
 

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

 

 

П Р О З П Р О Т О К О Л З А С І Д А Н Н Я № 95  

 
08 вересня  2021 року 

 

 
м. Київ 

 (відеоконференція) 

 

 
ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Фельдман О.Б., Бакунець П.А., Василенко Л.В., Задорожний А.В., Кривошеєв І.С., 

Лабунська А.В., Мандзій С.В., Матусевич О.Б., Овчинникова Ю.Ю., 

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

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., 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.; Лабунської А.В. – Іванов С.Б., Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; 

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

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ: 

1. Бабенко Дмитро – секретаріат депутатської фракції політичної партії 

«Слуга народу». 

2. Боруховський Богдан Валентинович – перший заступник Міністра 

захисту довкілля та природних ресурсів України. 

3. Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна – народний депутат України, 

голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем 

та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
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Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної 

політики. 

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

України з управління зоною відчуження. 

5. Сова Світлана Іванівна – завідувач сектору з питань захисту населення 

від наслідків Чорнобильської катастрофи Державного агентства України з 

управління зоною відчуження. 

6. Льовіна Анна Ігорівна – завідувач сектору правового забезпечення 

Державного агентства України з управління зоною відчуження. 

7. Михальченко Ольга Олексіївна – в.о. начальника відділу економіки та 

фінансів Державного агентства України з управління зоною відчуження. 

8. Єремєєв Олександр Миколайович – заступник начальника головного 

управління Директорату цивільного захисту Міністерства внутрішніх справ 

України. 

9. Орлова Наталя Миколаївна – головний спеціаліст Департаменту з 

питань взаємодії з Верховною Радою України, іншими державними органами 

Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

10. Полуніна Ольга – експерт громадської організації «Діксі Груп».  

11. Копиленко Олександр Любимович – народний депутат України, Голова 

Національної комісії з радіаційного захисту населення України. 

12. Тетерін Микола Васильович – представник Атомпрофспілки, голова 

Ради голів Чорнобильської об’єднаної організації профспілки. 

13. Черниш Ірина Миколаївна – голова громадської організації 

«SaveDnipro». 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним  

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

щодо сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(реєстр. № 5379 від 14.04.2021), внесений народними депутатами 

України Василевською-Смаглюк О.М., Бондаренком О.В.,  

Копиленком О.Л., Кривошеєвим І.С.  

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

2.  Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

вжиття заходів, спрямованих на розроблення загальнодержавної 

цільової програми підтримки територіальних громад по виконанню 

приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її 

структурних підрозділів у сфері дотримання законодавства пожежної та 

техногенної безпеки у закладах бюджетної сфери 
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(реєстр. № 5843 від 06.08.2021), внесений народним депутатом України 

Гуньком А.Г. 
 

Допов.: член Комітету Мандзій Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

3. 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» щодо території населеного пункту, благоустрою 

об'єктів та інженерного захисту від надзвичайних ситуацій природнього 

характеру 

(реєстр. № 5745 від 09.07.2021), внесений народними депутатами 

України Деркачем А.Л. 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

Питання для розгляду 

4. Про необхідність стабілізації фінансової ситуації і недопущення 

блокування діяльності підприємств зони відчуження. 

 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

5. Про листи народного депутата України, голови підкомітету з питань 

зміни клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В. 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 Додаткові питання до порядку денного 

6. Про Національний форум «Поводження з відходами в Україні: 

законодавство, економіка, технології» (м. Рівне, 28-29 жовтня 2021 

року). 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

 

 

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 – 13, не голосували – 2. 
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СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про внесення змін 

до порядку денного засідання Комітету, зокрема розгляду додаткового питання 

про Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології» (м. Рівне, 28-29 жовтня 2021 року). 
 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 5. 
 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний зі змінами. 
 

 

1. 

 

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

підкомітету Кривошеєва І.С., головного консультанта Гуцало І.В. про проект 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння 

розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5379). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василевська-Смаглюк О.М., 

Копиленко О.Л., Кривошеєв І.С., Боруховський Б.В., Крамаренко Є.Г. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Висновок Комітету ухвалити та рекомендувати Верховній Раді України 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5379 від 14.04.2021), внесений народними 

депутатами України Василевською-Смаглюк О.М., Бондаренком О.В., 

Копиленком О.Л. та Кривошеєвим І.С., за результатами розгляду у першому 

читанні прийняти за основу. 

2. Співдоповідачем від Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування визначити народного депутата України, голову підкомітету 

з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Кривошеєва Ігоря 

Сергійовича. 
 

Рішення прийнято: за – 15, не голосували – 1. 

 

Висновок Комітету додається. 
 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна  
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2. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Постанови про звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на розроблення 

загальнодержавної цільової програми підтримки територіальних громад по 

виконанню приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її 

структурних підрозділів у сфері дотримання законодавства пожежної та 

техногенної безпеки у закладах бюджетної сфери (реєстр. № 5843). 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Висновок Комітету ухвалити та рекомендувати Верховній Раді 

України проект Постанови Верховної Ради України про звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо вжиття заходів, спрямованих на розроблення 

загальнодержавної цільової програми підтримки територіальних громад по 

виконанню приписів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її 

структурних підрозділів у сфері дотримання законодавства пожежної та 

техногенної безпеки у закладах бюджетної сфери (реєстр. № 5843 від 06.08.2021), 

внесений народним депутатом України Гуньком А.Г., відхилити.  

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання 

визначити народного депутата України Мандзія С.В.  

 

Рішення прийнято: за – 15, не голосували – 1. 

 

Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: член Комітету Мандзій Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

 

3. 

 

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

консультанта Лопушенка О.І. про проект Закону про внесення змін до Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів» щодо території населеного пункту, 

благоустрою об'єктів та інженерного захисту від надзвичайних ситуацій 

природнього характеру (реєстр. № 5745). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування врахувати 

зауваження Комітету з питань екологічної політики та природокористування, 
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викладені у мотивувальній частині, та самостійно визначитись щодо проекту 

Закону України про внесення змін до Закону України "Про благоустрій населених 

пунктів" щодо території населеного пункту, благоустрою об'єктів та інженерного 

захисту від надзвичайних ситуацій природнього характеру  (реєстр. № 5745  

від 09.07.2021), внесеного народним депутатом України Деркачем А.Л. 

2. Рішення направити Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 2. 

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович  

Лопушенко Олександр Іванович 

 

4. 

 

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

Кривошеєва І.С. про необхідність стабілізації фінансової ситуації і недопущення 

блокування діяльності підприємств зони відчуження. 

 

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

Крамаренко Є.Г., Боруховський Б.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Звернутися до Прем’єр-міністра України, Міністерства фінансів 

України та Комітету з питань бюджету щодо погодження збільшення у 2021 році 

бюджетних призначень у сумі 305,67 млн грн за бюджетними програмами 

КПКВК 2708110 «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і 

безумовного (обов'язкового) відселення» та КПКВК 2708120 «Підтримка у 

безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття», а також вжиття заходів, 

спрямованих на забезпечення достатнього та сталого бюджетного фінансування 

підприємств зони відчуження на 2022 рік. 

 

Рішення прийнято: за – 13, не голосували – 2. 

 

Рішення та листи Комітету додаються. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Борисюк Михайло Миколайович 

Гуцало Ірина Вікторівна 
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5. 
 

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

депутата України, голови підкомітету з питань зміни клімату та охорони 

атмосферного повітря Василенко Л.В. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Василенко Л.В., Черниш І., 

Боруховський Б.В., Полуніна О. 
 

Голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Василенко Л.В. зазначила, що у засобах масової інформації з’явилась інформація 

про наміри Міністерства енергетики України переглянути строки реалізації 

природоохоронних заходів та скорочення викидів від великих спалювальних 

установок в рамках Національного плану скорочення викидів від великих 

спалювальних установок (НПСВ) по низці об’єктів, які входять до переліку 

найбільших забруднювачів. Відповідно до Постанови Верховної Ради України 

від 16 липня 2021 року № 1704-IX «Про імплементацію Національного плану 

скорочення викидів від великих спалювальних установок» неприпустимо 

переносити строки виконання НПСВ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства 

енергетики України щодо недопущення перенесення строків реалізації 

Кабінетом Міністрів України НПСВ, а саме, строків впровадження запланованих 

заходів, передбачених додатками 3 та 4 до НПСВ. 

2. Включення до складу робочих груп щодо напрацювання змін до 

НПСВ: 

народного депутата України, заступника Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування КРИВОРУЧКІНУ 

Олену Володимирівну,  

народного депутата України, голову підкомітету з питань зміни клімату та 

охорони атмосферного повітря Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування ВАСИЛЕНКО Лесю 

Володимирівну; 

представників Ради національної безпеки і оборони України та представників 

експертних кіл та громадськості. 

 

Рішення прийнято: за – 14, не голосували – 1. 

 

Листи додаються.  

 

Василенко Л.В. відзначила, що 30 липня 2021 року Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 868-р схвалено Оновлений національний визначений 

внесок України до Паризької угоди. 04 серпня 2021 року Міндовкілля повідомило, 
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що Україна подала Оновлений національний визначений внесок (далі – ННВ)  до 

Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Народний депутат  

додала, що це гідне представлення українського Оновленого НВВ на 26-й 

Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26), що 

відбудеться у листопаді 2021 року в Глазго. 

НВВ передбачає низку реформ в різних сферах економіки, аграрному секторі, 

енергетиці та інфраструктурі, тому для успішної імплементації передбачених НВВ 

заходів вкрай важлива чітка програма дій. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести 20 жовтня 2021 року круглий стіл на тему: «Реалізація 

вимог Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької 

угоди». 

2. Після завершення 26-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату (COP-26), що відбудеться у листопаді 2021 року в місті Глазго, 

провести слухання у Комітеті на тему: «Кліматична стратегія України. Підсумки 

26-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. Українська 

екологічна складова Європейського Зеленого Курсу. План дій Уряду до 2030 р. 

щодо реалізації вимог Оновленого національно визначеного внеску України до 

Паризької угоди».  

3. Голові Комітету Бондаренку О.В. визначати дату проведення слухань 

у Комітеті.  

4. Звернутися до центральних органів виконавчої влади та комітетів 

Верховної Ради України щодо проведення запланованих заходів. 

 

Рішення прийнято: за – 15, не голосували – 1.  

 

Листи додаються. 

 

Василенко Л.В. зазначила, що до неї, як до народного депутата України,  

звернулася громадська організація «Діксі Груп», стосовно стану виконання 

дорожньої карти щодо оцінки впливу на довкілля у видобувному секторі.  

 

Голова Комітету Бондаренко О.В. відмітив, що наразі у Верховній Раді 

України зареєстровані проекти законів про внесення змін до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на 

довкілля (реєстр. № 5766 та № 5766-1). І запропонував у рамках розгляду даних 

законопроектів представникам громадської організації «Діксі Груп» зробити 

презентацію своїх напрацювань, які за можливості будуть враховані при 

опрацюванні проектів Законів. 

 

 УХВАЛИЛИ: 

 Інформацію взяти до відома.  
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Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна  

Бережний Євген Олегович 

Хоренжая Ірина Віталіївна 

 

6. 

 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. про 

Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, 

економіка, технології» (м. Рівне, 28-29 жовтня 2021 року). 

 

Народний депутат України, голова підкомітету Прощук Е.П. поінформував, 

що 28-29 жовтня 2021 року у м. Рівному планується проведення Національного 

форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, 

технології», який організовує Всеукраїнська екологічна ліга за сприяння 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Рівненської 

обласної державної адміністрації і Рівненської обласної ради. 

Бондаренко О.В. відмітив щодо підтримки Форуму та запропонував 

народним депутатам – членам Комітету особисто взяти участь у даному Форумі у 

разі сприятливої епідеміологічної ситуації. 

  

 

 
Голова Комітету                            О. БОНДАРЕНКО 

 

 

Секретар Комітету                            О. ФЕЛЬДМАН 


