
 

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 № 1 0 4   

                   03        листопада         21 

 

 

м. Київ 

(відеоконференція) 

 

ГОЛОВУЄ: Голова Комітету Бондаренко О.В. 

 

ПРИСУТНІ члени Комітету: Криворучкіна О.В., Кривошеєв  І.С., 

Задорожний  А.В., Прощук Е.П., Василенко Л.В., Нестеренко  К.О., 

Овчинникова Ю.Ю., Бакунець П.А., Мандзій  С.В., Якименко  П.В., 

Матусевич  О.Б., Маріковський О.В., Шахов  С.В., Фельдман  О.Б. 

 

ВІДСУТНІ члени Комітету: Івахів С.П., Лабунська  А.В., Яценко  А.В.  

 

ПРИСУТНІ: 

працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Ярмоленко О.В., 

Воловенко О.П., Войтович Л.В., Лопушенко О.І., Хоренжая І.В., Приліпко І.С., 

Гуцало І.В., Зюзь  О.С. 
 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Лабунської  А.В. – Іванов  С.Б.; Василенко Л.В. – Бельо  В.В.; Якименка П.В. – 

Волкова О.М.; Прощука Е.П. – Турик М.В.; Нестеренка К.О. – Ільєнко А.В.; 

Фельдмана О.Б. – Гайдай Я.С.; Овчинникової Ю.Ю. – Матус С.А. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Будзінський Ігор Леонідович  – начальник управління лісового господарства та 

відтворення лісів Державного агентства лісових ресурсів України; 

Бурковський Олексій – активіст громадської організації «Всеукраїнська 

екологічна ліга»; 

Гринник Єгор – представник громадської організації «Природоохоронна група»; 
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Дученко Сергій Борисович – Заступник начальника відділу нормативно-

правового забезпечення Юридичного Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій;  

Козловська Наталія Вікторівна – Заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Краснолуцький Олександр Васильович – Заступник Міністра захисту довкілля та 

природних ресурсів України; 

Кузьмінський Віктор Валентинович – переможець конкурсу на зайняття посади 

старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування; 

Лещенко Олександр Якович – заступник директора Департаменту організації 

заходів цивільного захисту – начальник Управління захисту населення і 

територій Державної служби України з надзвичайних ситуацій; 

Неліпа Андрій Володимирович – президент всеукраїнського риболовного 

громадського об'єднання «Громада Рибалок України»; 

Плига Андрій – представник міжнародної неурядової організації Всесвітнього 

фонду дикої природи (WWF Україна); 

Смирнов Дмитро Олександрович – начальник відділу закупівель гуманітарної 

допомоги та управління майном Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; 

Тєстов Петро Сергійович – представник Міжнародної благодійної організації 

«Екологія-Право-Людина». 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним 

 

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

щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту 

(реєстр. № 5608, друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Миколайович 

член Комітету Мандзій Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

збереження лісів 

(реєстр. № 5650, друге читання). 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21260
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3. Проект Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради 

України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, 

яка включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової 

конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії 

Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї 

сесії Конференції Сторін, яка є нарадою Сторін Паризької угоди, 

Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, Ради Європи, 

парламентських асамблей, Європейського парламенту, 

Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних 

організацій, урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку 

глобальних цілей з питань зміни клімату 

(реєстр. №  6263 від 02.11.2021),  внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Василенко Л.В., Овчинниковою Ю.Ю. та 

іншими народними депутатами України. 

 

Допов.: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

Бережний Євген Олегович 

 

Питання для розгляду 

 

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

результати конкурсного відбору на зайняття посад державної служби в 

Апараті Верховної Ради України. 

 

Допов: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Борисюк Михайло Миколайович 

 

Додатково включені питання до порядку денного 
 

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

щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та 

архітектури 

(реєстр. № 5833 від 30.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 
 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

6. Проект Закону про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до 

генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від 

їхнього використання до Конвенції про біологічне різноманіття 

(реєстр. № 0125 від 27.09.2021),  внесений  Президентом України 

Зеленським В.О. 
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За пропозицією Голови Комітету Бондаренка Олега Володимировича підрахунок 

голосів під час голосування на засіданні Комітету, що проводиться у режимі 

відеоконференції, здійснюватиме народний депутат України – заступник Голови 

Комітету Криворучкіна Олена Володимирівна. 

 

Рішення прийнято: за – 10,  не голосували – 5. 

 

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

порядку денного наступних питаннь: 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

7. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності» щодо підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарства 

(реєстр. № 6060 від 15.09.2021),  внесений народними депутатами України 

Каптєловим Р.В., Мисягіним Ю.М. та іншими народним депутатами 

України. 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

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

щодо оптимізації функцій центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства 

(реєстр. № 6096 від 24.09.2021),  поданий  Кабінетом Міністрів України  
  

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

9. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" щодо вдосконалення порядку визнання товарів, виконаних 

робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою 

(реєстр. № 6204 від 22.10.2021),  поданий  Кабінетом Міністрів України  

 

Допов.: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

Лопушенко Олександр Іванович 

Гуцало Ірина Вікторівна 

10. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2020 році. 

 

Допов.: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

Бережний Євген Олегович 
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архітектури (реєстр. № 5833 від 30.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів 

України; 

проект Закону про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до 

генетичних ресурсів та справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього 

використання до Конвенції про біологічне різноманіття (реєстр. № 0125 від 

27.09.2021),  внесений  Президентом України Зеленським В.О.;  

проект Закону про внесення змін до Закону України «Про передачу 

об’єктів права державної та комунальної власності» щодо підприємств 

водопровідно-каналізаційного господарств (реєстр. № 6060 від 15.09.2021),  

внесений народними депутатами України Каптєловим Р.В., Мисягіним Ю.М. та 

іншими народним депутатами України; 

проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо оптимізації функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері санітарного законодавства (реєстр. № 6096 від 

24.09.2021),  поданий  Кабінетом Міністрів України; 

проект Закону про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну 

допомогу" щодо вдосконалення порядку визнання товарів, виконаних робіт, 

наданих послуг гуманітарною допомогою (реєстр. № 6204 від 22.10.2021),  

поданий  Кабінетом Міністрів України; 

про Національну доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2020 році. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний зі змінами. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 5. 
 

 

1. 

 

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

Мандзія С.В. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту  

(реєстр. № 5608, друге читання). 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Мандзій С.В. 

Мандзій С.В. зазначив, що до законопроекту для підготовки його до 

другого читання, у термін визначений положеннями статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України, від народних депутатів України надійшло 146 правок 

та пропозицій, з яких 33 пропонується врахувати, 11 врахувати частково, 1 

врахувати редакційно та 101 відхилити. Було проведено низку робочих нарад з 

фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій, проводились 

консультації з фахівцями Міністерства розвитку громад та територій України, а 

також відбулося засідання робочої групи з представників Комітету з питань 
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екологічної політики та природокористування, Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також 

відповідно до положень підпункту 4 пункту 1 статті 118 Регламенту Верховної 

Ради України Рішенням Підкомітету запропоновано викласти у остаточній 

редакції Комітету наступні пропозиції і поправки: 

абзац 8 пункту 20 частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій 

редакції: 

 «Належність територій до небезпечних зон, визначається у містобудівній 

документації відповідно до державних будівельних норм та  ураховується в 

містобудівних умовах та обмеженнях на проектування та будівництво» 

 

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

 

Пункт 2 частини 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: 

«пункт 8 частини п’ятої статті 29 після слова «України» доповнити 

словами «зони, встановлені відповідно до законодавства за результатами 

визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, відображені у 

містобудівній документації». 

 

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

частину 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:  «1. Цей Закон набирає 

чинності з 1 січня 2022 року крім абзацу четвертого пункту 5 розділу І, який 

набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.».  

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Врахувати пропозиції №№  13, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 46, 48, 55, 63, 

64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 89, 101, 104, 105, 106, 146. 

 

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

 

2. Врахувати частково пропозиції №№ 16, 17, 38, 70,92, 116, 119, 122, 

123, 124, 125. 

 

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

 

3. Врахувати редакційно пропозицію № 93. 

 

Рішення прийнято: за – 12, не голосували – 3. 
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4. Відхилити пропозиції №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 

19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 74, 75, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

120, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 

141, 142, 143, 144, 145. 

 

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

 

5. За пропозицією народного депутата України Мандзія С.В. та відповідно 

до підпункту 4 пункту 1 статті 118 Регламенту Верховної Ради України внести 

до порівняльної таблиці від народних депутатів України – членів Комітету з 

питань екологічної політики та природокористування остаточну редакцію 

наступних норм законопроекту, а саме: 

- абзац 8 пункту 20 частини 1 розділу І законопроекту викласти у такій 

редакції: 

 «Належність територій до небезпечних зон, визначається у містобудівній 

документації відповідно до державних будівельних норм та ураховується в 

містобудівних умовах та обмеженнях на проектування та будівництво»; 

- пункт 2 частини 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції: 

«пункт 8 частини п’ятої статті 29 після слова «України» доповнити 

словами «зони, встановлені відповідно до законодавства за результатами 

визначення рівнів ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, відображені у 

містобудівній документації»; 

- частину 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:  «1. Цей Закон набирає 

чинності з 1 січня 2022 року крім абзацу четвертого пункту 5 розділу І, який 

набирає чинності через один рік з дня набрання чинності цим Законом.». 

 

6. Надати Голові Комітету право, при необхідності, вносити техніко-

юридичні правки до законопроекту під час його підготовки до розгляду у 

другому читанні. 

7. Секретаріату Комітету при внесенні до порівняльної таблиці пропозицій 

та поправок, за результатами прийнятих Комітетом рішень, змінити нумерацію, 

у разі потреби. 

8. За результатами розгляду, Комітет з питань екологічної політики та 

природокористування рекомендує Верховній Раді України проект Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (реєстр. № 5608) 

прийняти у другому читанні та в цілому як Закон. 

9. Доповідачем при розгляді законопроекту на пленарному засіданні 

Верховної Ради України від Комітету визначено народного депутата України 

Мандзія С.В. 

 

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

Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Миколайович 

                          член Комітету Мандзій Сергій Володимирович 

                          Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

2. 

 

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 проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 

збереження лісів (реєстр. № 5650, друге читання). 

 

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

Якименко П.В., Матусевич О.Б., Краснолуцький О.В., Борисюк М.М., 

Плига А., Бурковський О., Гриник Є.О. 

 

Овчинникова Ю.Ю. зазначила, що до законопроекту для підготовки його до 

другого читання, у термін визначений положеннями статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України, від народних депутатів України надійшло 206 

зауважень і пропозицій, які були розглянуті на засіданні підкомітету з питань 

лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних 

ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду. Підкомітет, за 

результатами розгляду зазначених пропозицій та поправок, надав Комітету 

Рішення підкомітету від 02 листопада 2021 року № 1, згідно якого рекомендував 

із поданих 206 зауважень і пропозицій: врахувати – 84; врахувати редакційно – 

13; врахувати частково – 9; відхилити – 100. Також відповідно до положень 

підпункту 4 пункту 1 статті 118 Регламенту Верховної Ради України Рішенням 

Підкомітету запропоновано викласти у остаточній редакції Комітету 27 

пропозицій і поправок. 

 



9 
 

Бондаренко О.В. запропонував внести до порівняльної таблиці пропозиції 

та поправки, надані Рішенням Підкомітету для розгляду у другому читанні, 

відповідно до пункту 4 статті 118 Регламенту Верховної Ради України: 

 

1) Назву проекту Закону викласти у такій редакції: «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів». 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4.  

 

2) Врахувати поправку № 7 та після нової частини п’ятої доповнити 

частиною шостою статтю 1 Лісового кодексу України (далі – ЛКУ) такого змісту: 

«Інвазійні породи дерев – інтродуковані в Україні породи дерев із значною 

здатністю до неконтрольованого поширення, які розповсюджуються природним 

шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й 

фауни». 

 

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

 

3) У зв’язку з врахуванням поправки № 158 та з метою узгодження норм 

ЛКУ і Земельного кодексу України (далі – ЗКУ) у проекті Закону статтю 1 ЛКУ 

доповнити частиною дванадцятою такого змісту: 

«Самозалісена ділянка – земельна ділянка будь-якої категорії земель (крім 

земель лісогосподарського призначення, природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення) площею більше 0,5 гектара, вкрита частково 

чи повністю лісовою рослинністю і залісення якої пройшло (відбулося) 

природним шляхом». 

 

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

 

4) Врахувати частково поправку № 21 та статтю 1 ЛКУ доповнити частиною 

тринадцятою такого змісту: 

«Інші лісовкриті землі – земельні ділянки, вкриті лісовою рослинністю, 

заростями багаторічних дерев'янистих кущових рослин в тому числі 

самозалісені, та не надані для ведення  лісового господарства». 

 

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

 

5) Врахувати поправку № 31 та частину другу статті 4 ЛКУ доповнити 

абзацом такого змісту:  

«самозалісені ділянки з середнім віком дерев менше 30 років в межах 

населених пунктів та самозалісені ділянки в межах охоронних зон об'єктів 
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енергетики, магістральних теплових мереж, магістральних трубопроводів та 

інших лінійних об’єктів інфраструктури».  

 

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

 

6) Врахувати редакційно поправку № 47 і статтю 17 ЛКУ доповнити 

частиною п’ятою такого змісту: 

«Ведення лісового господарства дозволяється на землях усіх категорій з 

дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим 

призначенням. На підприємства, установи, організації всіх форм власності, які 

мають в користуванні чи власності ліси на землях усіх категорій поширюються 

права та обов’язки постійних лісокористувачів та власників лісів відповідно до 

цього Кодексу та інших законів». 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4. 

 

7) Частину першу статті 19 ЛКУ доповнити пунктом 6 такого змісту: 

«6) право встановлювати ліміти на використання лісових ресурсів при 

здійсненні побічних лісокористувань в лісах на землях усіх категорій, якщо 

сумарна площа лісових ділянок таких лісокористувачів складає менше 100 

гектарів, крім територій природно-заповідного фонду та земель іншого 

природоохоронного призначення». 

 

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

 

8) У частині першій статті 27 ЛКУ законопроекту пункт 52 вилучити. 

 

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

 

9) Врахувати поправку № 61 та пункт 8 частини першої статті 31 ЛКУ 

викласти у такій редакції: 

«8) забезпечують здійснення заходів щодо охорони і захисту лісів, 

створюють охоронні зони для збереження біорізноманіття у лісах, ліквідації 

наслідків стихійних явищ, лісових пожеж, залучають у встановленому порядку 

до цих робіт населення, транспортні та інші технічні засоби та обладнання, 

забороняють відвідування лісів населенням і в'їзд до них транспортних засобів у 

період високої пожежної небезпеки в порядку, передбаченому законодавством». 

 

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

 

10) Зміни до статті 57 ЛКУ законопроекту вилучити. 
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Рішення прийнято: за – 14, не голосували – 1. 

 

11) Врахувати поправку № 95 і назву статті 58 ЛКУ викласти у такій 

редакції: 

«Стаття 58. Вирішення питань про збереження або вирубування дерев і 

чагарників у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок чи 

встановлення сервітуту з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з 

веденням лісового господарства». 

 

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

 

12) Врахувати редакційно поправку № 97 і частину п’яту статті 58 ЛКУ 

проекту Закону викласти у такій редакції:  

«Порядок вирубування дерев і чагарників та використання одержаної при 

цьому деревини у разі зміни цільового призначення земельних лісових ділянок 

або встановлення сервітуту з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з 

веденням лісового господарства та переведення земельних лісових ділянок до 

нелісових земель здійснюється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів 

України». 

 

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

 

13)  Частину другу статті 81 ЛКУ викласти в такій редакції: 

«Лісорозведення може здійснюватися на землях усіх категорій з 

дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим 

призначенням». 

 

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

 

14) Врахувати частково поправку № 107 і частину другу статті 82 ЛКУ 

викласти у такій редакції: 

«Відновлення лісів та лісорозведення проводиться способами, що 

забезпечують створення стійких до кліматичних змін лісів з високими захисними 

властивостями та з урахуванням недопущення інвазій чужорідних видів у 

природні екосистеми». 

 

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

 

15) Пункт п’ятий та восьмий розділу VIII Прикінцевих положень ЛКУ 

законопроекту викласти у такій редакції: 
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«5. До здійснення державної реєстрації права постійного користування 

державними та комунальними лісогосподарськими підприємствами, іншими 

державними та комунальними підприємствами та установами земельними 

ділянками лісогосподарського призначення, які надані їм у постійне 

користування до набрання чинності Земельним кодексом України, але не пізніше 

ніж 1 січня 2027 року, це право підтверджується планово-картографічними 

матеріалами лісовпорядкування». 

«8. У випадку створення території або об’єкту природно-заповідного фонду, 

управління якими здійснюється спеціальною адміністрацією, на земельних 

ділянках що вилучаються у землекористувача, право на ведення лісового 

господарства у їх межах переходить до відповідної спеціально адміністрації і 

може здійснюватися на основі матеріалів лісовпорядкування, які були 

розроблені для постійного лісокористувача, у якого вилучаються земельні 

ділянки, та є чинними до завершення терміну їх дії». 

 

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

 

16) Врахувати редакційно поправку № 125 і абзац четвертий частини 

другої статті 20 ЗКУ викласти у такій редакції: 

«Зміна цільового призначення земельних ділянок державної та комунальної 

власності, віднесених до категорій земель житлової та громадської забудови, 

земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення, а також земельних ділянок (крім земельних ділянок, розташованих 

на територіях, об’єктах природно-заповідного фонду та земельних ділянок 

лісогосподарського призначення), на яких розташовані будівлі, споруди, що є у 

приватній власності землекористувача, який використовує земельні ділянки на 

правах постійного користування, оренди, емфітевзису, суперфіцію, може 

здійснюватися землекористувачем. У такому разі зміна цільового призначення 

земельної ділянки не потребує прийняття рішень Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу 

виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, який здійснює 

розпорядження відповідною земельною ділянкою». 

 

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

 

17) Зміни до абзацу сьомого частини третьої статті 20 ЗКУ законопроекту 

вилучити. 

 

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

 

18) Частину третю статті 55 ЗКУ законопроекту викласти у такій редакції: 
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«3. Ведення лісового господарства дозволяється на землях усіх категорій з 

дотриманням вимог щодо використання земельної ділянки за цільовим 

призначенням. На підприємства, установи, організації всіх форм власності, які 

мають в користуванні чи власності ліси на землях усіх категорій поширюються 

права та обов’язки постійних лісокористувачів та власників лісів відповідно до 

Лісового Кодексу України». 

 

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

 

19) Статтю 57-1 ЗКУ викласти у такій редакції: 

«Стаття 57-1. Самозалісені землі 

1. Самозалісена ділянка – земельна ділянка будь-якої категорії земель (крім 

земель лісогосподарського призначення, природно-заповідного та іншого 

природоохоронного призначення) площею більше 0,5 га, вкрита частково чи 

повністю лісовою рослинністю і залісення якої пройшло (відбулося) природним 

шляхом. 

2. Віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки здійснюється її 

власником, а щодо земельних ділянок державної, комунальної власності – 

органом, що здійснює розпорядження нею відповідно до статті 122 цього 

Кодексу. 

Віднесення земельної ділянки, яка перебуває у користуванні, заставі, до 

самозалісеної ділянки здійснюється за погодженням із землекористувачем, 

заставодержателем. 

Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування 

щодо віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки здійснюється за 

поданням відповідного територіального органу центрального органу виконавчої 

влади, що реалізаціє державну політику у сфері лісового господарства. 

3. Віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки здійснюється 

шляхом внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

належність всіх її угідь до угіддя «самозалісена ділянка». Земельна ділянка 

вважається самозалісеною ділянкою з моменту внесення зазначених відомостей 

до Державного земельного кадастру. 

4. Віднесення земельної ділянки, сформованої як об’єкт цивільних прав, і 

відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, до самозалісеної 

ділянки здійснюється без розроблення документації із землеустрою. 

5. Віднесення земельної ділянки, не сформованої як об’єкт цивільних прав, 

а також земельної ділянки, сформованої як об’єкт цивільних прав, але відомості 

про яку не внесені до Державного земельного кадастру, до самозалісеної ділянки 

здійснюється за документацією із землеустрою, на підставі якої відомості про 

земельну ділянку вносяться до Державного земельного кадастру». 

 



14 
 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4. 

 

20) Зміни до статей 117, 122 ЗКУ вилучити, у зв’язку з чим поправки № 

161-166 відхилити.  

 

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

 

21) Частини першу та третю статті 172 ЗКУ викласти у такій редакції: 

«1. Консервації підлягають земельні ділянки визначені статтею 51 Закону 

України «Про охорону земель». 

«3. Консервація земель здійснюється відповідно до робочого проекту 

землеустрою:  

щодо земель державної та комунальної власності за рішення органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідно до статті 

122 Земельного кодексу України приймають рішення щодо передачі земельних 

ділянок у власність чи користування;  

щодо земель приватної власності – власником такої ділянки.  

Органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування які відповідно до статті 122 цього Кодексу 

розпоряджаються землями державної або комунальної власності зобов’язані 

вживати заходів щодо здійснення консервації земельних ділянок. 

Органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

органи місцевого самоврядування які відповідно до статті 122 цього Кодексу 

розпоряджаються землями державної або комунальної власності можуть 

надавати в користування державним та комунальним лісогосподарським 

підприємствам земельні ділянки визначені статтею 51 Закону України «Про 

охорону земель» для проведення заходів щодо їх консервації». 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4. 

 

22) Врахувати поправку № 170 і абзаци перший та другий частини першої 

статті 208 ЗКУ викласти у такій редакції: 

«Від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання 

земельних ділянок для будівництва шкіл, дошкільних закладів, державних 

об'єктів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, соціального 

забезпечення, державних об'єктів дорожнього будівництва, культових споруд 

релігійних організацій, кладовищ, меліоративних систем, протиерозійних, 

протизсувних і протиселевих споруд, під будівництво і обслуговування жилих 

будинків і господарських будівель, для розміщення внутрігосподарських об'єктів 

сільськогосподарських, рибогосподарських і лісогосподарських підприємств, 
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організацій та установ, для розміщення інфраструктури оптових ринків 

сільськогосподарської продукції, під об'єкти і території природно-заповідного 

фонду, під будівництво і обслуговування об'єктів енергетики, які виробляють 

електричну енергію з альтернативних джерел енергії, для лісорозведення, у разі 

використання земельних ділянок для будівництва, облаштування та утримання 

інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій, а також всеукраїнські громадські організації 

осіб з інвалідністю України, їх підприємства (об'єднання), установи та 

організації, що фінансуються з Державного бюджету України, у разі 

використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ для 

осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю, об'єктів фізкультури, спорту та 

соціального забезпечення для осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю. 

Від відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва 

звільняються також фізичні та юридичні особи у разі зміни цільового 

призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення з 

віднесенням їх до земель лісогосподарського призначення, природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, земель історико-

культурного призначення, здійснення заходів з консервації земель». 

 

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

 

23)  Частину третю статті 37 Закону України «Про охорону земель» 

викласти у такій редакції: 

«Зміна сіножатей, пасовищ та перелогів на інші угіддя в межах земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, 

які передані в користування на умовах оренди, емфітевзису, забороняється. Це 

правило не поширюється на зміну угідь земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, право 

оренди, емфітевзису щодо яких виникло до набрання чинності цією частиною». 

 

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

 

24)  Зміни до абзацу 3 частини третьої статті 37 Закону України «Про 

охорону земель» вилучити. 

 

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

 

25) Частини третю та четверту статті 51 Закону України «Про охорону 

земель» викласти у такій редакції: 

«3. Консервація земель здійснюється відповідно до робочого проекту 

землеустрою:  
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щодо земель державної та комунальної власності за рішення органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які відповідно до статті 

122 Земельного кодексу України приймають рішення щодо передачі земельних 

ділянок у власність чи користування;  

щодо земель приватної власності – власником такої ділянки.  

Консервація земель що перебувають у заставі або користуванні 

здійснюється за погодженням з заставодержателем та/або землекористувачем. 

Консервації земель здійснюється відповідно до робочого проекту 

землеустрою. 

4. Рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування 

про консервацію земель може прийматися за власною ініціативою або за 

поданням органів, які здійснюють державний контроль за використанням та 

охороною земель». 

 

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

 

26) Частину п’яту статті 51 Закону України «Про охорону земель» вилучити. 

 

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

 

27) Розділ ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту доповнити пунктом 

п’ятим такого змісту: 

«5) до 1 січня 2023 року забезпечити відображення на картографічній основі 

Державного земельного кадастру відомостей про території, які передбачається 

включити до територій, об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного та місцевого значення відповідно до розроблених проектів 

їх створення, а також території та об’єкти екомережі, із зазначенням режимів 

охорони і використання таких територій». 

 

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

 

УХВАЛИЛИ: 

1.  Інформацію щодо підготовленого до другого читання проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів 

(реєстр. № 5650) взяти до відома. 

2. Врахувати пропозиції №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 

25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 45, 48, 51, 52, 60, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 77, 78, 

79, 80, 87, 88, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 108, 109, 113, 114, 118, 120, 126, 127, 128, 

131, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 170, 172, 173, 174, 175, 182, 

183, 189, 192, 193, 196, 197, 203, 204, 206. 

3. Врахувати частково пропозиції №№ 21, 41, 46, 47, 107, 115, 132, 157, 159. 
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4. Врахувати редакційно пропозиції №№ 15, 27, 28, 53, 54, 57, 62, 97, 101, 

121, 125, 141, 205. 

5. Відхилити пропозиції №№ 11, 13, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 36, 38, 42, 43, 44, 

49, 50, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 

92, 93, 96, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 116, 117, 119, 122, 123, 124, 129, 

130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 146, 148, 149, 153, 155, 160, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 

186, 187, 188, 190, 191, 194, 195, 198, 199, 200, 201, 202. 

 

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

 

6. Внести до порівняльної таблиці від народних депутатів України – членів 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування остаточну 

редакцію пропозицій і поправок підтриманих та наданих Рішенням Підкомітету 

згідно підпункту 4 пункту 1 статті 118 Регламенту Верховної Ради України. 

7. Надати Голові Комітету право вносити техніко-юридичні правки до 

законопроекту під час його підготовки до розгляду у другому читанні. 

8. Секретаріату Комітету при внесенні до порівняльної таблиці пропозицій 

та поправок, за результатами прийнятих Комітетом рішень, змінити нумерацію, 

у разі потреби. 

 

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

 

9. Внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів щодо збереження лісів 

(реєстр. № 5650)  для прийняття його у другому читанні та в цілому як Закон. 

10. Доповідачем при розгляді проекту Закону від Комітету 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 – 12, не голосували – 3. 

 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 
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3. 

 

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

Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до 

Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка включатиме 

проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації 

Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою 

Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка є нарадою 

Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського Союзу, 

Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, 

Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, 

урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань 

зміни клімату (реєстр. №  6263 від 02.11.2021),  внесений народними депутатами 

України Бондаренком О.В., Василенко Л.В., Овчинниковою Ю.Ю. та іншими 

народними депутатами України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва прийняти рішення щодо з прийняття у 

цілому Постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради 

України до Конференції Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату, яка 

включатиме проведення 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції 

Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, 16-ї сесії Конференції Сторін, 

яка є нарадою Сторін Кіотського протоколу, та 3-ї сесії Конференції Сторін, яка 

є нарадою Сторін Паризької угоди, Генеральної Асамблеї ООН, Європейського 

Союзу, Ради Європи, парламентських асамблей, Європейського парламенту, 

Міжпарламентського союзу, інших регіональних і міжнародних організацій, 

урядів та парламентів іноземних держав, на підтримку глобальних цілей з питань 

зміни клімату (реєстр. № 6263), внесений народними депутатами України 

Бондаренком О.В., Василенко Л.В., Овчинниковою Ю.Ю. та іншими народними 

депутатами України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна 

                          Бережний Євген Олегович 
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4. 

 

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

секретаріату Комітету Борисюка М.М. щодо погодження призначення на 

вакантну посаду переможця конкурсного відбору на зайняття посад державної 

служби в Апараті, до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 

2016 року № 246 (зі змінами) та розпорядження в.о. Керівника Апарату 

Верховної Ради України від 13 вересня 2021 року № 1522-к проведено 

конкурсний відбір на зайняття посад державної служби в Апараті Верховної Ради 

України: 

на посаду старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради 

України з питань екологічної політики та природокористування – 

КУЗЬМІНСЬКОГО Віктора Валентиновича; 

 

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

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Підтримати лист виконуючого обов’язки Керівника Апарату Верховної 

Ради України Теплюка М.О. щодо переможця конкурсного відбору на зайняття 

посади державної служби в Апараті Верховної Ради України та пропозицію 

керівника секретаріату Комітету з питань екологічної політики та 

природокористування Борисюка М.М. щодо призначення кандидатури 

КУЗЬМІНСЬКОГО Віктора Валентиновича на посаду старшого 

консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань 

екологічної політики та природокористування; 

Рішення прийнято: за – 10.  

 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

                                Борисюк Михайло Миколайович 

 

 

5. 

 

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування 

функцій уповноважених органів містобудування та архітектури (реєстр. № 5833 

від 30.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Рекомендувати Комітету з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених 

органів містобудування та архітектури (реєстр.№ 5833 від 30.07.2021), 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 – 9, не голосували – 6.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

                         Лопушенко Олександр Іванович 

 

 

6. 

 

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

про ратифікацію Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та 

справедливий і рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до 

Конвенції про біологічне різноманіття (реєстр. № 0125 від 27.09.2021),  внесений  

Президентом України Зеленським В.О. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань зовнішньої політики та 

міжпарламентського співробітництва внести на розгляд Верховної Ради України 

пропозицію про прийняття в цілому проекту Закону України про ратифікацію 

Нагойського протоколу про доступ до генетичних ресурсів та справедливий і 

рівноправний розподіл вигід від їхнього використання до Конвенції про 

біологічне різноманіття (реєстр. 0125 від 27.09.2021), поданий Президент 

України Зеленським В.О. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань зовнішньої політики 

та міжпарламентського співробітництва. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували – 5.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 
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                          Приліпко Ірина Сергіївна 
 

 

7. 

 

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

про внесення змін до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності» щодо підприємств водопровідно-каналізаційного 

господарства (реєстр. № 6060 від 15.09.2021),  внесений народними депутатами 

України Каптєловим Р.В., Мисягіним Ю.М. та іншими народним депутатами 

України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести 

пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності" щодо підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 

(реєстр № 6060 від 15.09.2021 р.), поданий Каптєловим Р.В., Мисягіним Ю.М., 

Медяником В.А. та іншими народними депутатами України, за результатами 

розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення прийнято: за – 8, не голосували – 7.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

8. 

 

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

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації 

функцій центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері санітарного законодавства (реєстр. № 6096 від 24.09.2021),  поданий  

Кабінетом Міністрів України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики 

внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного 
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законодавства (реєстр № 6096 від 24.09.2021 р.), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. 

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної 

політики. 

 

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

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

                          Ярмоленко Оксана Василівна 

 

 

9. 

 

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

про внесення змін до Закону України "Про гуманітарну допомогу" щодо 

вдосконалення порядку визнання товарів, виконаних робіт, наданих послуг 

гуманітарною допомогою (реєстр. № 6204 від 22.10.2021),  поданий  Кабінетом 

Міністрів України. 

 

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 

гуманітарну допомогу" щодо вдосконалення порядку визнання товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою (реєстр. № 6204 від 

22.10.2021), внесеного Кабінетом Міністрів України. 

2. Рішення направити до Комітету з питань соціальної політики та 

захисту прав ветеранів. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Шахов Сергій Володимирович 

                         Лопушенко Олександр Іванович 

 Гуцало Ірина Вікторівна 
 

 

10. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В., Борисюка М.М. про 

Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 2020 році. 
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УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Зазначити, що Національна доповідь про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2020 році може бути опублікована Міністерством 

захисту довкілля та природних ресурсів України окремим виданням та 

розміщена в мережі Інтернет після врахування зауважень, викладених у 

мотивувальній частині рішення.  

3. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів 

України здійснити перегляд законодавчих положень щодо процедури 

оприлюднення щорічної Національної доповіді про стан навколишнього 

природного середовища в Україні з урахуванням визначених Конституцією 

України повноважень Верховної Ради України, розробити відповідний проект 

акту законодавства та у місячний строк проінформувати Комітет щодо 

зазначеного питання.  

4. Рішення направити до Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 4.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: Голова Комітету Бондаренко Олег Володимирович 

                          Бережний Євген Олегович 

 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 


