
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

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 7 / 8 1  

 
 

                                                                              від 17 травня 2021 р. 

 

о 14:00 

 

Спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань 

антикорупційної політики та  Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування 

 

 (У РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ) 

 

Г о л о в у є  РАДІНА А.О.  

С п і в г о л о в у ю ч и й  БОНДАРЕНКО О.В. 
 

Присутні члени Комітету з питань антикорупційної політики: 
 

ЮРЧИШИН Я.Р., МОШЕНЕЦЬ О.В., ЯНЧЕНКО Г.І., 

КАБАЧЕНКО В.В., БУРМІЧ А.П., ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С., 

ІВАНІСОВ Р.В., КРАСОВ О.І., ОДАРЧЕНКО А.М.,     

ПОЛЯКОВ А.Е., СЛАВИЦЬКА А.К., СЮМАР В.П., 

СТЕРНІЙЧУК В.О., ТКАЧЕНКО О.М., ШИНКАРЕНКО І.А., 

ЧОРНИЙ В.І., ФРІЗ І.В. 

Присутні члени Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування: 

БАКУНЕЦЬ П.А., ВАСИЛЕНКО Л.В., КРИВОРУЧКІНА О.В., 

ЛАБУНСЬКА А.В., МАНДЗІЙ С.В., МАРІКОВСЬКИЙ О.В., 

ОВЧИННИКОВА Ю.Ю., ПРОЩУК Е.П., ШАХОВ С.В., 

ЯКИМЕНКО П.В., ЯЦЕНКО А.В. 
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Відсутні члени Комітету: 

 
ЗАДОРОЖНИЙ А.В., ІВАХІВ С.П., КРИВОШЕЄВ І.С., 

МАТУСЕВИЧ О.Б., НЕСТЕРЕНКО К.О., ФЕЛЬДМАН О.Б. 

На спільному засіданні присутні: 

  Магера С.В. – народний депутат України 

Магомедов Муса – народний депутат України 

Абрамовський Р.Р. – Міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів України 

Краснолуцький О. В. – заступник Міністра захисту довкілля 

та природних ресурсів України 

Стрілець Р. О. –  заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації 

Шахматенко Р.С. – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України 

Деркач С.А. – керівник Департаменту запобігання та 

виявлення корупції Національного агентства з питань 

запобігання корупції  

Оринчак О.М. – виконавчий директор Національної асоціації 

добувної промисловості України 

Супрун С.В. – представник Національної асоціації добувної 

промисловості України 

Вдовиченко О.В. – представник Національної асоціації 

добувної промисловості України 

Берзіна С.В. – голова Громадської ради Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України, президент ВГО 

«Жива планета» 

Штець В.С. – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом 

Сіволап С.А. – Вiце - президент Українського Нацiонального 

Koмiтeту Мiжнародної торгової палати з питань 

промисловостi та енергетичних стратегiй 

Бойко О.О. – представник Європейської бізнес-асоціації 

працівники секретаріату Комітету з питань антикорупційної політики : 

Карман Ю.В., Вишневська К.О., Желих Н.М., Корчинська М.В., 

Рій В.О., Чілікіна А.В. 
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працівники секретаріату Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування: 

Борисюк М.М., Воловенко О.П., Хоренжая І.В.,          

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

Тарасюк М.В., Гринь Н.К., Зюзь О.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр.       

№ 3091 доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Маріковський О.В., Бондаренко О.В. та інші). 

2. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського господарства 

та полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр. № 3200, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України   

Бондаренко О.В., Монастирський Д.А., Матусевич О.Б.). 

3. Про проект Закону про запобігання, зменшення та контроль 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати 

України Бондаренко О.В., Маріковський О.В. та інші). 

4. Про проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народними депутатами України 

Овчинникова Ю.Ю., Бондаренко О.В. та інші). 

 1. Про затвердження проекту порядку денного спільного 

засідання комітетів на 17 травня 2021 року 

 

 

(Радіна, Бондаренко, Кабаченко) 

Заслухавши і обговоривши інформацію голів комітетів Радіної А.О. і 

Бондаренка О.В., народних депутатів України – членів комітетів про взяття за 

основу та в цілому проекту порядку денного спільного засідання комітетів на 

17 травня 2021 року, в и р і ш и ли:  

Порядок денний спільного засідання комітетів на 17 травня 2021 року 

взяти за основу та в цілому.  
 

 

 

Комітет з питань антикорупційної політики 

 

 

Результати голосування: 

за     

утримались 

проти  

— 

— 

— 

11 

0 

0 

Рішення прийнято. 
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Комітет з питань екологічної політики та  

природокористування 
 

 

1.  2. Про проект Закону про державний екологічний 

контроль 

 

 

(Радіна, Іванісов, Бондаренко, Маріковський, Шахматенко, Кабаченко, 

Красов, Бурміч, Юрчишин, Шахов, Магомедов) 

Заслухавши і обговоривши інформацію голів комітетів Радіної А.О., 

Бондаренка О.В., народних депутатів України – членів комітетів, посадових 

осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо 

проекту Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091 

доопрацьований), поданого народними депутатами України Маріковським О.В., 

Бондаренком О.В. та іншими, народні депутати України – члени комітетів 

дійшли згоди щодо утворення (у робочому порядку) спільної робочої групи для 

напрацювання пропозицій щодо усунення корупційних ризиків у 

законопроекті. 

 

Рішення не голосувалося. 

1.   

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства у сфері мисливського господарства та 

полювання та запобігання незаконному полюванню 

 

 

(Радіна, Бондаренко, Іванісов, Красов, Краснолуцький, Жмеренецький, 

Ткаченко, Овчинникова) 

Заслухавши і обговоривши інформацію голів комітетів Радіної А.О., 

Бондаренка О.В., народних депутатів України – членів комітетів, авторів 

законопроекту, посадових осіб Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України щодо проекту Закону  про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері 

мисливського господарства та полювання та запобігання незаконному 

полюванню (реєстр. № 3200), поданого народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Монастирським Д.А., Матусевичем О.Б., народні депутати 

України члени комітетів взяли інформацію до відома. 

за     

утримались 

проти  

— 

— 

— 

10 

0 

0 

Рішення прийнято. 
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Бондаренко О.В. зазначив, що метою усунення корупціогенних факторів, 

зазначених у висновку Комітету з питань антикорупційної політики до 

законопроекту (реєстр. № 3200), Комітет з питань екологічної політики та 

природокористування, на своєму засіданні 20 січня 2021 року, розглянув 

повторно проект Закону та прийняв Рішення № 63/1 про можливість 

врахування зауважень Комітету з питань антикорупційної політики під час 

підготовки законопроекту до другого читання, а саме: статтю 16 Закону 

України «Про мисливське господарство та полювання» викласти у новій 

редакції, яка унеможливить корупційні ризики, зазначені у висновку Комітету з 

питань антикорупційної політики. 

Разом з тим, висловлені членами Комітету з питань антикорупційної 

політики зауваження щодо питання прозорості використання (розподілу) 

коштів за користування мисливськими угіддями може бути опрацьовано у 

Комітеті з питань антикорупційної політики, або у відповідному підкомітеті та 

внесено пропозицій щодо його врегулювання.   

 

 

Рішення не голосувалося. 

 

 

 

2.  4. Про проект Закону про запобігання, зменшення та 

контроль забруднення, що виникає в результаті 

промислової діяльності 

 

 

(Радіна, Бондаренко, Стрілець, Іванісов, Красов, Деркач, Маріковський, 

Шахов, Магомедов, Магера, Абрамовський) 

Заслухавши і обговоривши інформацію голів комітетів Радіної А.О., 

Бондаренка О.В., народних депутатів України – членів комітетів, посадових 

осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо 

проекту Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що 

виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167 доопрацьований), 

поданого народними депутатами України Бондаренком О.В., Маріковським 

О.В. та іншими), народні депутати України – члени комітетів дійшли згоди, що 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування урахує  

висловлені зауваження та надасть (у робочому порядку) для опрацювання 

попередніх формулювань поправок до другого читання. 

Рішення не голосувалося. 

3.   

5. Про проект Закону про території Смарагдової мережі 

 

 

(Радіна, Овчинникова, Бондаренко, Красов, Деркач, Шахов,  

Криворучкіна, Бойко, Якименко) 
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Заслухавши і обговоривши інформацію голів комітетів Радіної А.О., 

Бондаренка О.В., народних депутатів України – членів комітетів, посадових 

осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо 

проекту Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461), поданого 

народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренко О.В. та 

іншими, народні депутати України – члени комітетів дійшли згоди, що Комітет 

з питань екологічної політики та природокористування надасть своє рішення за 

результатом розгляду зауважень Комітету з питань антикорупційної політики. 

Рішення не голосувалося. 

 

 

Спільне засідання комітетів закрито. 

 

 

Голова Комітету    

 

 
 

                А. РАДІНА 
 

 

 

Голова Комітету    

 

 

 

                  О.БОНДАРЕНКО 
 

 

 

Секретар Комітету 

 

 

 

                                    В. КАБАЧЕНКО  
 

Секретар Комітету 

 

 

 

                      О.ФЕЛЬДМАН 
 

 

 


