

Воловенко Ольга Петрівна 
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11. 

 

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

Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заслухати звіт Голови Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій на засіданні Комітету 08 липня 2021 року. 

2. Внести відповідні зміни до Плану роботи Комітету на період п’ятої сесії 

Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Рішенням Комітету 

від 12 січня 2021 року № 62/5. 

 

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

 

Відповідальні: член Комітету Мандзій Сергій Володимирович 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                        О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                                                                        О. ФЕЛЬДМАН 


