
 

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 № 103 
 

                   22        жовтня              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. 

 

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

Шахов  С.В., Фельдман  О.Б. 

 

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., 

Гринь  Н.К., Зюзь  О.С. 
 

помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету: 

Бондаренка О.В. – Петрова А.Ф., Симоненко В.А.; Кривошеєва І.С. – 

Кучерява  З.І.; Лабунської  А.В. – Іванов  С.Б.; Василенко Л.В. – Бельо  В.В.; 

Якименка П.В. – Волкова О.М.; Овчинникової Ю.Ю. – Богдан Н.І.; 

Маріковського  О.В. – Зарудна А.С. 

 

ПРИЄДНАЛИСЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

Антоненко Василь Олександрович – державний експерт експертної групи у сфері 

захисту рослин директорату державної політики у сфері санітарних та 

фітосанітарних заходів, Міністерство економіки України; 

Бабенко Дмитро Володимирович – головний консультант секретаріату 

депутатської фракції політичної партії «Слуга народу»; 

Боруховський Богдан Валентинович –  перший заступник Міністра захисту 

довкілля та природних ресурсів; 
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Ведмідь Андрій Станіславович – директор Департаменту комунальних послуг та 

комунального обслуговування, Міністерство розвитку громад та територій 

України; 

Глущенко Сергій Миколайович – заступник Міністра розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України; 

Заруба Дмитро Васильович – перший заступник Голови Державної екологічної 

інспекції України; 

Качка Тарас Андрійович – заступник Міністра економіки України - торговий 

представник України; 

Магера Сергій Васильович – народний депутат України; 

Новікова Ірина Юріївна – заступник Міністра економіки України; 

Скорбун Сергій Анатолійович – начальник управління проектів, 

«Метінвестхолдинг»; 

Хорєв Михайло Юрійович – заступник Міністра захисту довкілля та природних 

ресурсів України; 

Хоцянівська Наталія Володимирівна – заступник Міністра розвитку громад та 

територій України; 

Чекан Катерина Володимирівна – керівник експертної групи у сфері захисту 

рослин директорату державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних 

заходів, Міністерство економіки України; 

Шмагіна Юлія Сергіївна – радник президента ОП «Укрметалургпром» з 

юридичних питань, директор ТОВ «Інституту стратегічних досліджень»; 

Яворський Олександр Анатолійович – директор департаменту 

конкурентоспроможності бізнесу Федерації роботодавців України. 
   

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

Законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним  

 

1.  Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму 

«Питна вода України» на 2022 – 2026 роки  

(реєстр. № 5723 від 02.07.2021), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 

  

 

Законопроекти, до яких Комітет має подати свої пропозиції 

 

2.  Проект Закону про ринок деревини  

(реєстр. № 4197-д від 10.09.2021), внесений народними депутатами 

України Наталухою Д.А., Підласою Р.А. та іншими народними 

депутатами України. 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 
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Войтович Людмила Василівна 

 

3.  Проект Закону про державне регулювання генетично-інженерної 

діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованих 

організмів і генетично модифікованої продукції для забезпечення 

продовольчої безпеки  

(реєстр. № 5839 від 05.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України. 

 

Допов.: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

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 – 11,  не голосували – 2. 

 

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

порядку денного засідання Комітету в запропонованій редакції. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити порядок денний. 

 

Рішення прийнято: за – 11, не голосували – 2. 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету Бондаренка О.В. та Хоцянівської Н.В. 

про проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна 

вода України» на 2022 – 2026 роки (реєстр. № 5723 від 02.07.2021), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

 

Хоцянівська Н.В. зазначила, що Мінрегіоном було проведено стратегічну 

екологічну оцінку проекту Закону про загальнодержавну цільову соціальну 

програму «Питна вода України». Повідомила, що на офіційному веб-сайті 

Мінрегіону з 14 вересня по 14 жовтня тривали громадські обговорення Звіту про 

стратегічну оцінку та зазначила, що за період обговорення зауважень та 

пропозицій до Мінрегіону не надходило. Також повідомила, що Проект 

програми та Звіт про стратегічну оцінку було направлено до Міндовкілля та МОЗ 

України, та зазначила, про відсутність зауважень та пропозицій від МОЗ 

України, натомість Міндовкілля надало пропозиції та зауваження, які були 

опрацьовані і враховані Мінрегіоном. Хоцянівська Н.В. також повідомила про 

розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону Довідки про консультації, в  

якій було підсумовано отримані зауваження і пропозиції від Міндовкілля. 
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Враховуючи важливість ухвалення проекту Закону про Загальнодержавну 

цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 – 2026 роки, 

звернулась до Комітету з проханням підтримати даний законопроект. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про 

Загальнодержавну цільову соціальну програму «Питна вода України» на 2022 - 

2026 роки (реєстр. № 5723 від 02.07.2021), внесений Кабінетом Міністрів 

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

2. Співдоповідачем на пленарному засіданні із зазначеного питання 

визначено народного депутата України, голову Комітету з питань екологічної 

політики та природокористування Бондаренка О.В. 

Рішення прийнято: за – 13.  
 

Висновок Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Прощук Едуард Петрович 

Ярмоленко Оксана Василівна 
 

 

2. 

 

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

про ринок деревини (реєстр. № 4197-д від 10.09.2021), внесений народними 

депутатами України Наталухою Д.А., Підласою Р.А. та іншими народними 

депутатами України. 

 

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

Бакунець П.А., Новікова І.Ю., Матусевич  О.Б., Качка Т.А., Борисюк М.М., 

Овчинникова Ю.Ю., Боруховський Б.В. 

Маріковський О.В. повідомив, що на форумі, який проходив цього року 

«Україна 30. Екологія» Президент Володимир Зеленський зазначив про 

необхідність реформування ринку деревини, саме таке реформування закладено 

в цей законопроект, зокрема щодо правильної реалізації, торгівлі деревиною, 

тому вважає, що кожен член Комітету може підтримати його задля наших 

наступних поколінь.  

Бакунець П.А., зазначив, що даний законопроект з однієї сторони 

покликаний аби запровадити облік всіх операцій з деревиною, а з другої 

найгіршої його сторони це те, що скасовується десятирічна заборона на експорт 

деревини всіх порід, крім сосни.  
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Новікова І.Ю. зазначила, що відповідно до Рішення арбітражу 

Європейського Союзу ми повинні зняти мораторій та врегулювати це питання 

законом. В статті 26, 27 законопроекту, де передбачено якраз міжнародні 

відносини, є норма, і в якій зазначено що експорт лісу може бути здійснений у 

випадку,  якщо буде досягнуто оптимального рівня заліснення. За розрахунком 

Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва ім. П.С. 

Пастернака (УКРНДІГІРЛІС), оптимальний рівень заліснення буде тоді, коли 

буде висаджено два мільйона гектарів дерев. Тому в законопроекті це було 

виписано як умови для скасування мораторію. 

Прощук Е.П. наголосив на тому, щоб не допустити зняття мораторію, та до 

рішення віднестись відповідально. 

Бондаренко О.В. звернувся до Качки Т.А. з питаннями стосовно  

доречності зняття мораторію, які передумови для такого зняття станом на цей 

час, та який стан перемовин до Євросоюзу щодо зняття мораторію або зміни 

мораторію.  

Качка Т.А. зазначив, що  в розмові з Європейським Союзом не стоїть 

питання скасуванням мораторію, натомість є питання виконання рішення 

арбітражу відповідно до вимог ЄС,  удосконалити регулювання з міжнародного 

обігу лісу, тобто знайти таке рішення, яке б відповідало Угоді не лише в 

Положенні про заборону чи не заборону експорту, а й в Положенні про правове 

регулювання обігу лісу, Правилам контролю за міжнародним перетином. 

Зазначив що Європейський Союз наразі розглядає низку ініціатив обмеження 

імпорту лісу, який незаконно вирубаний з усього світу. Тому законопроект 

реєстр. № 4197-д дозволяє нормалізувати діалог по питаннях лісу з 

Європейським Союзом не відкриваючи експорт лісу кругляку до ЄС. 

Борисюк М.М. звернув увагу на те, що саме цим законом визначається в 

Прикінцевих і в Перехідних Положеннях пунктом 8: «визнати таким, що втратив 

чинність закон України «Про особливості державного регулювання діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом 

лісоматеріалів». Це означає, що мораторій скасовується, та зазначив, що якби 

хотіли поставити нові умови мораторію, то треба було в п. 8 викласти: «внести 

зміни до Закону України про особливості державного регулювання». Необхідно 

визначити за яких умов Комітет погоджується на зняття мораторію.  

Бондаренко О.В. погодився, що в законопроект при змінах до другого 

читання у п.8 можна внести нову редакцію, а не скасувати мораторій, або внести 

зміни до статей, що стосуються експорту деревини порядку його врегулювання.  

Овчинникова Ю.Ю. звернулась з проханням при можливості долучати до 

процесу внесення змін до законопроекту, так як дану версію законопроекту було 

повідомлено запізно. 



6 
 

Боруховський Б.В. повідомив, що рішення арбітражу Європейського 

Союзу передбачає однозначне скасування мораторію, який був прийнятий в 

2015-му році. ЄС визнає, що в України є право вводити екологічні обмеження. 

Це стосується іншого мораторію, який розповсюджується на цінні породи.  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Комітету з питань економічного розвитку внести на 

розгляд Верховної Ради України пропозицію проект Закону про ринок деревини 

(реєстр. № 4197-д від 10.09.2021), внесений народними депутатами України 

Наталухою  Д.А., Підласою Р.А. та іншими народними депутатами України, 

прийняти за основу з врахуванням зауважень і пропозицій, викладених у 

мотивувальній частині Рішення. 

2. Рішення направити до Комітету з питань економічного розвитку. 

 

Рішення прийнято: за – 10, утрималось – 2, не голосували –1.  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Войтович Людмила Василівна 
 

 

3. 

 

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

Міністра економіки України Новікової І.Ю. про проект Закону про державне 

регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом 

генетично модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для 

забезпечення продовольчої безпеки (реєстр. № 5839 від 05.08.2021), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

 

В обговоренні взяли участь: Бондаренко О.В., Заруба Д.В., Глущенко С.М., 

Новікова І.Ю., Хорєв М.Ю. 

Новікова І.Ю.  зазначила, що потребою в розробці законопроекту стало те, 

що в Україні фактично сформувався тіньовий ринок генномодифікованої  

продукції, яка знаходиться поза контролем, оскільки існуюче державне 

регулювання є неефективним. Звернула увагу на те, що законопроект має такі 

цілі, як системний комплексний перегляд існуючого державного регулювання у 

сфері поводження з генномодифікованими організмами; перехід до здійснення 

державного контролю за обігом генномодифікованої продукції, та виконання 

міжнародних зобов’язань взятих Україною,  відповідно до угоди з Європейським 

Союзом. Новікова І.Ю. зазначила, що проектом Закону пропонується 
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комплексно врегулювати сфери поводження з ГМО, удосконалити систему 

оцінки ризиків можливих впливів на здоров’я людини та навколишнє природне 

середовище, запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО, 

удосконалити вимоги до маркування генномодифікованої продукції, 

запровадити проект правил щодо простежуваності такої продукції,  посилити 

державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити 

відповідальність за порушення законодавства у цій сфері, та передбачити 

елементи контролю, саме: створенням державних реєстрів суб’єктів генетично 

інженерної діяльності,  вимогами до проведення досліджень та випробувань 

ГМО у відкритій системі. Така діяльність передбачає саме отримання суб’єктами 

господарювання дозволу від Міндовкілля, який буде вести реєстр дозволів,  нові 

вимоги, які запроваджуються проектом Закону більш регламентовано процедуру 

досліджень і випробувань та дотримання принципу публічності і доступності до 

інформації при проведенні таких досліджень, процедура державної реєстрації 

ГМ джерел та вимоги до обігу ГМО, підходу до оцінювання ризику ГМО при 

його реєстрації, та зазначила що запропоновано створення незалежного органу 

державної комісії з оцінювання ризику ГМО. Зазначила, що буде заборонено 

будь-які переміщення чи використання ГМО без його  реєстрації і без отримання 

спецдозволів, а також передбачено що виробники, які мають намір виробляти 

(вирощувати) ГМО повинні бути включені до відповідного переліку суб’єктів. 

Фактично прийняття законопроекту дасть можливість запровадити системне 

регулювання в здійснені діяльності у сфері ГМО, тим самим синхронізувати 

законодавство України до законодавства Європейського Союзу. Законопроект 

був відпрацьований з Міндовкілля, та був погоджений без зауважень.  

Заруба Д.В. зазначив, що статтею 12 законопроекту «Повноваження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів» пропонується звуження повноважень Державної 

екологічної інспекції. Запропонованими положеннями законопроекту на 

Держекоінспекцію покладено повноваження здійснення державного нагляду 

(контролю) за поводженням з ГМО при проведенні досліджень та випробувань 

ГМО у відкритій системі та моніторингу можливого впливу (прямого або 

опосередкованого) ГМО на навколишнє природне середовище.  

Статтею 202 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» серед інших компетенцій Держекоінспекції визначено здійснення 

державного нагляду (контролю) про біологічну та генетичну безпеку щодо 

біологічних об’єктів природного середовища при створенні, дослідженні та 

практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій 

системі. Однак положення статті 12 проекту Закону передбачають виключення 

зазначеної компетенції. 
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УХВАЛИЛИ: 

1.  Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики внести 

на розгляд Верховної Ради України пропозицію про прийняття за основу у 

першому читанні проекту Закону про державне регулювання генетично-

інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично 

модифікованих організмів і генетично модифікованої продукції для 

забезпечення продовольчої безпеки (реєстр. № 5839 від 05.08.2021), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за умови врахування зауважень Комітету, 

висловлених у мотивувальній частині рішення, при підготовці до другого 

читання. 

2.   Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної політики. 

 

Рішення прийнято: за – 10, не голосували –3  
 

Рішення Комітету додається. 

 

Відповідальні: голова підкомітету Овчинникова Юлія Юріївна 

Приліпко Ірина Сергіївна 

 

 
 

 

 

 

    Голова Комітету              О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету             О. ФЕЛЬДМАН 
 

 


