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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   № 1 0 0  

                                

                11         жовтня       2021 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

ГОЛОВУЄ: голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

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

Кривошеєв  І.С., Задорожний  А.В., Прощук Е.П., Василенко Л.В., 

Нестеренко  К.О., Овчинникова Ю.Ю., Бакунець П.А., Лабунська  А.В., 

Мандзій  С.В., Фельдман  О.Б.  

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Матусевич  О.Б., Івахів С.П., Якименко П.В., 

Яценко  А.В., Шахов  С.В.  
 

ПРИСУТНІ: 

працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Хоренжая І.В., 

Лопушенко О.І., Гуцало І.В., Приліпко І.С., Гринь Н.К., Зюзь  О.С. 

 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Петрова А.Ф., Симоненко В.А.; Маріковського  О.В. – 

Зарудна А.С.; Криворучкіної О.В. – Козачок О.М.; Овчинникової  Ю.Ю. – 

Богдан  Н.І., Сіпєєв В.А.; Лабунської  А.В. – Іванов  С.Б; Василенко Л.В. – 

Бельо  В.В.; Прощука  Е.П. – Турик М.В. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Гавриленко Віктор Семенович  – директор Біосферного заповідника «Асканія-

Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України; 

Гайду Сергій Васильович – т.в.о. заступника начальника Головного слідчого 

управління, Національна поліція України; 



Калашніков Володимир Борисович – заступник начальника управління  – 

начальник відділу захисту рослин управління фітосанітарної безпеки та 

контролю якості зернових Департаменту фітосанітарної безпеки, контролю в 

сфері насінництва, розсадництва та якості зерна, Державна служба України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

Калюга Володимир Олександрович – керівник, Херсонська обласна 

прокуратура; 

Козаченко Леонід Петрович – народний депутат України VIII скликання; 

Краснолуцький Олександр Васильович – заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Літвінова Вікторія Василівна – заступник керівника Спеціалізованої екологічної 

прокуратури, Офіс Генерального прокурора; 

Магалецька Владислава Валеріївна – Голова Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; 

Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції 

України; 

Філіна Ольга Миколаївна – заступник директора Департаменту захисту довкілля 

та природних ресурсів, Херсонська обласна державна адміністрація; 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Якименко Микола Миколайович – заступник голови, Херсонська обласна 

державна адміністрація. 
 

 

Питання для розгляду 

 

1.  Про стан виконання рішення Комітету № 75/3 від 07 квітня 2021 року 

стосовно масової загибелі птахів, в тому числі червонокнижних видів, 

на території Херсонської області, зокрема біосферного заповідника 

«Асканія-Нова». 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 
 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 
 

2. Проект Постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

здійснення заходів, спрямованих на збереження Національного 

природного парку «Бузький Гард» 

(реєстр. № 5823 від 23.07.2021), внесений народними депутатами 

України Савчук О.В., Юрчишиним Я.Р. та іншими народними 

депутатами України 
 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Воловенко Ольга Петрівна 

Приліпко Ірина Сергіївна 



 
 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 
 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 54 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення мінімального розміру 

пенсій для осіб з інвалідністю  

(реєстр. № 6030 від 10.09.2021), внесений народними депутатами 

України Тимошенко Ю.В., Абдулліним О.Р. та іншими народними 

депутатами України 

та 

проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення мінімального розміру 

пенсій для осіб з інвалідністю 

(реєстр. № 6030-1 від 28.09.2021), внесений народними депутатами 

України Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С., Солодом Ю.В. 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

4. Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових 

пенсій, які призначені на пільгових умовах для працівників зони 

відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення 

(реєстр. № 5348 від 24.09.2021, доопрацьований), внесений народними 

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

народними депутатами України 
 

Допов.: голова підкомітету Кривошеєв Ігор Сергійович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

 

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 – 8,  не голосували – 5. 

 

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

порядку денного засідання Комітету в запропонованій редакції. 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 
 

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



1. 

 

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

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

природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду 

Овчинникової  Ю.Ю. про стан виконання рішення Комітету № 75/3 від 07 квітня 

2021 року стосовно масової загибелі птахів, в тому числі червонокнижних видів, 

на території Херсонської області, зокрема біосферного заповідника «Асканія-

Нова». 

Бондаренко О.В. передав повноваження з  ведення засідання з даного питання 

Овчинниковій Ю.Ю. 

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

Хорєв  М.Ю., Мальований А.М., Магалецька В.В., Прощук  Е.П., Літвінова В.В., 

Калюга В.О., Гайду С.В., Філіна О.М., Гавриленко В.С.,  Козаченко Л.П.   

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо 

прискорення виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з 

питань екологічної політики та природокористування від 07.04.21 року щодо: 

- розроблення і внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту 

щодо обмеження використання пестицидів та агрохімікатів в межах природно-

заповідного фонду й інших природоохоронних територій, зокрема встановлення 

відповідних охоронних зон з особливим режимом природокористування;  

- внесення змін до Державних санітарних правил «Транспортування, 

зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві» ДCП 

8.8.1.2.001-98, зокрема у підпункті 6.6.8 пункту 6.6 розділу «Застосування» 

врегулювання питання щодо безпечного розміщення принад на 

сільськогосподарських угіддях; 

- перегляду Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні з метою адаптації до законодавства ЄС; 

- розроблення відповідних нормативних актів щодо мінімізації впливу 

діяльності агропідприємств і фермерських господарств на мігруючі види птахів 

та посилення контролю й відповідальності за застосування отрутохімікатів у 

сільському господарстві; 

- внесення змін до регламентів застосування родентицидів в частині «Спосіб, 

час обробок, обмеження», вказуючи при цьому, що приманки закладаються в 

нори мишоподібних гризунів з послідуючим обов’язковим їх згоранням, 

оскільки в регламентах їх застосування немає чіткого визначення їх розміщення; 

3. Рекомендувати Державній екологічній інспекції України, Державній 

службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

Національній поліції України, Херсонській обласній прокуратурі, Херсонській 

облдержадміністрації продовжувати здійснювати в межах повноважень 

контроль за дотриманням агропідприємствами, установами, організаціями та 

громадянами  законодавства під час застосування пестицидів та агрохімікатів. 



4. Доручити Голові Комітету звернутися до Ради національної безпеки і 

оборони України щодо необхідності внесення змін до регламентів застосування 

сильнодіючих хімічних речовин – родентицидів. 

5. Рішення направити до Кабінету Міністрів України, Державної екологічної 

інспекції України, Державної служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, Національної поліції України, Херсонської 

обласної прокуратури, Херсонської облдержадміністрації.  

6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на народного депутата 

України, голову підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та 

рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного 

фонду Овчинникову Юлію Юріївну. 

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

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 

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

порядку денного, а саме: перенести на одне з наступних засідань Комітету такі 

питання: 

питання 3.  Проект Закону про внесення змін до статті 54 Закону України 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення мінімального розміру пенсій для 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 6030 від 10.09.2021), внесений народними 

депутатами України Тимошенко Ю.В., Абдулліним О.Р. та іншими народними 

депутатами України та проект Закону про внесення зміни до статті 54 Закону 

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

Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення мінімального розміру пенсій для 

осіб з інвалідністю (реєстр. № 6030-1 від 28.09.2021), внесений народними 

депутатами України Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С., Солодом Ю.В. 

питання 4. Проект Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV 

«Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які 

призначені на пільгових умовах для працівників зони відчуження і зони 

безумовного (обов’язкового) відселення (реєстр. № 5348 від 24.09.2021, 

доопрацьований), внесений народними депутатами України 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

 

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 5. 



2. 

 

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

консультанта Приліпко І.С. про проект Постанови про звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на збереження 

Національного природного парку «Бузький Гард» (реєстр. № 5823 від 

23.07.2021), внесений народними депутатами України Савчук О.В., 

Юрчишиним   Я.Р. та іншими народними депутатами України. 

 

 

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

Краснолуцький О.В. 
 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України про звернення до Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, 

спрямованих на збереження Національного природного парку «Бузький ґард» 

(реєстр. № 5823 від 23.07.2021), внесений народними депутатами України 

Савчук О.В. та іншими,  за результатами розгляду в першому читанні прийняти 

за основу і в цілому з урахуванням таких поправок до його тексту: 

1) у назві та тексті проєкту Постанови слово «ґард» замінити словом   «Гард»; 

2 ) пункт другий проєкту Постанови виключити. 

Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити 

народного депутата України голову підкомітету з питань лісових ресурсів, 

об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів 

природно-заповідного фонду Овчинникову Юлію Юріївну. 
 

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

 

Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Воловенко Ольга Петрівна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

3. 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 3 про проект 

Закону про внесення змін до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо 

підвищення мінімального розміру пенсій для осіб з інвалідністю (реєстр. № 6030 

від 10.09.2021), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., 

Абдулліним О.Р. та іншими народними депутатами України та проект Закону 



про внесення зміни до статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо 

підвищення мінімального розміру пенсій для осіб з інвалідністю (реєстр. 

№  6030- 1 від 28.09.2021), внесений народними депутатами України 

Королевською Н.Ю., Гнатенком В.С., Солодом Ю.В. – перенесено на одне з 

наступних засідань Комітету. 

 

4.  

 

За пропозицією Голови Комітету Бондаренка О.В. розгляд питання 4 про проект 

Закону про внесення змін до пункту 2 розділу XV «Прикінцеві положення» 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

щодо витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, які призначені на пільгових 

умовах для працівників зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) 

відселення (реєстр. № 5348 від 24.09.2021, доопрацьований), внесений 

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

народними депутатами України – перенесено на одне з наступних засідань 

Комітету. 

 
 

 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 

 


