
 

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 3  

                                                                                   02         червня            21 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Бакунець П.А., Задорожний А.В., Кривошеєв І.С., Мандзій С.В., 

Матусевич О.Б., Нестеренко К.О., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., 

Якименко П.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Василенко Л.В., Івахів С.П., Лабунська А.В., 

Яценко А.В., Фельдман О.Б., Шахов С.В. 

 

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

Воловенко О.П., Войтович Л.В., Гуцало І.В., Лопушенко О.І., Приліпко І.С., 

Тарасюк М.В., Хоренжая І.В., Ярмоленко О.В., Зюзь О.С. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.; 

Фельдмана О.Б. – Лойко Л.І.; Василенко Л.В. – Бельо В.В.; Кривошеєва І.С. – 

Кучерява З.І.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; Якименка П.В. – Волкова О.М., 

Роскопіна Ю.О. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ:  

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Стрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 
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Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України – Торговий представник України; 

Кудін Валентина Анатоліївна – генеральний директор Директорату розвитку 

соціального страхування та пенсійного забезпечення Міністерства соціальної 

політики України; 

Кольчик Олена Миколаївна – керівник експертної групи з питань соціального 

захисту окремих категорій населення Директорату адресної соціальної 

підтримки населення та розвитку соціального інспектування Міністерства 

соціальної політики України; 

Волинець Оксана Петрівна – головний спеціаліст відділу взаємодії з 

громадськістю та Верховною Радою України Управління з питань комунікацій 

Міністерства соціальної політики України; 

Канцурак Віктор Васильович – заступник голови Державної екологічної 

інспекції України; 

Синєгубов Олег Васильович – голова Полтавської обласної державної 

адміністрації; 

Жила Павло Броніславович – радник голови Всеукраїнського об'єднання 

організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу України 

«Федерація металургів України»; 

Берзіна Світлана Валеріївна – голова Громадської ради при Міністерстві захисту 

довкілля та природних ресурсів України, президент ВГО «Жива планета»; 

Антипов Владислав Ігорович – голова комітету промислової екології та 

інновацій ПАЕУ; 

Бойко Ольга Олександрівна – координатор Комітету промислової екології та 

сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації; 

Зінченко Станіслав Леонідович – голова Комітету промислової екології та 

сталого розвитку 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 законів України щодо 

запобігання жорстокому поводженню з тваринами та виконання 

міжнародних зобов'язань із захисту диких тварин 

(реєстр. № 5342 від 07.04.2021), внесений народними депутатами України 

Кривошеєвим І.С., Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

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

удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря 

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

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

3. Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність 

із Митним кодексом Європейського Союзу  

(реєстр. № 5353 від 08.04.2021), внесений  Кабінетом Міністрів України 

та 

Проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність 

із Митним кодексом Європейського Союзу та уточнення процедури 

декларування  

(реєстр. № 5353-1 від 15.04.2021), внесений народними депутатами України 

Нестеренком К.О., Чорним Д.С., Демченком С.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович  

Тарасюк Микола Володимирович 

4. Проект Закону про вихід з Угоди про створення Міждержавного резерву 

біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах – учасницях 

Співдружності Незалежних Держав 

(реєстр. № 0103 від 23.04.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

5. Проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» на виконання Рішення Конституційного Суду України від 7 

квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 стосовно пенсійного забезпечення осіб з 

інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з 

Чорнобильською катастрофою 

(реєстр. № 5403 від 19.04.2021), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Морозом В.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

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

щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5416 від 22.04.2021), внесений народним депутатом України 

Арсенюком О.О. 
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та  

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

відновлення та посилення соціальних гарантій громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5416-1 від 13.05.2021), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю, Солодом Ю.В., Морозом В.В., Кальцевим В.Ф., 

Гнатенком В.С. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

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

щодо спрощення приєднання до електричних мереж 

(реєстр. № 5009 від 03.02.2021), внесений народними депутатами України 

Герусом А.М., Шуляк О.О., Пивоваровим Є.П. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» щодо заходів, спрямованих на погашення 

заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії 

(реєстр. № 5139 від 23.02.2021), внесений народним депутатом України 

Камельчуком Ю.О. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

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

щодо врегулювання окремих питань приєднання до інженерних мереж 

(реєстр. № 5183 від 02.03.2021), внесений народними депутатами України 

Пузійчуком А.В., Дундою О.А., Тарутою С.О. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

10. Проект Закону про корінні народи України 

(реєстр. № 5506 від 18.05.21), внесений Президентом України. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович  

Тарасюк Микола Володимирович 

 Питання до розгляду 

11. Про включення Мандзія С.В. до складу підкомітетів. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Тарасюк Микола Володимирович 
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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 7 порядку денного засідання Комітету: 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення приєднання до електричних мереж 

(реєстр. № 5009 від 03.02.2021), внесений народними депутатами України 

Герусом А.М., Шуляк О.О., Пивоваровим Є.П. та іншими народними 

депутатами України. 

Інформацію про відкладення розгляду питання 8 порядку денного 

засідання Комітету: 

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2021 рік» щодо заходів, спрямованих на погашення 

заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії 

(реєстр. № 5139 від 23.02.2021), внесений народним депутатом України 

Камельчуком Ю.О. 

Інформацію про внесення до порядку денного засідання Комітету питання: 

щодо виїзного засідання Комітету до Івано-Франківської області. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 0. 

 

 

1. 

 

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 внесення змін до деяких законів України щодо 

запобігання жорстокому поводженню з тваринами та виконання міжнародних 

зобов'язань із захисту диких тварин (реєстр. № 5342). 

 

12. Про лист Полтавської обласної державної адміністрації щодо екологічних 

проблем Полтавської області. 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Кривошеєв І.С., 

Овчинникова Ю.Ю., Маріковський О.В., Приліпко І.С., Краснолуцький О.В., 

Шахматенко Р.С., Бойко О.О. 

 

Кривошеєв І.С. зазначив, що законопроект передбачає оснащення працюючих 

електростанцій захисними системами, які встановлені в місцях перельоту диких 

птахів. 

 

Овчинникова Ю.Ю. поінформувала про чинні міжнародні нормативно-правові 

акти, які регулюють зазначене питання. Зауважила на необхідності оснащення 

вітрових електроустановок радіолокаційними системами та визначення 

сполучних зон – екологічних коридорів шляхів міграції птахів. 

 

Краснолуцький О.В. зазначив, що законопроект має врегулювати питання щодо 

збереження мігруючих птахів, які знаходяться під особливою охороною та 

висловив про підтримку зазначеного законопроекту. 

 

Маріковський О.В. зауважив на тому, що зазначений законопроект 

стимулюватиме розвиток альтернативної енергетики та дозволяє забезпечити 

охорону тваринного світу. 

 

Бойко О.О. поінформувала про зауваження до законопроекту, зокрема: не на всіх 

вітрових електростанціях мають бути встановлені пропоновані захисні системи, 

а лише на тих, які можуть заподіяти шкоду флорі та фауні; доцільно узгодити 

зазначений законопроект із ДСТУ 8339:2015 «Вітроенергетика. 

Вітроелектростанції. Оцінення впливу вітроелектростанцій на навколишнє 

середовище» в частині визначення відстані для будівництва вітроелектростанцій 

від лісонасаджень; врегулювати з чинними нормативно-правовими актами 

положення щодо порядку приєднання електростанцій до електромереж та їх 

відключення. Зауважила на необхідності використання міжнародного досвіду з 

цього питання в частині визначення територій для розташування електростанцій, 

забезпечення мінімального негативного впливу та компенсації такого впливу. 

 

Шахматенко Р.С. висловився про підтримку законопроекту та зазначив, що 

ДСТУ мають відповідати законам України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін 

до деяких законів України щодо запобігання жорстокому поводженню з 

тваринами та виконання міжнародних зобов’язань із захисту диких тварин 

(реєстр. № 5342 від 07.04.2021), внесений народними депутатами України 

Кривошеєвим І.С., Бондаренком О.В., Овчинниковою Ю.Ю., іншими народними 

депутатами прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету визначити 

Овчинникову Юлію Юріївну. 
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Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

2. 

 

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

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

законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря (реєстр. № 5339). 

 

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

Стрілець Р.О., Шахматенко Р.С., Качка Т.А., Бойко О.О., Берзіна С.В., 

Антипов В.І., Жила П.Б. 

 

Стрілець Р.О. поінформував, що законопроект розроблений Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України з метою удосконалення 

механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, 

видачі дозволів на викиди, покращення державного регулювання, господарських 

відносин, зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та 

скорочення їх адміністративних витрат. Зауважив, що законопроект 

реєстр. № 5339 є вкрай необхідним для природоохоронної галузі. Оскільки 

врегулювати зазначені процедури на рівні наказів неможливо, то Міндовкілля 

вимушене просити Верховну Раду України розглядати законопроект 5339 

надтерміново задля врегулювання процедур, які наразі неврегульовані. 

Звернувся з проханням підтримати законопроект. 

 

Хоренжая І.В. поінформувала, що Державна регуляторна служба України 

концептуально підтримує законопроект і висловлює сподівання на його 

найскоріший розгляд у сесійній залі Верховної Ради України. Також надійшли 

пропозиції та зауваження Головного науково-експертного управління, які 

відповідно до статті 114 Регламенту Верховної Ради України можуть бути 

врахованими до другого читання. Звернула увагу на зауваження Головного 

науково-експертного управління, що стосується положень нової статті 11-1 

Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та інші пропозиції, які 

надійшли від народного депутата України, заступника Голови Комітету 

Криворучкіної О.В. і рекомендації Підкомітету з питань зміни клімату та 

охорони атмосферного повітря; листи Європейської Бізнес Асоціації, ПАТ 

«Корюківський вагонобудівний завод», ТОВ «Трансінвестсервіс», Асоціації 

виробників цементу України. 

 



8 
 

Криворучкіна О.В. поінформувала, що 21.05.2021 Підкомітет з питань зміни 

клімату та охорони атмосферного повітря розглянув законопроект, пропозиції 

народного депутата України, заступника Голови Комітету Криворучкіної О.В., 

зауваження та пропозиції Коаліції громадських організацій «Досить труїти 

Кривий Ріг!» та інших заінтересованих осіб, а також центральних органів 

виконавчої влади. Зазначила, що за результатами розгляду Підкомітетом 

підготовлено порівняльну таблицю для врахування зауважень та пропозицій до 

другого читання, зокрема: внести техніко-юридичні правки, доопрацювати 

визначення «фонова концентрація забруднюючої речовини в атмосферному 

повітрі», а саме: статтю 1 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» 

доповнити визначенням «фонова концентрація забруднюючої речовини в 

атмосферному повітрі»; назву нової статті 11-1 цього ж закону викласти у 

редакції запропонованій Підкомітетом; привести положення законопроекту до 

чинного законодавства з метою усунення правової невизначеності у 

врегулюванні питання притягнення до відповідальності посадових осіб, які не 

допускають представників контролюючих органів для проведення перевірок, та 

інше. З урахуванням викладеного вище, Підкомітет рекомендував Комітету 

підтримати прийняття законопроекту (реєстр. № 5339) за основу. 

 

Під час обговорення законопроекту народні депутати України - члени Комітету 

зазначили на доцільності врахування до другого читання зауважень та 

пропозицій до законопроекту, наданих Підкомітетом та Головним науково-

експертним управлінням. 

 

Бойко О.О. зазначила, що наразі питання моніторингу та оцінювання 

відповідності гранично-допустимим обсягам викидів врегульовуються наказами 

Міндовкілля, що не відповідає вимогам чинного законодавства та має бути 

врегульованим на законодавчому рівні.  

 

Берзіна С.В. підтримала висловлене Бойко О.О.,  поінформувала що при розгляді 

та опрацюванні законопроекту Громадською радою при Міндовкілля до 

Комітету будуть надіслані  результати опрацювання зазначеного законопроекту. 

 

Качка Т.А. поінформував про особливості впровадження положень директив 

Додатку XXX до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 

 

Шахматенко Р.С. зазначив, що Міндовкілля підтримує законопроект та просить 

надтерміново винести його на розгляд Верховної Ради України, зазначивши, що 

положення законопроекту призначені для врегулювання прогалин у 

законодавстві, які з’явилися під час впровадження дерегуляції у 2016 році. 

Чинним законодавством передбачене їх врегулювання на законодавчому рівні, 

тому впровадити їх на рівні підзаконних нормативно-правових актів не є 

можливим. У зв’язку з чим Державною регуляторною службою України наразі 

скасовано ряд відповідних наказів міністерства.  
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Антипов В. підтримав представників Міндовкілля та зауважив, що підтримує 

законопроект як необхідний для держави. 

 

Бондаренко О.В., Стрілець Р.О., Шахматенко Р.С., Жила П.Б., Бойко О.О., 

Антипов В.І. обговорили сфери впливів законопроектів 5339 та 4167. Народні 

депутати України - члени Комітету, представники бізнесової спільноти та 

Міндовкілля під час обговорення законопроекту дійшли згоди того, що у 

законопроекті реєстр. № 5339 до другого читання має бути розмежовано сфери 

дії між законопроектами за реєстр. № 4167 та реєстр. № 5339.  

 

Бондаренко О.В. акцентував на тому, щоб учасниками засідання до другого 

читання були подані пропозиції щодо чіткого розмежування сфер дії цих двох 

законопроектів. У разі надходження до Комітету пропозицій до другого читання, 

всі вони будуть розглянутими. Зазначив, що буде особисто слідкувати за 

наявністю пропозицій щодо розмежування сфери дії цих двох законопроектів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію прийняти за 

основу проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря (реєстр. № 5339 від 06.04.2021), поданого Кабінетом 

Міністрів України. 

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від 

Комітету визначити народного депутата України, Криворучкіну Олену 

Володимирівну. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

3. 

 

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 Митного кодексу 

України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у 

відповідність із Митним кодексом Європейського Союзу (реєстр. № 5353) та 

проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення 

порядку визначення країни походження товару у відповідність із Митним 

кодексом Європейського Союзу та уточнення процедури декларування 

(реєстр. № 5353-1). 
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В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Нестеренко К.О., Тарасюк М.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань фінансів, податкової та митної 

політики внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття 

за основу проекту Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо 

приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність із 

Митним кодексом Європейського Союзу та уточнення процедури декларування 

(реєстр. № 5353-1 від 15.04.2021, альтернативний), внесений народними 

депутатами України Нестеренком К.О., Чорним Д.С., Демченком С.О. 

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

політики. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 0. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 

 

4. 

 

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

консультанта Приліпко І.С. про проект Закону про вихід з Угоди про створення 

Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах 

– учасницях Співдружності Незалежних Держав (реєстр. № 0103). 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону про вихід з Угоди про 

створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин 

у державах – учасницях Співдружності Незалежних Держав 

(реєстр. № 0103 від 23.04.2021), поданого Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань зовнішньої політики 

та міжпарламентського співробітництва.  

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

                          Приліпко Ірина Сергіївна 
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5. 

 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про проект Закону про внесення зміни до 

статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на виконання Рішення 

Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 стосовно 

пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний 

зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою (реєстр. № 5403). 

 

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

 

Борисюк М.М. поінформував про мету зазначеного законопроекту та наголосив 

на необхідності його прийняття.  

 

Кудін В.А. зазначила, що законопроектом пропонується механізм реалізації 

Рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021. 

Наголосила на тому, що Мінсоцполітики не підтримує такий механізм через 

пропозицію визначити мінімальний розмір пенсії для осіб, які постраждали 

наслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в розрахунку від прожиткового 

мінімуму, а також з огляду на те, що законопроект набирає чинності з наступного 

дня за днем його опублікування. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів врахувати зауваження Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування, висловлені у мотивувальній частині, та визначитись щодо 

врегулювання питання забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду 

України стосовно пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, проектом Закону про внесення зміни до статті 54 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» на виконання Рішення Конституційного 

Суду України від 7 квітня 2021 року № 1-р(ІІ)/2021 стосовно пенсійного 

забезпечення осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв'язок 

інвалідності з Чорнобильською катастрофою (реєстр. № 5403 від 19.04.2021), 

внесеним народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. та 

Морозом В.В. або проектом Закону про внесення змін до Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій 

осіб (реєстр. № 4555 від 29.12.2020), внесеним Кабінетом Міністрів України. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 
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Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

6. 

 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. про проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5416) та про проект Закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо відновлення та посилення соціальних гарантій громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416-1). 

 

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

 

Борисюк М.М. наголосив, щоб Комітет з питань соціальної політики та захисту 

прав ветеранів самостійно визначився щодо прийняття за основу одного з них, а 

також запропонувати йому визначитися щодо законопроекту, в якому має бути 

враховано Рішення Конституційного Суду України від 7 квітня 2021 року № 1-

р(ІІ)/2021 стосовно пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю, щодо яких 

встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати ідею та концепцію обох законопроектів та рекомендувати 

Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, визначеного 

головним з розгляду проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення соціального захисту громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5416 від 22.04.2021), внесеного 

народним депутатом України Арсенюком О.О., та проекту Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо відновлення та посилення соціальних 

гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. 5416-1 від 13.05.2021, альтернативний), внесеного народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Морозом В.В. та 

іншими народними депутатами України, визначитись який із зазначених 

законопроектів взяти за основу. 

2. Висновок направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 
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7. 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 7 проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення приєднання до електричних мереж (реєстр. № 5009 від 03.02.2021), 

внесений народними депутатами України Герусом А.М., Шуляк О.О., 

Пивоваровим Є.П. та іншими народними депутатами України – знято з розгляду 

у зв’язку з його прийняттям за основу за результатами розгляду у першому 

читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України 01 червня 2021 року. 

 

 

8. 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 8 проект 

Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2021 рік» щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що 

утворилася на оптовому ринку електричної енергії 

(реєстр. № 5139 від 23.02.2021), внесений народним депутатом України 

Камельчуком Ю.О. – відкладено. 

 

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

 

 

9. 

 

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

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

законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань приєднання до 

інженерних мереж (реєстр. № 5183). 

 

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

Краснолуцький О.В. 

 

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 деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

окремих питань приєднання до інженерних мереж 

(реєстр. № 5183 від 02.03.2021), внесений народними депутатами України 

Пузійчуком А.В., Дундою О.А., Тарутою С.О. та іншими народними депутатами 

України. 

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

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

                          Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 

10. 

 

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

консультанта Тарасюка М.В. про проект Закону про корінні народи України 

(реєстр. № 5506). 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про корінні народи України 

(реєстр. № 5506 від 18.05.2021), внесений Президентом України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань прав людини, деокупації та 

реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях 

та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 

 

11. 

 

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

консультанта Тарасюка М.В. про включення Мандзія С.В. до складу 

підкомітетів. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Інформацію взяти до відома. 

2. Включити народного депутата України Мандзія С.В. до складу: 

підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходами; 

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

світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду; 

підкомітету з питань цивільного захисту населення, попередження та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного 

характеру та подолання негативного впливу на довкілля, завданого збройним 

конфліктом на території Донецької та Луганської областей; 

підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних 

ресурсів та державного моніторингу навколишнього природного середовища. 

3. Внести зміни до персонального складу відповідних підкомітетів. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 

 

12. 

 

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

консультанта Хоренжої І.В. про лист Полтавської обласної державної 

адміністрації щодо екологічних проблем Полтавської області. 

 

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

Канцурак В.В., Шахматенко Р.С. 

 

Синєгубов О.В. поінформував про екологічні проблеми Полтавської області, які 

потребують негайного вирішення, зокрема: забруднення атмосферного повітря;  

позбавлення органів місцевого самоврядування можливості вирішення питань 

щодо впровадження системи моніторингу атмосферного повітря на території, за 

яку вони відповідають; переробка бурового шламу та впорядкування 

сміттєзвалищ; руйнування берегів Кременчуцького водосховища та відсутність 

коштів для проведення робіт із берегоукріплення. 

 

Бондаренко О.В. запитав Синєгубова О.В. чи вдалося взяти участь у нараді за 

участю керівників департаментів екології місцевих державних адміністрацій і 

надати пропозиції стосовно співфінансування програм щодо здійснення 

державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. 

 

Синєгубов О.В. зазначив, що представники Полтавської обласної державної 

адміністрації брали участь у нараді та надавали пропозиції щодо внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення державного 
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моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря». Також готуються запити 

щодо співфінансування програм до профільного міністерства. 

 

Бондаренко О.В. запитав Синєгубова О.В. чи розроблений в Полтавській області 

Регіональний план управління відходами, а також чи є складовою цього плану 

питання поводження з буровим шламом. 

 

Синєгубов О.В. наголосив на тому, що Регіональний план управління відходами 

наразі розробляється за участю зацікавлених сторін. Цим планом передбачено 

будівництво спеціалізованого підприємства щодо утилізації бурових шламів. 

 

Бондаренко О.В. надав доручення голові підкомітету з питань охорони і 

раціонального використання водних ресурсів та державного моніторингу 

навколишнього природного середовища Прощуку Е.П. взяти на контроль 

питання щодо берегоукріплення Кременчуцького водосховища та його 

належного фінансування, а також щодо прискорення призначення начальника 

Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. 

 

Канцурак В.В. поінформував про проведену роботу Державної екологічної 

інспекції у Полтавській області стосовно сміттєзвалища в населеному пункті 

Макухівка, Полтавської області, а також щодо ПАТ «Укртатнафта» та ПрАТ 

«Полтавський ГЗК». 

 

Шахматенко Р.С. наголосив на тому, що наразі на стадії розроблення 

знаходиться нормативно-правовий акт, який зобов’язує інспекторів приймати 

участь у кримінальних провадженнях у встановленому Кримінальним 

процесуальним кодексом України порядку, а в разі відмови притягати їх до 

дисциплінарної відповідальності.  

 

Бондаренко О.В. наголосив, що на розгляді Верховної Ради України знаходяться 

законопроект про державний екологічний контроль, а також законопроект про 

управління відходами, завдяки яким можливо буде вирішити означені екологічні 

проблеми, зокрема і Полтавської області. 

 

Борисюк М.М. наголосив на необхідності направлення звернень до відповідних 

центральних органів виконавчої влади з питань, порушених Полтавською 

обласною державною адміністрацією. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати доручення Голові Комітету направити звернення до відповідних 

центральних органів виконавчої влади з питань, порушених Полтавською 

обласною державною адміністрацією. 

2. Надати доручення Голові Комітету разом з головою підкомітету з питань 

охорони і раціонального використання надр Якименку П.В. визначитися щодо 

дати та організаційних питань проведення виїзного засідання Комітету у 

Полтавській області. 



17 
 

3. Надати доручення голові підкомітету з питань охорони і раціонального 

використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього 

природного середовища Прощуку Е.П. взяти на контроль питання щодо 

берегоукріплення Кременчуцького водосховища та його належного 

фінансування, а також прискорення призначення начальника Регіонального 

офісу водних ресурсів у Полтавській області. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

 

13. 

 

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 виїзного засідання Комітету до Івано-Франківської області. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити уточнений порядок денний виїзного засідання Комітету 

09-12.06.2021 до Івано-Франківської області. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 4. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                                                                        О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                                                                        О. ФЕЛЬДМАН 


