
 

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 № 85  
16 червня 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., 

Матусевич О.Б.,    Мандзій С.В.,   Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Шахов С.В., 

Якименко П.В. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Василенко Л.В., Івахів С.П., Нестеренко К.О., 

Яценко А.В. 

 

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

Бережний Є.О.,   Войтович Л.В., Гуцало І.В., Лопушенко О.І., Приліпко І.С., 

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

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

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

Кучерява З.І.; Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; 

Якименка П.В. – Волкова О.М., Роскопіна Ю.О.  

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

Абрамовський Роман Романович – Міністр захисту довкілля та природних ресурсів 

України; 

Антипов Владислав Ігорович - голова комітету промислової екології та інновацій 

ПАЕУ; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 
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депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»;  

Барков Сергій Євгенович – представник ПРАТ «ПІВНГЗК»; 

Басиста Яніна – голова правління ГО «Екосмарт»; 

Берзіна Світлана Валеріївна – голова Громадської ради при Міністерстві захисту 

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

Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-асоціації; 

Бондарев Павло – менеджер проектів з екології та технологій, Асоціація 

виробників цементу України; 

Бородін Максим - житель міста Маріуполь Донецької області; 

Вдовиченко Олена Віталіївна – прес-секретар Національної асоціації добувної 

промисловості України; 

Верещага Тарас Валерійович – представник ПРАТ «ЦГЗК»; 

Вихрист Сергій Михайлович – експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами;  

Волинець Оксана Петрівна – працівник Міністерства соціальної політики України; 

Гембарська Валентина – працівник редакції ЕкоПолітики; 

Гунько Андрій – координатор проекту GIZ «НДТМ для України»; 

Єднак Остап Володимирович – представник ГО «АНТС»;  

Жила Павло Броніславович – голова Комітету екології та розвитку зеленої 

економіки Федерації роботодавців України; 

Каленков Олександр Федорович - Президент ОП «Укрметалургпром»; 

Камельчук Юрій Олександрович – народний депутат України, Член Комітету 

Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;  

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; 

Кравченко Олена Валеріївна – виконавчий директор МБО «Екологія – Право – 

Людина»;  

Кріпка Людмила - виконавчий директор Асоціації виробників цементу України 

«Укрцемент»; 

Лукасевич Андрій Іванович - секретар Комітету екології та розвитку зеленої 

економіки Федерації роботодавців України; 

Мальований Андрій Миколайович - Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Матухно Антон Васильович – помічник-консультант народного депутата України 

– Гриб В.О.;  

Магомедов Муса Сергоєвич - народний депутат України; 

Морозова Юлія - заступник директора департаменту - начальник відділу 

формування політики із запобігання промисловому забрудненню, Департамент 

дозвільно-ліцензійної діяльності та запобігання промисловому забрудненню 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України;  

Олег GR Director Kyiv 

Панченко Володимир  – представник Федерації роботодавців України; 

Оринчак Оксана Михайлівна – виконавчий директор, Національна асоціація 
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добувної промисловості України; 

Сіволап Сергiй Антонович - вiце-президент ICC Ukraine з питань промисловостi та 

енергетичних стратегiй; 

Сушко Світлана Борисівна – проектний менеджер реформи скорочення 

промислового забруднення Команди підтримки реформ Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України;  

Старовойт Анатолiй Григорович генеральний директор асоцiацiï Укркокс; 

Стельмах Олена Іванівна – головний спеціаліст департаменту з питань взаємодії з 

Верховною Радою України секретаріату Кабінету Міністрів України Степаненко 

Олена Анатоліївна - представник Уповноваженого з дотримання соціальних та 

економічних прав; 

Стрілець Руслан Олександрович - заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації; 

Супрун Сергій Вікторович – юрист Національної асоціації добувної промисловості 

України; 

Скрильніков Дмитро Валерійович – експерт проектів ЄС реформи управління 

відходами;  

Торохтій Богдан Григорович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань правової політики; 

Хорєв Михайло Юрійович  - заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Цветов Володимир Юрійович - Віцепрезидент-виконавчого директора Асоціації 

Підприємств Скляної Промисловості «Скло України»; 

Цимбалюк Антон Ігорович, менеджер з альтернативного палива «CRH Ukraine»; 

Черниш Ірина – голова ГО «Save Dnipro»;  

Шмагіна Юлія Сергіївна – радник президента ОП «Укрметалургпром» з 

юридичних питань, директор ТОВ «Інституту стратегічних досліджень»;  

Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з 

Комітетом; 

Яворський Олександр Анатолійович  директор департаменту 

конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що 

виникає в результаті промислової діяльності 

(реєстр. № 4167, повторне перше читання). 

 

Допов.: Заступник голови Комітету Маріковський Олександр 

Валерійович 

голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

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

запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення 

стратегічної екологічної оцінки 

(реєстр. № 5159 від 25.02.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна  

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

щодо проведення робіт на землях водного фонду 

(реєстр. № 5442 від 29.04.2021), внесений народними депутатами України 

Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" щодо державних гарантій реалізації конституційних прав на 

охорону життя, здоров'я та соціальний захист, громадянами України, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5444 від 29.04.2021), внесений народним депутатом України 

Кузьміних С. В. 

та 

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціальних прав і гарантій громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5444-1 від 19.05.2021), внесений  

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

Солодом Ю.В., Кальцевим В.Ф. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

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

пільгового тарифу на електроенергію для закладів охорони здоров’я, 

обладнаних кисневими станціями 

(реєстр. № 5550 від 24.05.2021), внесений народними депутатами України 

Кузьміних С.В., Ковальчуком О.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

6. 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. 
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Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

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

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення 

законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища 

(реєстр. № 5517 від 19.05.2021), внесений народними депутатами України 

Дирдіним М.Є., Кузьміних С.В., Тарасенком Т.П. та іншими народними 

депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Тарасюк Микола Володимирович 

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

щодо енергетичної утилізації відходів 

(реєстр. № 5611 від 03.06.2021 ), внесений народними депутатами України 

Камельчуком Ю.О., Шинкаренком І.А., Захарченком В.В. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

Тарасюк Микола Володимирович 

9. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень 

(реєстр. № 5600 від 02.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України 

та  

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1 

від 11.06.2021), внесений народними депутатами України Железняком 

Я.І., Цабалем В.В., Юрчишиним Я.Р., Рудик К.О. 

та 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень 

(реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021), внесений народними депутатами 

України Рубльовим В.В., Вацаком Г.А., Васильєвим І.С. та іншими 

народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Бережний Євген Олегович 

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

зарахування доходів від продажу мінеральної сировини, що утворюється 

під час здійснення руслоочисних робіт 

(реєстр. № 5443 від 29.04.2021), внесений народними депутатами України 

Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. 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 зняття з розгляду 

питання 4 та 6 порядку денного засідання Комітету: 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи" щодо державних гарантій реалізації конституційних прав на 

охорону життя, здоров'я та соціальний захист, громадянами України, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5444 від 

29.04.2021), внесений народним депутатом України Кузьміних С. В. та проект 

Закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціальних прав і 

гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5444-1 від 19.05.2021), внесений  народними депутатами України 

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

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 

розгляду: 

щодо листа в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України про результати 

конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в Апараті Верховної 

Ради України; 

 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Бережний Євген Олегович 

Додаткове питання для розгляду 

11. Щодо листа в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України про 

результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в 

Апараті Верховної Ради України 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

керівник секретаріату Комітету Борисюк Михайло Миколайович 
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Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 3. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити порядок денний зі змінами. 
 

 

1. 

 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про текст до проекту 

Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в 

результаті промислової діяльності (реєстр. № 4167, повторне перше читання) 

 

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

Криворучкіна О.В., Стрілець Р.О., Лабунська А.В., Магомедов М.С., Бородін М., 

Панченко В., Антипов В., Берзіна С.В., Сушко С.Б., Каленков О.Ф., Черниш І. 

 

Бондаренко О.В. зазначив, що законопроект підготовлений на виконання 

Постанови Верховної Ради України від 21.05.2021 № 1480-IX. Запропонував 

затвердити текст законопроекту, доопрацьований народними депутатами 

України – членами Комітету, з урахуванням пропозицій, підтриманих 

Комітетом, та доручити Голові Комітету внести його на реєстрацію в 

установленому порядку. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити текст законопроекту про запобігання, зменшення та контроль 

забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності, підготовлений на 

виконання Постанови Верховної Ради України від 21.05.2021 № 1480-IX, 

доопрацьований народними депутатами України – членами Комітету Верховної 

Ради України з питань екологічної політики та природокористування, з 

урахуванням пропозицій, підтриманих Комітетом. 

2. Ухвалити висновок Комітету на проект Закону про запобігання, зменшення 

та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності 

(реєстр. № 4167) 

3. Голові Комітету внести законопроект на реєстрацію в установленому 

порядку. 

 

Рішення прийнято: за – 10,  

                                  утримались – 2, 

                                  не голосували – 2.  

 

Висновок Комітету додається. 
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Відповідальні: заступник голови Комітету Маріковський Олександр Валерійович 

голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 
 

2. 

 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В., заступника міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових 

трансформацій і цифровізації Стрільця Р.О. та головного консультанта 

Ярмоленко О.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо запровадження відповідальності за порушення порядку здійснення 

стратегічної екологічної оцінки (реєстр. № 5159 від 25.02.2021), внесений 

Кабінетом Міністрів України 
 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення 

змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за 

порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки (реєстр. № 5159 

від 25.02.2021р.), поданий Кабінетом Міністрів України; 

2. Ухвалити висновок Комітету та Рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу проект Закону про 

внесення змін до деяких законів України щодо запровадження відповідальності за 

порушення порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки (реєстр. № 5159 

від 25.02.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів України, з урахуванням 

пропозицій Комітету. 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України при 

розгляді законопроекту визначити народного депутата України, голову 

підкомітету з питань охорони і раціонального використання водних ресурсів та 

державного моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П. 

 

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

 

Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 Ярмоленко Оксана Василівна 

 
3. 

 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В., голову підкомітету 

з питань  охорони і раціонального використання водних ресурсів та державного 

моніторингу навколишнього природного середовища Прощука Е.П. та головного 
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консультанта Ярмоленко О.В. про проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо проведення робіт на землях водного фонду 

(реєстр. № 5442 від 29.04.2021), внесений народними депутатами України 

Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та іншими народними 

депутатами України. 

 

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

Овчинникова Ю.Ю., Матусевич О.Б., Стрілець Р.О., Ярмоленко О.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої 

сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на землях 

водного фонду (реєстр. № 5442 від 29.04.2021 р.), поданий народними 

депутатами України Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та 

іншими народними депутатами України. 

2. Ухвалити висновок Комітету та Рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на 

землях водного фонду (реєстр. № 5442 від 29.04.2021 р.), поданий народними 

депутатами України Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та 

іншими народними депутатами України. 

3. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити 

народного депутата України Матусевича О.Б. 

 

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

Висновок Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 
4. 

 

Питання порядку денного засідання Комітету Проект Закону про внесення 

змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо державних гарантій реалізації 

конституційних прав на охорону життя, здоров'я та соціальний захист, 

громадянами України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5444 від 29.04.2021), внесений народним депутатом України Кузьміних 

С. В., та проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

соціальних прав і гарантій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (реєстр. № 5444-1 від 19.05.2021), внесений  народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Морозом В.В., Солодом Ю.В., Кальцевим В.Ф. – 
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знято з розгляду. 

 
5. 

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

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

України щодо пільгового тарифу на електроенергію для закладів охорони 

здоров’я, обладнаних кисневими станціями (реєстр. № 5550 від 24.05.2021), 

внесений народними депутатами України Кузьміних С.В., Ковальчуком О.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу 

проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо пільгового 

тарифу на електроенергію для закладів охорони здоров’я, обладнаних кисневими 

станціями (реєстр. № 5550 від 24.05.2021), внесеного народними депутатами 

України Кузьміним С.В. та Ковальчуком О.В. 

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

комунальних послуг. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні:   голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович  

                            Гуцало Ірина Вікторівна 

 

 
6. 

 
Питання порядку денного засідання Комітету про 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.  – знято з розгляду. 

 
7. 

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

консультанта Тарасюка М.В. про проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності 

за порушення законодавства у сфері охорони навколишнього природного 

середовища (реєстр. № 5517 від 19.05.2021), внесений народними депутатами 
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України Дирдіним М.Є., Кузьміних С.В., Тарасенком Т.П. та іншими народними 

депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію про направлення на доопрацювання 

проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у 

сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 5517 від 

19.05.2021), внесеного народними депутатами України Дирдіним М.Є., Кузьміних 

С.В., Тарасенком Т.П. та іншими народними депутатами України.  

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 
 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 

 
8. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В., народного депутата 

України Камельчука Ю.О. та головного консультанта Тарасюка М.В. про проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

енергетичної утилізації відходів (реєстр. № 5611 від 03.06.2021 ), внесений 

народними депутатами України Камельчуком Ю.О., Шинкаренком І.А., 

Захарченком В.В. та іншими народними депутатами України.  

 

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

О.В., Бойко О., Басисита Я., Бондарєв П., Цимбалюк А.І. 

 

Маріковський О.В. зазначив, що розгляд та опрацювання законопроекту  

реєстр. № 5611 до прийняття законопроекту «Про управління відходами» реєстр. 

№ 2207-1-д є передчасним, оскільки на сьогодні відсутні правові, організаційні, 

економічні засади та механізми контролю для забезпечення всебічного захисту 

здоров’я людей та довкілля задля забезпечення впровадження заходів 

запобігання або зменшення утворення відходів, зниження негативних наслідків 

від управління відходами, сприяння підготовці їх до повторного використання і 

відновленню як вторинної сировини та енергетичних ресурсів. 
 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Запропонувати Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг відтермінувати розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких 
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законодавчих актів України щодо енергетичної утилізації відходів (реєстр. № 

5611 від 03.06.2021) до прийняття законопроекту (реєстр. № 2207-1-д) та 

визначитися самостійно з урахуванням пропозицій, висловлених у 

мотивувальній частині рішення. 

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

комунальних послуг. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Нестеренко Кирилл Олександрович 

                          Тарасюк Микола Володимирович 

 
 

9. 
 

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

керівника секретаріату Бережного Є.О. про проект Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 5600 від 

02.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, проект Закону про внесення 

змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-1 від 11.06.2021), внесений народними 

депутатами України Железняком Я.І., Цабалем В.В., Юрчишиним Я.Р., Рудик 

К.О. та проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень (реєстр. № 5600-2 від 15.06.2021), внесений народними 

депутатами України Рубльовим В.В., Вацаком Г.А., Васильєвим І.С. та іншими 

народними депутатами України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Бережний Є.О., Каленков О.Ф., 

Антипов В., Берзіна С.В. 

 

Бондаренко О.В., відмітив, що всі зазначені законопроекти стосуються тих самих 

питань предметів відання Комітету, запропонував підтримати зміни до 

Податкового кодексу України, що можуть призвести до отримання щорічних 

додаткових надходжень до зведеного бюджету близько 50 млрд. гривень та 

запропонував рекомендувати головному Комітету самостійно визначитися щодо 

підтримки прийняття за основу основного чи альтернативних законопроектів за 

умови врахування зауважень Комітету, зокрема, щодо необхідності належного 

фінансово-економічного обґрунтування значень запропонованих ставок та 

відповідної індексації, впливу запропонованих змін на платників податків, які 

вже здійснюють господарську діяльність, на фінансовий стан суб’єктів 

господарювання, приведення у відповідність до статей 2, 4 (підпункт 4.1.9), 7 
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(пункт 7.3), пункту 4 розділу ХІХ Податкового Кодексу України, частині 3 статті 

27 Бюджетного кодексу України, а також негативного впливу скасування пільги 

з акцизного податку для платників, які здійснюють постачання електричної 

енергії (когенераційної та/або з відновлювальних джерел) на розвиток генерації 

та постачання більш екологічно чистої енергії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

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

з огляду на ідентичність щодо регулювання питань предметів відання Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування у законопроекті про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр.  

№ 5600), поданому Кабінетом Міністрів України, законопроекті про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень (реєстр. № 5600-1), поданому народними депутатами України 

Железняком Я.І., Цабалем В.В., Юрчишиним Я.Р., Рудик К.О., та законопроекті 

про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (реєстр. № 

5600-2), поданому народними депутатами України Рубльовим В.В., Вацаком Г.А., 

Васильєвим І.С. та іншими народними депутатами України, визначитися 

самостійно щодо прийняття за основу основного чи альтернативних 

законопроектів за умови врахування зауважень Комітету, викладених у 

мотивувальній частині. 

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

політики. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

                          Бережний Євген Олегович 
 
 

10. 

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

Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування 

доходів від продажу мінеральної сировини, що утворюється під час здійснення 

руслоочисних робіт (реєстр. № 5443 від 29.04.2021), внесений народними 

депутатами України Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б. та 

іншими народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань бюджету прийняти рішення щодо 

прийняття за основу законопроекту  про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо зарахування доходів від продажу мінеральної сировини, що 
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утворюється під час здійснення руслоочисних робіт (реєстр. № 5443), поданого 

народними депутатами України Прощуком Е.П., Бондаренком О.В., Матусевичем 

О.Б., Криворучкіною О.В. Фельдманом О.Б., Задорожним А.В., Кривошеєвим І.С., 

Шаховим С.В. та іншими народними депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань бюджету. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 4. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

                          Бережний Євген Олегович 
 

 

 

11. 
 

СЛУХАЛИ: пропозицію голови Комітету Бондаренка О.В. та керівника 

секретаріату Комітету Борисюка М.М. щодо погодження призначення на вакантні 

посади переможців конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в 

Апараті, проведеного відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 

25 березня 2016 року № 246 (зі змінами) та розпорядження виконуючого обов’язки 

Керівника Апарату Верховної Ради України від 12 травня 2021 року № 680-к., а 

саме:  визначено переможців конкурсу на зайняття посад категорії «Б»: 

на посаду заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України 

з питань екологічної політики та природокористування (перша посада) 

– ВОЛОВЕНКО Ольгу Петрівну; 

на посаду заступника керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України 

з питань екологічної політики та природокористування (друга посада) – 

БЕРЕЖНОГО Євгена Олеговича. 

 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати лист виконуючого обов’язки Керівника Апарату Верховної Ради 

України Теплюка М.О. щодо переможців конкурсного відбору на зайняття посад 

державної служби в Апараті Верховної Ради України та пропозицію керівника 

секретаріату Комітету з питань екологічної політики та природокористування 

Борисюка М.М. щодо призначення кандидатур: 

ВОЛОВЕНКО Ольгу Петрівну на посаду заступника керівника секретаріату 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування (перша посада); 

Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 5  
 

БЕРЕЖНОГО Євгена Олеговича на посаду заступника керівника секретаріату 
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Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та 

природокористування (друга посада).; 

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

  

2. Направити виконуючому обов’язки Керівника Апарату Верховної Ради 

України Теплюку М.О. подання про призначення зазначених осіб. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

                          Борисюк Михайло Миколайович 

 

 

Голова Комітету О. БОНДАРЕНКО 

 
 

Секретар Комітету О. ФЕЛЬДМАН 


