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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л З А С І Д А Н Н Я № 93   
20 липня 2021 року 

 

 
м. Київ 

 (відеоконференція) 

 

 

 
ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 
 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Бакунець П.А., Задорожний А.В.,  

Криворучкіна О.В., Кривошеєв І.С., Лабунська А.В., Матусевич О.Б.,  

Мандзій С.В., Овчинникова Ю.Ю., Прощук Е.П., Якименко П.В. 

 

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

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

ПРИСУТНІ працівники секретаріату Комітету: Борисюк М.М., 

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

Приліпко І.С., Хоренжая І.В. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Петрова А.Ф.; Кривошеєва І.С. – Кучерява З.І.;  

Лабунської А.В. – Іванов С.Б.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Бежук Роман Вікторович – начальник Вишгородського районного 

управління поліції ГУНП в Київській області; 

Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів України; 

 Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна – народний депутат України, 

голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем 

та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 

Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики; 

 Гниленко Вячеслав Леонідович – начальник сектору кримінальної поліції 
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відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в 

Київській області; 

 Крамаренко Євген Григорович – т.в.о. Голови Державного агентства 

України з управління зоною відчуження;  

 Літвінова Вікторія Василівна – заступник керівника Спеціалізованої 

екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора; 

 Пічкур Сергій Вікторович – начальник юридичної служби Державного 

спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з 

радіоактивними відходами"; 

 Пляцко Андрій Валерійович – Перший заступник Голови Державного 

агентства України з управління зоною відчуження; 

 Сердюк Богдан Вадимович – голова профспілкового комітету 

Чорнобильської АЕС; 

 Шуст Олександр Іванович – директор Департаменту з питань 

надрокористування та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

Питання для розгляду 

1. Про лист народного депутата України, голови підкомітету з питань 

подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Кривошеєва І.С. щодо 

проблем в управлінні та можливих порушень законодавства при 

реалізації владних повноважень працівниками Державного агентства 

України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).  

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович  

голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Додаткове питання для розгляду 

2. Про результати робочої поїздки з питань діяльності ПрАТ "Рижівський 

гранітний кар'єр" на землях Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області. 

 

Допов.: заступник Голови Комітету  

Криворучкіна Олена Володимирівна 
 

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича 

підрахунок  голосів під час голосування на засіданні Комітету здійснюватиме 

народний депутат України – заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена 

Володимирівна. 

 

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

 

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

порядку денного засідання Комітету додаткового питання до розгляду: 

про результати робочої поїздки з питань діяльності ПрАТ "Рижівський 
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гранітний кар'єр" на землях Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 11. 

 

1. 

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

Комітету Криворучкіної О.В. про результати робочої поїздки з питань діяльності 

ПрАТ "Рижівський гранітний кар'єр" на землях Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області. 

 

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

Лабунська А.В.  

 

Криворучкіна О.В. поінформувала, що у робочій поїздці взяли участь народні 

депутати України, а також представники Державної екологічної інспекції України 

та Державної служби геології та надр України. За результатами поїздки порушень 

вимог природоохоронного законодавства з боку ПрАТ "Рижівський гранітний 

кар'єр" не виявлено. 

Криворучкіна О.В. зазначила про необхідність проведення берегоукріплення 

Кременчуцького водосховища від с. Максимівка Кременчуцького району в 

напрямку гори Пивиха.  

Якименко П.В. запропонував звернутися до Полтавської обласної державної 

адміністрації стосовно надання додаткової інформації щодо порушених питань. 

Лабунська А.В. висловилася за більш широке залучення народних депутатів 

України до розгляду та вирішення також інших питань Кременчуцького району. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Направити звернення Комітету до Полтавської обласної державної 

адміністрації стосовно вивчення питання і надання інформації щодо роботи 

ПрАТ "Рижівський гранітний кар'єр" та проведення берегоукріплення 

Кременчуцького водосховища від с. Максимівка Кременчуцького району в 

напрямку гори Пивиха. 

 

Рішення прийнято: за – 10, утримались – 1. 

Лист Комітету додається. 

Відповідальні: заступник Голови Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна  

Бережний Євген Олегович 
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Ярмоленко Оксана Василівна 

 
2. 

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

Кривошеєва І.С. щодо проблем в управлінні та можливих порушень законодавства 

при реалізації владних повноважень працівниками Державного агентства України 

з управління зоною відчуження (ДАЗВ).  

 

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

Василевська-Смаглюк О.М., Крамаренко Є.Г., Гниленко В.Л., Літвінова В.В., 

Пічкун С.В., Сердюк Б.В., Боруховський Б.В. 

 

Під час обговорення на засіданні Комітету народними депутатами України 

були порушені питання щодо: 

вирішення кадрових питань і забезпечення кадрової стабільності 

керівництва ДАЗВ та підпорядкованих йому підприємств;  

забезпечення належного фінансування підприємств зони відчуження, у 

першу чергу Чорнобильської АЕС, погашення заборгованості по заробітним 

платам та покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій 

за віком, призначених на пільгових умовах для працівників зони відчуження і зони 

безумовного (обов’язкового) відселення, а також забезпечення фінансуванням 

реалізації заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації 

Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну 

систему; 

прискорення передбачених законодавством процедур щодо будівництва і 

введення в експлуатацію сховищ для довгострокового зберігання осклованих 

високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного 

палива;  

запобігання незаконним рубкам зелених насаджень у зоні відчуження і зоні 

безумовного (обов’язкового) відселення. 

Під час обговорення народні депутати України висловили стурбованість 

постійною, протягом тривалого часу, ротацією керівних кадрів у ДАЗВ, 

наголошували на необхідності якнайшвидшого призначення Кабінетом Міністрів 

України голови ДАЗВ. 

Недофінансування ДАЗВ, накопичення заборгованості бюджету перед 

Чорнобильською АЕС на думку народного депутата України Василевської-

Смаглюк О.М. може спричинити соціальні бунти восени цього року. Під час 

обговорення, зокрема Сердюком Б.В., було висловлено прохання допомогти 

вирішити питання щодо виділення додаткового бюджетного фінансування на 

покриття дефіциту коштів захищених видатків, які необхідні для оплати праці з 

нарахуваннями, оплати за електроенергію, а також для відшкодування фактичних 

витрат Пенсійному фонду України на виплату і доставку пільгових пенсій. 

У зв'язку з цим у Верховній Раді України на розгляді знаходиться 

законопроект про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових 
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пенсій (реєстр. № 5658), головним з розгляду якого визначено Комітет з питань 

соціальної політики та захисту прав ветеранів. Законопроектом планується 

удосконалення механізму фінансування фактичних витрат на виплату і доставку 

пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників державних 

підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території зони 

відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення. На сьогодні 

законопроект готується до розгляду у першому читанні. 

Також у виступах народні депутати України звернули увагу на несвоєчасне 

подання Кабінетом Міністрів України важливого для забезпечення національної 

безпеки України законопроекту про внесення змін до Загальнодержавної 

програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта 

"Укриття" на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602), що може призвести 

до суттєвої затримки її прийняття. Зокрема Комітет Верховної Ради України з 

питань бюджету на засіданні 14.07.2021 (протокол № 95) прийняв рішення, що 

зазначений законопроект матиме вплив на показники бюджету і у разі прийняття 

відповідного закону до 15.07.2022 він має вводитись в дію не раніше 01.01.2023, а 

після 15.07.2022 - не раніше 01.01.2024 (або 1 січня наступного за цим року 

залежно від часу прийняття закону). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Направити звернення до Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального 

прокурора України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України щодо взяття на контроль питань, пов’язаних із забезпеченням реалізації 

державної політики у сфері управління зоною відчуження і зоною безумовного 

(обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на 

екологічно безпечну систему, а також здійснення державного управління у сфері 

поводження з радіоактивними відходами. 

3. Направити звернення до Ради національної безпеки і оборони України 

щодо оцінки ризиків та можливих загроз національній безпеці України від 

недотримання графіків будівництва і введення в експлуатацію сховищ для 

довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів 

переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС, які 

повертатимуться з Російської Федерації. 

4. Звернутися до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав 

ветеранів щодо прискорення подання на розгляд Верховної Ради України 

законопроекту про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування" щодо витрат на виплату і доставку пільгових 

пенсій (реєстр. № 5658). 

5. Доручити голові підкомітету з питань подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної 

політики та природокористування, народному депутату України Кривошеєву І.С.: 

надати у серпні 2021 року пропозиції щодо порядку денного, матеріалів та 

учасників проведення закритого засідання Комітету для заслуховування за участі 

Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства захисту довкілля та 
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природних ресурсів України та Державного агентства України з управління зоною 

відчуження питань реалізації державної політики у сфері управління зоною 

відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків 

Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та 

перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а також 

здійснення державного управління у сфері поводження з радіоактивними 

відходами; 

опрацювати питання розроблення і подання найближчим часом до Верховної 

Ради України законопроекту про прийняття рішення щодо розміщення, 

проектування і будівництва сховищ для довгострокового зберігання осклованих 

високоактивних радіоактивних відходів переробки відпрацьованого ядерного 

палива; 

забезпечити контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами 

розгляду цього питання. 

 
 

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

Листи Комітету додаються. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Бережний Євген Олегович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

Войтович Людмила Василівна 

 

 

 

 

Голова Комітету                            О. БОНДАРЕНКО 
 

 

Секретар Комітету                            О. ФЕЛЬДМАН 
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	Гниленко Вячеслав Леонідович – начальник сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області;
	Крамаренко Євген Григорович – т.в.о. Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;
	Літвінова Вікторія Василівна – заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора;
	Пічкур Сергій Вікторович – начальник юридичної служби Державного спеціалізованого підприємства "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами";
	Пляцко Андрій Валерійович – Перший заступник Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;
	Сердюк Богдан Вадимович – голова профспілкового комітету Чорнобильської АЕС;
	Шуст Олександр Іванович – директор Департаменту з питань надрокористування та відновлення довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
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