
 

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 № 88  
30 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., 

Нестеренко К.О., Прощук Е.П., Якименко П.В. 

 

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

Яценко А.В. 
 

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

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

Приліпко І.С., Хоренжая І.В., Ярмоленко О.В. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Василенко Л.В. – Бельо В.В.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.; Прощука Е.П. – 

Турик М.В.; Маріковського О.В. – Зарудна А.С.; Якименка П.В. – Волкова О.М., 

Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б. 

 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Бабенко Дмитро – секретаріат депутатської фракції політичної партії 

«Слуга народу». 

2. Білошицький Руслан Миколайович – заступник Голови ДСНС України. 

3. Бойко Ольга Олександрівна – представник Європейської бізнес-

асоціації. 

4. Геращенко Антон Юрійович – заступник Міністра внутрішніх справ. 
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5. Гончаров Сергій Михайлович – заступник Міністра внутрішніх справ 

України.  

6. Гриник Єгор Олександрович – помічник на громадських засадах 

народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. 

7. Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України. 

8. Кучер Микола Іванович – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. 

9. Лапа Володимир Іванович – радник президента Українського клубу 

аграрного бізнесу. 

10. Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної 

інспекції України. 

11. Орлова Наталя Миколаївна – головний спеціаліст Департаменту з 

питань взаємодії з Верховною Радою України, іншими державними органами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

12. Пивоваров Андрій Андрійович – директор директорату державної 

політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів Міністерства економіки 

України. 

13. Подорожній Віктор Аксентійович – генеральний директор директорату 

регіональної політики Мінрегіону. 

14. Руденко Світлана Юріївна – експерт-юрист ГО «Відкриті клітки 

України». 

15. Сорока Катерина – юрист ГО «Єдина планета». 

16. Суркова Марина Леонідівна – віце-президент Асоціації зоозахисних 

організацій України. 

17. Хорєв Михайло Юрійович  – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 

18. Шахматенко Роман Сергійович – заступник Міністра захисту довкілля 

та природних ресурсів. 

19. Шкрум Альона Іванівна – народний депутат України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним  

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин 

від жорстокого поводження у розважальній діяльності  

(реєстр. № 5409 від 21.04.2021), внесений народними  депутатами 

України Овчинниковою Ю.Ю., Рудик К.О., Бондаренком О.В., 

Фельдманом О.Б. 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 законодавчих актів 

України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)  

(реєстр. № 2351 від 30.10.2019) (друге читання) 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Приліпко Ірина Сергіївна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції  

3. Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної 

підтримки посилення захисту населення, територій та навколишнього 

природного середовища України від надзвичайних ситуацій 

(реєстр. 0115 від 22.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України 
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

4. Проект Закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до 

Фінансової угоди (проект "Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України") між Україною та Європейським 

інвестиційним банком  

(реєстр. № 0113 від 18.06.2021), внесений Президентом України 
 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

5. Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної 

підтримки проекту з покращення водопостачання у місті Києві 

(реєстр. № 0117 від 22.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів 

України 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

6. Проект Закону про ратифікацію Рамкового договору між Урядом 

України та Урядом Французької Республіки щодо підтримки 

фінансування проекту з покращення постачання питної води в 

Луганській області 

(реєстр. № 0118 від 23.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів 

України 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

7. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України "Про 

адміністративні правопорушення" щодо порушення встановленого 

режиму зон санітарної охорони водних об’єктів  

(реєстр. № 5594 від 01.06.2021), внесений народним депутатом 

України Пивоваровим Є.П. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 



4 

 

8. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на 

виплату і доставку пільгових пенсій  

(реєстр. № 5658 від 14.06.2021), внесений народними депутатами 

України Василевською-Смаглюк О.М., Третьяковою Г.М., 

Кривошеєвим І.С., Бондаренком О.В. та іншими народними 

депутатами України 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших 

осіб  

(реєстр. № 5609 від 03.06.2021), внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Третьяковою Г.М. та 

іншими народними депутатами України. 

та 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших 

осіб 

(реєстр. № 5609-1 від 22.06.2021), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Солод Ю.В., Мороз В.В., 

Гнатенком В.С. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

10. Проект Закону про особливості стимулювання регіонального 

розвитку (реєстр. № 5649 від 10.06.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

Питання для розгляду 

11. Рекомендації виїзного засідання Комітету на тему: «Збереження та 

раціональне використання лісових ресурсів України. Звіт Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України. Попередження та 

подолання техногенних катастроф на прикладі Калуського гірничо-

промислового комплексу. Ризики затоплення в контексті 

впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова директива)» 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Войтович Людмила Василівна 
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Лопушенко Олександр Іванович 

12. Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розвиток законодавчих 

засад екологічного страхування в Україні» 

 

Допов.: заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена 

Володимирівна  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

13. Рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та використання 

екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями 

реформування» 

 

Допов.: заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена 

Володимирівна  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 Додаткові питання до порядку денного 

14. Про лист народного депутата України Кривошеєва І.С. № 36д9/5-

2021/208867 від 24.06.2021 

 

Допов.:голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 

 
 
 

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 – 9, не голосували – 5. 

 

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

порядку денного засідання Комітету питання про лист народного депутата 

України Кривошеєва І.С. № 36д9/5-2021/208867 від 24.06.2021. 
 

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

УХВАЛИЛИ: 

 

Затвердити порядок денний зі змінами. 
 

1. 

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

Овчинникової Ю.Ю. та головного консультанта Приліпко І.С. проект Закону про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у 
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розважальній діяльності (реєстр. № 5409). 

 

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

Лабунська А.В., Шкрум А.І., Краснолуцький О.В.,  Приліпко І.С. 

 

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 удосконалення 

законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній 

діяльності (реєстр. № 5409 від 21.04.2021), внесений народними депутатами 

України Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., Фельдманом О.Б., 

Криворучкіною О.В., Василенко Л.В., Лабунською А.В.,  Кривошеєвим І.С., 

Прощуком Е.П., Маріковським О.В. 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 удосконалення 

законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній 

діяльності (реєстр. № 5409 від 21.04.2021), внесений народними депутатами 

України Овчинниковою Ю.Ю., Бондаренком О.В., Фельдманом О.Б., 

Криворучкіною О.В., Василенко Л.В., Лабунською А.В.,  Кривошеєвим І.С., 

Прощуком Е.П., Маріковським О.В. та іншими народними депутатами України. 

3. Доповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання авторами 

законопроекту визначено Овчинникову Ю.Ю., співдоповідачем від Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування визначено народного 

депутата України – Лабунську А.В. 

 

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

Висновок Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

Приліпко Ірина Сергіївна 
 

2. 

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

Овчинникової Ю.Ю. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та 

директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 2351) 

(друге читання) 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Овчинникова Ю.Ю., Кучер М.І., 

Краснолуцький О.В., Борисюк М.М., Суркова М.Л., Лапа В., Руденко С.Ю., 

Сорока К. 
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Бондаренко О.В. запропонував підтримати поправки, які були проголосовані 

Комітетом при розгляді пропозицій до другого читання, затвердженні Рішенням 

Комітету № 38/4 від 01 липня 2020 року (Протокол № 38), а саме: №№ поправок 

37, 46, 54, 94, 118, 145, 158, 174, 209, 411, поданої порівняльної таблиці до 

повторного другого читання. 
 

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

 

Бондаренко О.В. запропонував підтримати поправки, подані народними 

депутатами України до повторного другого читання, які враховані порівняльній 

таблиці, а саме: №№ 2, 3, 4, 5, 65, 66, 159, 160 та які необхідно подати в остаточній 

редакції Комітету відповідно до пункту 4 статті 118 Регламенту Верховної Ради 

України: 

«У пункті 1 розділу І законопроєкту (зміни Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження»): у підпункті 1: термін «біостерилізація» 

викласти у такій редакції: «біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним або 

біологічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної 

здатності)»; 

 «У пункті 1 розділу І законопроєкту (зміни Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження»): у підпункті 1: доповнити трьома новими 

абзацами такого змісту: «дельфінарій - установа, до складу якої входить комплекс 

інженерно-технічних споруд і систем для утримання в умовах неволі морських 

ссавців, а також організація видовищ за їх участю; утримання диких тварин у 

напіввільних умовах – утримання у штучно створених умовах набутих у 

встановленому порядку диких тварин, де вони живляться переважно природними 

кормами, але не мають можливості вільного переміщення за межі штучно 

ізольованої ділянки; центр реабілітації тварин – юридична особа, створена з метою 

організації порятунку, утримування та лікування в умовах неволі тварин, що 

потрапили туди внаслідок травми, стихійного лиха, незаконного вилучення з 

природного середовища, з метою фізичної та психологічної реабілітації з 

можливістю повернення у дику природу або пожиттєвого утримання»; 

 «У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження»): у підпункті 1 (зміни до статті 1): термін 

«біостерилізація» викласти у такій редакції: «біостерилізація - позбавлення 

тварини хірургічним або біологічним шляхом здатності до відтворення потомства 

(репродуктивної здатності)»; 

 «У пункті 1 розділу І законопроекту (зміни Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження»): у підпункті 1 (зміни до статті 1): доповнити 

трьома новими абзацами такого змісту: «дельфінарій - установа, до складу якої 

входить комплекс інженерно-технічних споруд і систем для утримання в умовах 

неволі морських ссавців, а також організація видовищ за їх участю; утримання 

диких тварин у напіввільних умовах – утримання у штучно створених умовах  

набутих у встановленому порядку диких тварин,  де вони живляться переважно 

природними кормами, але не мають можливості вільного переміщення за межі 

штучно ізольованої ділянки; центр реабілітації тварин – юридична особа, створена 

з метою організації порятунку, утримування та лікування в умовах неволі тварин, 

що потрапили туди внаслідок травми, стихійного лиха, незаконного вилучення з 
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природного середовища, з метою фізичної та психологічної реабілітації з 

можливістю повернення у дику природу або пожиттєвого утримання»; 

 «У підпункті 4 розділу І законопроєкту (зміни до статті 16 Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження»): доповнити новою частиною 

такого змісту: «Порядок регулювання чисельності тварин що не утримуються 

людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних 

діяльністю людини, безпритульних тварин, а також їх розміщення у відповідних 

установах та організаціях чи повернення до ареалу перебування, затверджується 

Кабінетом Міністрів України»; 

 «У підпункті 4 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 16 Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження»): доповнити новою 

частиною такого змісту: «Порядок регулювання чисельності тварин що не 

утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково 

створюваних діяльністю людини, безпритульних тварин, а також їх розміщення у 

відповідних установах та організаціях чи повернення до ареалу перебування,  

затверджується Кабінетом Міністрів України»; 

 «У підпункті 11 розділу І законопроєкту (зміни до статті 24 Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження»): частину першу доповнити 

двома реченнями такого змісту: «Повторному вилову (але не частіше ніж один раз 

на рік) для проведення повторної вакцинації та адаптації підлягають тварини, які 

раніше були виловлені, ідентифіковані та зареєстровані. Такі тварини 

розміщуються у притулки для тварин чи центри реабілітації тварин, або під нагляд 

громадських та благодійних організацій, статутною метою яких є захист тварин 

від жорстокого поводження або природоохоронна діяльність, або повертаються до 

ареалу перебування (у місця вилову) для вільного проживання»; 

«У підпункті 11 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 24 

Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»): частину 

першу доповнити двома реченнями такого змісту: «Повторному вилову для 

проведення повторної вакцинації та адаптації (але не частіше ніж один раз на рік) 

підлягають тварини, які раніше були виловлені, ідентифіковані та зареєстровані. 

Такі тварини розміщуються у притулки для тварин чи центри реабілітації тварин,  

або під нагляд громадських та благодійних організацій, статутною метою яких є 

захист тварин від жорстокого поводження або природоохоронна діяльність, або 

повертаються до ареалу перебування (у місця вилову) для вільного проживання»; 
 

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

 

Бондаренко О.В. запропонував включити до таблиці наступні пропозиції та 

поправки для розгляду у повторному другому читанні, в редакції Комітету 

відповідно до пункту 4 статті 118 Регламенту Верховної Ради України: 

 У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження»: 

 «У Підпункті 4 пункту 1 (Абзац другий статті 16) розділу І законопроекту 

викласти у наступній редакції: «Регулювання чисельності тварин, що не 

утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково 

створюваних діяльністю людини, та безпритульних тварин здійснюється методом 

біостерилізації з подальшою вакцинацією, ідентифікацією шляхом кліпсування та 

через розміщення у притулки для тварин, центри реабілітації тварин, або під 



9 

 

нагляд громадських та благодійних організацій, які зобов’язані забезпечити 

утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних правил, або через 

повернення тварин до ареалу перебування (місць вилову) для вільного 

проживання"»;  
 

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

 

«У підпункті 11 розділу І законопроекту (зміни до статті 24 Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження»): частину першу доповнити 

двома реченнями такого змісту:  

"Повторному вилову (але не частіше ніж один раз на рік) для проведення 

повторної вакцинації та адаптації підлягають тварини, які раніше були виловлені, 

ідентифіковані та зареєстровані. Такі тварини розміщуються у притулки для 

тварин чи центри реабілітації тварин, або під нагляд громадських та благодійних 

організацій, які зобов’язані забезпечити утримання та догляд за твариною з 

додержанням ветеринарних правил, або повертаються до ареалу перебування (у 

місця вилову) для вільного проживання»; 
 

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

 

«У підпункті 11 пункту 1 розділу І законопроекту (зміни до статті 24 Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження»): частину сьому 

викласти в такій редакції:  

"Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову 

можуть утримуватися на карантинних майданчиках комунальної служби або 

підприємствах, що здійснюють вилов, і повертаються власникам або особам, які 

здійснюють опіку таких тварин, із дозволу ветеринарної установи після оплати 

вартості витрат на вилов і утримання, або можуть бути передані притулкам для 

тварин, центрам реабілітації тварин чи громадським організаціям, які зобов’язані 

забезпечити утримання та догляд за твариною з додержанням ветеринарних 

правил»; 
 

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

 

«Підпункт 9 пункту 1 розділу 1 (стаття 22) доповнити новими частинами 

такого змісту: 

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина 

прив’язі складає менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, 

для яких така довжина має складати не менше 10 метрів. 

Незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без 

можливості сховатися до приміщення, споруди тощо, прив'язаною під дією 

прямого сонячного проміння, при температурі навколишнього середовища, 

більшій ніж +200С або нижчій, ніж 00С. 

Забороняється залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в 

громадських місцях чи місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів 

тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів та примушувати до 

бігу за моторними транспортними засобами»; 
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Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 5. 

 

«Підпункт 14 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: 

«Стаття 32-1. Повноваження місцевих рад у галузі захисту тварин від 

жорстокого поводження 

До повноважень місцевих рад на відповідній території і в межах їх 

компетенції належать: 

1) вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони провадження 

діяльності пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок 

диких тварин та іншої забороненої цим Законом діяльності в межах території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

2) організація та здійснення заходів щодо захисту тварин від жорстокого 

поводження".» 
 

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

 

У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

«Абзац 7 підпункту 1 пункту 11 розділу І викласти у такій редакції:  

«вжиття заходів та забезпечення дотримання заборони провадження діяльності 

пересувних звіринців, пересувних зоопарків, пересувних виставок диких тварин та 

іншої забороненої Законом України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» діяльності в межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці»; 
 

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

 

У Законі України "Про тваринний світ" 

«Підпункт 2 пункту 2 розділу І законопроєкту викласти в наступній редакції:  

«2) частину п’яту статті 39 викласти в такій редакції:  

«У період розмноження диких тварин з 1 квітня до 15 червня забороняється: 

проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою 

(у тому числі пальба, проведення вибухових робіт, феєрверків, концертів, 

фестивалів, використання моторних маломірних суден (крім їх використання під 

час здійснення контролю у сфері охорони, використання і відтворення рослинного 

і тваринного світу та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій); 

здійснення всіх видів рубок головного користування та всіх видів рубок 

формування і оздоровлення лісів на всіх лісових ділянках, які належать до 

відтворювальних ділянок відповідно до упорядкування мисливських угідь, 

високогірних  лісів, приполонинних лісів, лісів у ярах, балках і річкових долинах, 

лісових ділянок на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів, берегозахисних 

ділянок,  лісових ділянок навколо витоків річок, уздовж межі з безлісною 

місцевістю, лісів в мокрих та сирих типах лісорослинних умов, у межах територій 

природно-заповідного фонду; 

меліоративний вилов біоресурсів, здійснення науково-дослідного, науково-

конструкторського, науково-промислового лову із залученням технічної бази 

промислових рибальських підприємств, проведення ралі та інших змагань на 

транспортних засобах.» 
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Рішення прийнято: за – 9, не голосували – 5. 

 

Бондаренко зазначив, що проект закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних 

угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу) (реєстр. № 

2351) був прийнятий у першому читанні до набрання чинності Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

процедури внесення змін» та рекомендував включити внесення змін до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України 

Кримінального процесуального кодексу України.   
 

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

 

У Кодексі України про адміністративні правопорушення 

«Підпункт 5 пункту 3 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції: 

5) назву і текст статті 89 викласти в такій редакції: «Стаття 89. Жорстоке 

поводження з тваринами 

Жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі 

безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, 

страждань, і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення 

тварин напризволяще, а також інші порушення правил утримання, поводження та 

транспортування тварин, передбачені законодавством, крім передбачених 

статтями 85, 87-882, 154 цього Кодексу,- 

тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо 

перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо двох і більше 

тварин або групою осіб, або особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за таке саме порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на 

строк до п'ятнадцяти діб, з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у 

власника становить загрозу для її життя або здоров’я.»; 
 

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

 

«Підпункт 6 пункту 3 розділу I законопроекту викласти в наступній редакції: 

у статті 90 доповнити частиною другою такого змісту: 

«Погіршення, знищення середовища перебування (зростання) тварин і 

рослин, види яких занесені до Червоної книги України або які охороняються 

відповідно до міжнародних договорів України, знищення, незаконне або з 

порушенням встановленого порядку вилучення їх із природного середовища, а 

також порушення умов утримання (вирощування) тварин і рослин зазначених 

видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших спеціально 

створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження) 

та інші порушення порядку охорони, використання і відтворення таких видів 
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тварин і рослин - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно 

добутого і на посадових осіб - від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого.»; 
 

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

 

«Підпункт 7 пункту 3 розділу І законопроєкту викласти в такій редакції: 

«Назву та текст статті 154 викласти в такій редакції: "Стаття 154. Порушення 

правил утримання собак і котів 

Утримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, 

чи незареєстрованих собак,  або приведення у громадські місця, або вигулювання 

собак без повідків та намордників (крім намордників у собак, які не віднесені до 

Переліку небезпечних порід собак) чи в невідведених для цього місцях, а так само 

не прибирання власником тварини її екскрементів під час знаходження тварини у 

громадському місці (крім вигулювання у спеціально відведених для цього 

місцях),- 

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від десяти 

до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або 

накладення штрафу на посадових осіб - від двадцяти до п’ятидесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Повторне протягом року вчинення правопорушення, передбаченого 

частиною першою цієї статті, -  

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти 

до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили заподіяння 

шкоди здоров'ю людей або їх майну - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на 

посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян з конфіскацією тварин."; 
 

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

 

«У підпункті 11 пункту 3 розділу І законопроекту (абзац п’ятий пункту 9 

частини першої статті 255) виключити слова: «громадський інспектор з охорони 

довкілля (частина друга та четверта статті 85, статті 85-1, 88-1, статті 90, 91);»;»; 
 

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

 

У Кримінальному Кодексі України  

«Підпункт 1 пункту 4 розділу І частину другу статті 22 після слів і цифр 

"умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частина третя статей 345, 346, 350, 

377, 398" доповнити словами та цифрами "жорстоке поводження з тваринами 

(стаття 299)»; 
 



13 

 

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

 

У Кримінальному процесуальному кодексі України 

«У пункті 5 розділу І законопроекту: «Статтю 168 Кримінального 

процесуального кодексу України доповнити частиною 5 такого змісту: 

«Якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або 

здоров’я, уповноважена службова особа зобов’язана тимчасово вилучити таку 

тварину та забезпечити її утримання в порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України.». 
 

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

 

Також за результатами розгляду проекту порівняльної таблиці до повторного 

другого читання Бондаренко О.В. запропонував: 

викласти термін «жорстоке поводження з тваринами» в редакції Комітету, а 

саме: «жорстоке поводження з тваринами – знущання над тваринами, у тому числі 

безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, 

страждань, в тому числі спричинило тілесні ушкодження, каліцтво чи загибель, 

нацьковування тварин одна на одну та на інших тварин, вчинене з хуліганських чи 

корисливих мотивів, залишення тварин напризволяще, а також інші порушення 

правил утримання, поводження та транспортування тварин» 
 

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

 

частину сьому статті 21 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження доповнити новим абзацом такого змісту: «насильне годування 

тварин, крім годування з лікувальною чи профілактичною метою, у тому числі 

забороняється здійснення діяльності з розведення та вирощування гусок та качок 

для отримання фуа-гра (жирної печінки).»; 
 

Рішення прийнято: за – 9, утримались – 1,  не голосували – 4. 

 

виключити пункт 242 зі статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: «242) прийняття рішень про створення в лісах 

охоронних ділянок навколо середовищ існування та розмноження рідкісних і 

таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного 

світу та інших рішень про охорону тваринного та рослинного світу;»; 
 

Рішення прийнято: за – 10, утримались – 1,  не голосували – 3. 

 

 Слухали народного депутата України Кучера М.І. та радника президента 

Українського клубу аграрного бізнесу Лапу В.І. щодо пропозиції про викладення  

абзацу шостого статті 17 Закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження» у наступній редакції: "за необхідності умертвіння окремих тварин, 

які хворі на сказ чи на інші хвороби, що підлягають повідомленню, або є носіями 

хвороб, що підлягають повідомленню, що підтверджено відповідним документом 

державної установи ветеринарної медицини". 

 Бондаренко О.В. запропонував включити до таблиці наступні пропозиції та 
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поправки у редакції Комітету, а саме: «Абзац шостий статті 17 Закону України 

«Про захист тварин від жорстокого поводження» викласти  у наступній редакції: 

"за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інші хвороби, 

що підлягають повідомленню, або є носіями хвороб, що підлягають 

повідомленню, що підтверджено відповідним документом державної установи 

ветеринарної медицини".»;  
 

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

 

Слухали пропозицію Голови Комітету Бондаренка О.В. щодо залишення у 

чинній редакції абзацу четвертого частини другої статті 17 Закону України «Про 

захист тварин від жорстокого поводження». 
 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. За пропозиціями народних депутатів України з урахуванням результатів 

обговорення, попередніх голосувань поправок і їх перенумерації та з урахуванням 

пропозицій в редакції, запропонованої Комітетом: 

врахувати - №№ 2, 3, 4, 5, 11, 14, 15, 16, 25, 44, 45, 46, 54, 64, 65, 66, 72, 75, 

76, 84, 85, 87, 94, 96, 98, 101, 103, 104, 106, 109, 115, 118, 125, 131, 132, 135, 136, 

142, 143, 147, 161, 164, 165, 169, 171, 172, 174, 178, 179, 184, 185, 194, 195, 196, 201, 

209, 210, 216, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 

244, 257, 265, 273, 276, 277, 278, 279, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 

298, 304, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 335, 336, 337, 343, 344, 345, 347, 

350, 358, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 370, 371, 372, 373, 374, 388, 389, 390, 391, 

392, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 415, 417, 418, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 

440, 451, 457, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 467, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 479, 480, 

481, 482, 487, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 503, 505, 506, 507, 508, 510; 

відхилити - №№ 1, 6, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 50, 51, 

52, 55, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 86, 88, 89, 97, 99, 100, 110, 111, 

112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 137, 138, 139, 

140, 141, 144, 149, 150, 151, 152, 156, 162, 163, 170, 176, 180, 181, 182, 186, 192, 197, 

198, 211, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 230, 239, 240, 245, 246, 251, 252, 

253, 254, 259, 260, 261, 262, 267, 268, 269, 270, 281, 295, 296, 297, 300, 301, 302, 305, 

306, 310, 311, 313, 314, 315, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 338, 339, 

340, 341, 342, 346, 348, 349, 351, 352, 355, 359, 361, 368, 369, 375, 376, 377, 378, 379, 

380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 393, 394, 395, 396, 397, 406, 407, 419, 420, 421, 

423, 424, 425, 426, 428, 438, 439, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 458, 462, 466, 468, 

470, 478, 483, 486, 488, 492, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 504, 514, 519 

врахувати частково - №№ 8, 10, 12, 13, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 43, 47, 53, 

56, 57, 62, 63, 69, 70, 71, 77, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 95, 102, 105, 107, 108, 117, 124, 

127, 145, 146, 148, 153, 154, 155, 159, 160, 167, 168, 173, 175, 177, 183, 187, 188, 189, 

190, 191, 193, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 247, 248, 

249, 250, 255, 256, 258, 271, 272, 274, 275, 290, 291, 292, 293, 299, 303, 353, 354, 356, 

357, 408, 411, 414, 448, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 469, 475, 484, 485, 489, 509, 512, 
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516, 520; 

врахувати редакційно – 7, 9, 21, 22, 23, 28, 49, 157, 158, 166, 263, 264, 266, 

307, 308, 309, 312, 409, 410, 412, 413, 416, 434, 436, 437, 441, 511, 513, 515, 517, 518; 

Всього пропозицій - 520, з яких:  

враховано - 179,  

відхилено – 200,  

враховано частково - 110,  

враховано редакційно - 31. 

3. Доручити Голові Комітету внести до порівняльної таблиці пропозиції в 

остаточній редакції, запропонованій та затвердженій Комітетом, та надати право 

здійснити зміни до нумерації статей та їх частин, а також вносити техніко-

юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду у 

повторному другому читанні. 

4. Затвердити порівняльну таблицю до повторного другого читання із 

внесеними правками та висновок Комітету. 

5. Ухвалити висновок Комітету та Рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони 

тваринного та рослинного світу (реєстр. № 2351) прийняти у повторному другому 

читанні та в цілому як Закон. 

6. Доповідачем при розгляді законопроекту від Комітету визначити 

народного депутата України Овчинникову Юлію Юріївну. 
 

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

 

Рішення та Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна  

                          Приліпко Ірина Сергіївна 
 

3. 

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

Міністра внутрішніх справ України Гончарова С.М. про проект Закону про 

ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та 

навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій 

(реєстр. № 0115). 

 

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

Гончаров С.М. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського 

Союзу внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону про ратифікацію 

Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки 
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щодо офіційної підтримки посилення захисту населення, територій та 

навколишнього природного середовища України від надзвичайних ситуацій 

(реєстр. № 0115 від 22.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України, прийняти 

в цілому. 

2. Висновок направити Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу. 

 

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

 Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

 
4. 

 

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

Міністра внутрішніх справ України Гончарова С.М. про проект Закону про 

ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект "Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (реєстр. № 0113). 

 

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

Гончаров С.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського 

Союзу внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про 

ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди (проект "Програма 

розвитку муніципальної інфраструктури України") між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (реєстр № 0113 від 18.06.2021), поданий 

Президентом України Зеленським В.О., прийняти в цілому. 

2. Рішення направити до Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 Ярмоленко Оксана Василівна 

 
5. 

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

Міністра внутрішніх справ України Гончарова С.М. про проект Закону про 
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ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у 

місті Києві (реєстр. № 0117). 

 

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

Гончаров С.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського 

Союзу внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про 

ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо офіційної підтримки проекту з покращення водопостачання у 

місті Києві (реєстр № 0117 від 22.06.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, 

прийняти в цілому. 

2. Рішення направити до Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Ярмоленко Оксана Василівна 

 
 

6. 

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

Міністра внутрішніх справ України Гончарова С.М. про проект Закону про 

ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання 

питної води в Луганській області (реєстр. № 0118). 
 

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

Гончаров С.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань інтеграції України до Європейського 

Союзу внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про 

ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької 

Республіки  щодо підтримки фінансування проекту з покращення постачання 

питної води в Луганській області (реєстр № 0118 від 23.06.2021), поданий 

Кабінетом Міністрів України, прийняти в цілому. 

2. Рішення направити до Комітету з питань інтеграції України до 

Європейського Союзу. 
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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 Ярмоленко О.В. про проект Закону про внесення змін до Кодексу 

України "Про адміністративні правопорушення" щодо порушення встановленого 

режиму зон санітарної охорони водних об’єктів  (реєстр. № 5594). 
 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань правоохоронної діяльності внести 

пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" щодо порушення 

встановленого режиму зон санітарної охорони водних об’єктів (реєстр № 5594  

від 01.06.2021), поданий народним депутатом України Пивоваровим Є.П,  

повернути на доопрацювання. 

2. Рішення направити до Комітету з питань правоохоронної діяльності. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Ярмоленко Оксана Василівна 

 

8. 

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

консультанта Гуцало І.С. про  проект Закону про внесення змін до Закону України 

"Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на 

виплату і доставку пільгових пенсій  (реєстр. № 5658). 
 

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

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 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і 
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доставку пільгових пенсій (реєстр. № 5658 від 14.06.2021), внесеного народними 

депутатами України Василевською-Смаглюк О.М., Кривошеєвим І.С., 

Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань соціальної політики 

та захисту прав ветеранів. 
 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 3.  
 

Рішення Комітету додається. 
 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
 

9. 
 

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 забезпечення соціального захисту осіб рядового 

і начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб 

(реєстр. № 5609) та про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо забезпечення соціального захисту осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту та деяких інших осіб 

(реєстр. № 5609-1). 

 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки внести пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту та деяких інших осіб (реєстр. № 5609 від 03.06.2021), внесений народними 

депутатами України Бондаренком О.В, Прощуком Е.П., Третьяковою Г.М. та 

іншими, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу.   

2. Рішення направити Комітету з питань національної безпеки, оборони та 

розвідки. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

 

10. 
 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про особливості стимулювання 
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регіонального розвитку (реєстр. № 5649). 

 

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

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести пропозицію 

Верховній Раді України проект Закону України про особливості стимулювання 

регіонального розвитку (реєстр.№ 5649 від 10.06.2021), внесений Кабінетом 

Міністрів України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за 

основу. 

2. Рішення направити Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович  

 Лопушенко Олександр Іванович 

 

11. 
 

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

виїзного засідання Комітету на тему: «Збереження та раціональне використання 

лісових ресурсів України. Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів 

України. Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі 

Калуського гірничо-промислового комплексу. Ризики затоплення в контексті 

впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова директива)». 

 

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

Хорєв М.Ю. 
 

11-1. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звіт Голови Державного агентства лісових ресурсів України 

Болоховця Ю.В. взяти до відома. 

2. Схвалити рекомендації виїзного засідання Комітету з питань: 

«Збереження та раціональне використання лісових ресурсів України. Звіт Голови 

Державного агентства лісових ресурсів України» (додаються). 

3. Направити рекомендації виїзного засідання Комітету Кабінету Міністрів 

України, Державному агентству лісових ресурсів України, Івано-Франківській, 

Львівській, Закарпатській та Чернівецькій обласним державним адміністраціям. 

 

11-2. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Схвалити рекомендації виїзного засідання Комітету з питання 

«Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі Калуського 

гірничо-промислового комплексу». 

2. Направити рекомендації виїзного засідання Комітету з питання 

«Попередження та подолання техногенних катастроф на прикладі Калуського 

гірничо-промислового комплексу» Кабінету Міністрів України, Міністерству 

захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній екологічній інспекції 

України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному 

агентству водних ресурсів України, Фонду державного майна України, Раді 

національної безпеки і оборони України, Івано-Франківській обласній державній 

адміністрації, Калуській районній державній адміністрації, Калуській міській 

раді. 

 

11-3. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити рекомендації виїзного засідання Комітету з питання «Ризики 

затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова 

директива)». 

2. Направити рекомендації виїзного засідання Комітету з питання «Ризики 

затоплення в контексті впровадження Директиви 2007/60/ЄС (Протипаводкова 

директива)» Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту довкілля та 

природних ресурсів України,  Державній службі України з надзвичайних 

ситуацій, Державному агентству водних ресурсів України, Івано-Франківській 

обласній державній адміністрації. 

 

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

 

Рішення Комітету додаються. 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

голова підкомітету Прощук Едуард Петрович  

Войтович Людмила Василівна 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

12. 
 

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

слухань у Комітеті на тему: «Розвиток законодавчих засад екологічного 

страхування в Україні». 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розвиток 

законодавчих засад екологічного страхування в Україні».   

2. Направити рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розвиток 
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законодавчих засад екологічного страхування в Україні» Кабінету Міністрів 

України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України,   

Міністерству охорони здоров’я України, Міністерство аграрної політики та 

продовольства України, Міністерству розвитку громад та територій України, 

Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному агентству 

водних ресурсів України,  Державному агентству лісових ресурсів України та 

Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

Відповідальні: заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

13. 
 

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

слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та використання екологічного податку в 

Україні: сучасний стан та пріоритетні напрями реформування» 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Схвалити рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та 

використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні 

напрями реформування». 

2. Направити рекомендації слухань у Комітеті на тему: «Розподіл та 

використання екологічного податку в Україні: сучасний стан та пріоритетні 

напрями реформування» Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту 

довкілля та природних ресурсів України, Міністерству фінансів України, 

Державній аудиторській службі України, Державній казначейській службі 

України, обласним та Київській міській державним адміністраціям. 

 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна  

Хоренжая Ірина Віталіївна 

   

14. 
 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про  лист народного 

депутата України Кривошеєва І.С. № 36д9/5-2021/208867 від 24.06.2021. 

 

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

1. Створити робочу групу щодо доцільності напрацювання законопроекту 

про збирання, заготівлю та утилізацію зношених шин. 

2. Головою робочої групи призначити голову підкомітету з питань 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, народного депутата України 

Кривошеєва І.С. 

3. Доручити голові робочої групи сформувати її склад та до кінця жовтня 

2021 року проінформувати Комітет про результати діяльності робочої групи. 

 

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

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 

Голова Комітету                            О. БОНДАРЕНКО 

 
 

Секретар Комітету                            О. ФЕЛЬДМАН 


