Затверджено
рішенням Комітету з питань екологічної
політики та природокористування
від 19 січня 2022 року № 110/5
Протокол № 110

Звіт про роботу
Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики та природокористування
за період шостої сесії Верховної Ради України
дев’ятого скликання
За період роботи шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого
скликання проведено – 18 засідань Комітету, на яких розглянуто – 197 питань,
в тому числі по контролю за виконанням законів, постанов, власних рішень –
45. Внесено на розгляд Верховної Ради України та розглянуто на засіданні
Комітету – 23 законопроекти і 2 – проекти постанов, з підготовки яких
Комітет визначено головним, та 54 висновків на законопроекти направлено до
головного комітету.
Прийнято Верховною Радою України: законів України – 1, постанов
Верховної Ради України – 4, прийнято у першому читанні – 2 законопроекти.
Проведено виїзних засідань Комітету, робочих нарад, зустрічей – 5,
слухань у Комітеті, круглих столів – 3, з питань, які віднесено до предметів
відання Комітету. Брали участь у 30 заходах (конференції, семінари, засідання
колегій тощо). Розглянуто листів і звернень народних депутатів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян та громадських
організацій – 2056.
За звітний період Комітет приділяв увагу правовому регулюванню
питань, що належать до предметів відання Комітету.
Закони, прийняті Верховною Радою України:
Закон України «Про внесення зміни до статті 42 Водного кодексу України
щодо
уточнення
переліку
первинних
водокористувачів»
(Закон
від 08 вересня 2021 року № 1726-IX).
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Закон спрямований на законодавче врегулювання питання обов'язковості
укладення господарського договору первинними водокористувачами з
підприємствами водної галузі, необхідність законодавчого закріплення
організації надання платних послуги, пов’язаних з подачею води юридичним і
фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел для поливу
зрошуваних або зволоження осушених земель, промислових і комунальних
потреб.
Усього: 1
Постанови, прийняті Верховною Радою України:
1. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу проекту
Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту» від 08 вересня
2021 року № 1725-IX.
2. Постанова Верховної Ради України «Про відставку Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України Абрамовського Р.Р.» від 03 листопада
2021 року № 1852-IX.
3. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу
проекту Закону України про Загальнодержавну цільову соціальну програму
«Питна вода України» на 2022 - 2026 роки» від 18 листопада 2021 року №
1905-IX.
4.
Постанова Верховної Ради України «Про проведення VI
Міжнародної спільної конференції Європейської організації вищих органів
аудиту та Арабської організації вищих органів аудиту «Дослідження вищими
органами аудиту ефективності політики боротьби зі зміною клімату та її
наслідками» у травні 2022 року в м. Києві від 26 січня 2022 року № 2013-IX.
Усього: 4
Законопроекти, які прийняті у першому читанні:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
(реєстр. № 5608 від 03.06.2021), внесений народними депутатами України
Бондаренком О.В., Прощуком Е.П., Матусевичем О.Б. та іншими народними
депутатами України. Прийнято у першому читанні 08 вересня 2021 року.
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2. Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму
«Питна вода України» на 2022 - 2026 роки (реєстр. № 5723 від 02.07.2021),
поданий Кабінетом Міністрів України. Прийнято у першому читанні
18 листопада 2021 року.
Усього: 2
Законопроекти, які внесені на розгляд Верховної Ради України та
розглянуті на засіданні Комітету:
1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського
господарства та полювання та запобігання незаконному полюванню (реєстр.
№ 3200 від 11.03.2020), внесений народними депутатами України
Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б.
2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо удосконалення законодавства у сфері мисливського
господарства та полювання, а також боротьби з браконьєрством) (реєстр.
№ 3200-1 від 17.03.2020), внесений народним депутатом України
Литвиненком С.А.
3. Проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461,
доопрацьований).
4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
приведення у відповідність із Бюджетним кодексом України плати за
спеціальне використання об'єктів тваринного світу та природних рослинних
ресурсів (реєстр. № 5200 від 04.03.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про мисливське
господарство та полювання» (реєстр. № 5302 від 25.03.2021), внесений
народним депутатом України Скороход А.К., Івченком В.Є., Фельдманом О.Б.
та іншими народними депутатами України.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря (реєстр. № 5339, друге читання).
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо сприяння розвитку територій, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5379 від
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14.04.2021), внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк
О.М., Бондаренком О.В., Копиленком О.Л., Кривошеєвим І.С.
8. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо заборони використання тварин у цирку та інших незаконних
видовищних заходах із залученням тварин (реєстр. № 5406 від 20.04.2021),
внесений народними депутатами України Скороход А.К., Павлішем П.В.,
Качурою О.А., Галушко М.Л.
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо проведення робіт на землях водного фонду (реєстр. № 5442
від 29.04.2021), внесений народними депутатами України Прощуком Е.П.,
Бондаренком О.В., Матусевичем О.Б., Криворучкіною О.В., Фельдманом О.Б.,
Задорожним А.В., Кривошеєвим І.С., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та іншими
народним депутатами України.
10. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про відходи» з
окремих питань, пов’язаних з діяльністю виробників відходів» (реєстр. № 5524
від 20.05.2021), внесений народним депутатом України Деркачем А.Л.
11. Проект Закону про внесення змін до Водного кодексу України щодо
вжиття органами державної влади та місцевого самоврядування заходів із
запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на
водних об'єктах та ліквідації їх наслідків (реєстр. № 5545 від 21.05.2021),
внесений народним депутатом України Деркачем А.Л.
12. Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми
зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта «Укриття»
на екологічно безпечну систему (реєстр. № 5602 від 03.06.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту
(реєстр. № 5608, друге читання).
14. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
збереження лісів (реєстр. № 5650, друге читання).
15. Проект Закону про внесення змін до деяких Законів України (щодо
охорони від рубок лісу рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів рослинного світу, занесених до Червоної книги України)
(реєстр. № 5696 від 23.06.2021), внесений народними депутатами України
Скороход А.К., Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
16. Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму
«Питна вода України» на 2022 – 2026 роки (реєстр. № 5723 від 02.07.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
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17. Проект Закону про Загальнодержавну цільову соціальну програму
«Питна вода України» на 2022 – 2026 роки (реєстр. № 5723, друге читання).
18. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на
довкілля (реєстр. № 5766 від 14.07.2021), внесений народними депутатами
України Бондаренком О.В., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами
України.
19. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» стосовно удосконалення процедури оцінки впливу на
довкілля (реєстр. № 5766-1 від 30.07.2021), внесений народними депутатами
України Лічман Г.В., Грищенко Т.М., Дмитрієвою О.О.
20. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування повноважень між центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
цивільного захисту, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту (реєстр. 5847 від 12.08.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
21. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення державного нагляду (контролю) у сфері
техногенної та пожежної безпеки (реєстр. № 6203 від 22.10.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
22. Проект Закону про внесення змін до Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (реєстр.
№ 6227 від 27.10.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
23. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби
цивільного захисту (реєстр. № 6230 від 28.10.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
Усього: 23
Проекти Постанов, які внесені на розгляд Верховної Ради України
та розглянуті на засіданні Комітету:
1. 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
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депутатами України Савчук О.В., Юрчишиним Я.Р. та іншими народними
депутатами України.
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 3 (реєстр. № 5843 від 06.08.2021),
внесений народним депутатом України Гуньком А.Г.
Усього: 2
Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (визначено
головним):
1. Проект Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д, друге
читання).
2. Проект Закону про відходи електричного та електронного обладнання
(реєстр. № 2350 від 30.10.2019), внесений народними депутатами України
Маріковським О.В., Бондаренком О.В., Нестеренком К.О. та іншими
народними депутатами України.
3. Проект Закону про батареї і акумулятори (реєстр. № 2352
від 30.10.2019), внесений народними депутатами України Маріковським О.В.,
Бондаренком О.В., Нестеренком К.О. та іншими народними депутатами
України.
4. Проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091,
друге читання).
5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідального поводження з домашніми та дикими
тваринами, які утримуються у неволі (реєстр. № 3796 від 06.07.2020),
внесений народними депутатами України Овчинниковою Ю.Ю.,
Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами
України.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування
(реєстр. № 4187, друге читання).
7. Проект Закону про території Смарагдової мережі (реєстр. № 4461,
доопрацьований).
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8. Проект Закону про збереження природних оселищ та видів природної
флори та фауни, що підлягають особливій охороні (про території Смарагдової
мережі в Україні) (реєстр. № 4461-1 від 26.07.2021), внесений народними
депутатами України Якименком П.В., Шаховим С.В. та іншими народними
депутатами України.
9. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
захисту морських ссавців і чужорідних видів акул (реєстр. № 5366
від 13.04.2021), внесений народними депутатами України Скороход А.К.,
Кривошеєвим І.С. та іншими народними депутатами України.
10. Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
вдосконалення механізму оцінки впливу на довкілля при веденні лісового
господарства (реєстр. № 5408 від 21.04.2021), внесений народними депутатами
України Василевською-Смаглюк О.М. та Матусевичем О.Б.
11. Проект Закону про інтегроване запобігання та контроль промислового
забруднення (реєстр. № 6004 від 07.09.2021), внесений народними депутатами
України Устіновою О.Ю., Стефанишиною О.А. та іншими народними
депутатами України.
12. Проект Закону про запобігання, зменшення та контроль забруднення,
що виникає в результаті промислової діяльності (реєстр. № 6004-1
від 07.09.2021), внесений народними депутатами України Марусяком О.Р.,
Дануцою О.А. та іншими народними депутатами України.
13. Проект Закону про забезпечення конституційних прав громадян на
безпечне для життя і здоров’я довкілля (реєстр. № 6004-2 від 22.09.2021),
внесений
народними
депутатами
України
Бондаренком
О.В.,
Маріковським О.В., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами
України.
14. Проект Закону України про екологічне страхування (реєстр. № 6018
від 09.09.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
15. Проект Закону України про екологічне страхування (реєстр.
№ 6018-1 від 29.09.2021), внесений народними депутатами України
Штепою С.С., Дмитрієвою О.О., Культенком А.В., Качурою О.А.
16. Проект Закону про екологічне страхування та гарантії відшкодування
шкоди, завданої внаслідок діяльності, що становить підвищену екологічну
небезпеку (реєстр. № 6018-2 від 29.09.2021), внесений народними депутатами
України Криворучкіною О.В., Корявченковим Ю.В., Бондаренком О.В. та
іншими народними депутатами України.
17. Проект Закону про обмеження виробництва та обігу пластикової
продукції одноразового використання на території України (реєстр. № 6077
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від 21.09.2021), внесений народними депутатами України Бондаренком О.В.,
Прощуком Е.П., Криворучкіною О.В. та іншими народними депутатами
України.
18. Проект Закону про внесення змін до частини 1 статті 4 Закону
України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України»
(реєстр. № 6100 від 24.09.2021), внесений народними депутатами України
Борзовою І.Н., Клочком А.А., Крейденком В.В. та іншими народними
депутатами України.
19. Проект Закону про внесення змін до статті 19 Закону України «Про
мисливське господарство та полювання» щодо охорони тварин, занесених до
Червоної книги України (реєстр. № 6314 від 18.11.2021), внесений народним
депутатом України Кузьміних С.В.
20. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення процедури проведення екологічного аудиту (реєстр. № 6349
від 25.11.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
21. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
регулювання застосування екологічних марковань і декларацій (реєстр. №
6446 від 17.12.2021), внесений народними депутатами України Маріковським
О.В., Задорожним А.В., Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами
України.
22. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
регулювання екологічного маркування в Україні (реєстр. № 6446-1
від 04.01.2022), внесений народними депутатами України Соломчуком Д.В.,
Вацаком Г.А.
23. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення
населення інформацією про їх радіаційний стан (реєстр. № 6476 від
28.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
24. Проект Закону про Національний реєстр викидів та перенесення
забруднювачів (реєстр. № 6477 від 28.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
25. Проект Закону про водовідведення стічних вод населених пунктів
(реєстр. № 6478 від 28.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
26. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
гідрометеорологічну діяльність» щодо вдосконалення провадження
гідрометеорологічної діяльності в Україні (реєстр. № 6513 від 13.01.2022),
внесений Кабінетом Міністрів України.
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27. Проект Закону про внесення змін до деякий законодавчих актів
України щодо модернізації державної політики в напрямі досягнення Цілей
сталого розвитку та стимулювання впровадження раціональної моделі
споживання природних ресурсів і продукції (реєстр. № 6544 від 24.01.2022),
внесений
народними
депутатами
України
Мезенцевою
М.С.,
Овчинниковою Ю.Ю., Криворучкіною О.В., Бондаренком О.В. та іншими
народними депутатами України.
Усього: 27
ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої
пропозиції
Законопроекти, які знаходяться на розгляді Комітету (до яких
Комітет має подати пропозиції):
1. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання зменшення скидання забруднюючих речовин у водні
об’єкти (реєстр. № 3543 від 27.05.2020), внесений народним депутатом
України Маріковським О.В. та іншими народними депутатами України.
2. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні
об’єкти, викидів в атмосферне повітря та розміщення відходів (реєстр.
№ 3543-1 від 11.06.2020), внесений народним депутатом Соломчуком Д.В. та
іншими народними депутатами України.
3. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо стимулювання зменшення обсягів скидів забруднюючих речовин у водні
об'єкти, викидів в атмосферне повітря та розміщення відходів
(реєстр. № 3632 від 11.06.2020), внесений народними депутатами України
Соломчуком Д.В., Марусяком О.Р, Васильковським І.І. та іншими народними
депутатами України.
4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами
(реєстр. № 4251 від 22.10.2020), внесений народними депутатами України
Бондаренком О. В., Овчинниковою Ю. Ю. та іншими народними депутатами
України.
5. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання обігу спеціальних дозволів на користування надрами
(реєстр. № 4252 від 22.10.2020), внесений народними депутатами України
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Бондаренком О.В., Третьяковою Г.М. та іншими народними депутатами
України.
6. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4274-1 від 11.11.2020),
внесений народними депутатами України Нагорняком С.В. та Герусом А.М.
7. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4356 від 10.11.2020),
внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
8. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо стимулювання розвитку енергосервісу (реєстр. № 4357 від 10.11.2020),
внесений народним депутатом України Камельчуком Ю.О.
9. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо особливостей реалізації енергосервісу на об'єктах державної та
комунальної власності (реєстр. № 4357-1 від 11.11.2020, альтернативний),
внесений народними депутатами України Нагорняком С.В. та Герусом А.М.
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої
енергетики (реєстр. № 5390 від 16.04.2021), внесений народними депутатами
України Семінським О.В., Горобцем О.С., та іншими народними депутатами
України.
11. 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 (реєстр.
№ 5658-1 від 30.06.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Морозом В.В. та іншими народними депутатами
України.
12. Проект Закону про право на цивільну вогнепальну зброю
(реєстр. № 5708 від 25.06.2021), внесений народними депутатами України
Фрісом І.П., Бужанським М.А., Юнаковим І.С. та іншими народними
депутатами України.
13. Проект Закону про право на самозахист та володіння цивільною
вогнепальною зброєю (реєстр. № 5708-1 від 13.07.2021), внесений народними
депутатами України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та іншими
народними депутатами України.
14. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про право на цивільну вогнепальну
зброю» (реєстр. № 5709 від 25.06.2021), внесений народними депутатами
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України Фрісом І.П., Юнаковим І.С., Бужанським М.А. та іншими народними
депутатами України.
15. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для
реалізації положень Закону України «Про право на самозахист та володіння
цивільною вогнепальною зброєю» (реєстр. № 5709-1 від 13.07.2021), внесений
народними депутатами України Шараськіним А.А., Заблоцьким М.Б. та
іншими народними депутатами України.
16. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами
для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що
зараховується за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних
природних ресурсів (реєстр. № 5812 від 20.02.2021), внесений народним
депутатом України Костюком Д.С.
17. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(реєстр. № 6062 від 15.09.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
18. Проект Закону про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо збільшення
коштів на заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, збільшення виплат
лікарям та медичному персоналу та упередження виникнення техногенних
катастроф (реєстр. № 6261-1 від 18.11.2021), внесений Королевською Н.Ю.,
Морозом В.В., Гнатенком В.С.
19. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо посилення боротьби з тіньовим обігом пального
(реєстр. № 6299 від 09.11.2021), внесений народними депутатами України
Мовчаном О.В., Клочком А.А. та іншими народними депутатами України.
20. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та
інших законів України щодо адміністрування акцизного податку (реєстр.
№ 6299-1 від 25.11.2021), внесений народними депутатами України
Холодовим А.І., Гетманцевим Д.О. та Совою О.Г.
21. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній
безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 6369-1 від 10.12.2021),
внесений народними депутатами України Дундою О.А., Поляком В.М.
22. Проект Закону про систему фінансової підтримки майбутніх
поколінь (реєстр. № 6394-1 від 21.12.2021), внесений народними депутатами
України Южаніною Н.П., Геращенко І.В. та іншими народними депутатами
України.
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23. Проект Закону про економічний паспорт (реєстр. № 6394-2
від 22.12.2021), внесений народним депутатом України Цимбалюком М.М.
24. Проект Закону про економічний паспорт юного українця (реєстр.
№ 6394-3 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С., Морозом В.В.
25. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо державних внесків до системи економічного паспорта (реєстр. № 6395-1
від 22.12.2021), внесений народним депутатом України Цимбалюком М.М.
26. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо державних внесків до системи економічного паспорта юного українця
(реєстр. № 6395-2 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України
Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Гнатенком В.С., Морозом В.В.
27. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з метою розвитку авіації загального призначення, адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері
цивільної авіації, встановлення додаткових механізмів здійснення
ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації та дерегуляції
господарської діяльності у галузі цивільної авіації (реєстр. № 6405 від
08.12.2021), внесений народними депутатами України Павловським П.І.,
Бондаренком О.В. та іншими народними депутатами України.
28. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо заходів, спрямованих на дерегуляцію господарської діяльності
та адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у
сфері цивільної авіації, а також встановлення додаткових механізмів з метою
здійснення ефективного контролю за забезпеченням безпеки авіації) (реєстр.
№ 6405-1 від 22.12.2021), внесений народними депутатами України
Безгіним В.Ю., Загоруйко А.Л., Нагаєвським А.С. та іншими народними
депутатами України.
29. Проект Закону про розслідування авіаційних подій та інцидентів в
цивільній авіації та Національне бюро розслідування авіаційних подій (реєстр.
№ 6409 від 09.12.2021), внесений народними депутатами України
Крейденком В.В., Лабунською А.В., Ананченком М.О. та іншими народними
депутатами України.
30. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запровадження дозвільних процедур та контролю у сфері
надання соціальних послуг (реєстр. № 6419 від 10.12.2021), внесений
Кабінетом Міністрів України.
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31. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії» (реєстр. № 6425
від 13.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
32. Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів
(мікрорайонів) застарілого житлового фонду (реєстр. № 6458 від 22.12.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
33. Проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ
«Перехідні положення» Податкового кодексу України у зв'язку із
запровадженням спеціального режиму господарської діяльності на території
пріоритетного розвитку у Донецькій та Луганській областях (реєстр. № 6459
від 22.12.2021), внесений народними депутатами України Рєпіною Е.А.,
Бондаренком О.В., Бакунцем П.А., Шаховим С.В. та іншими народними
депутатами України.
34. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» для встановлення
порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів у наукових та навчальних цілях (реєстр. № 6470 від 24.12.2021),
внесений народними депутатами України Совсун І.Р., Василенко Л.В.,
Железняк Я.І., Рудик К.О.
35. Проект Закону про географічні зазначення спиртних напоїв (реєстр.
№ 6480 від 28.12.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
36. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України
стосовно приватизації вугледобувних підприємств та продажу арештованого
майна (реєстр. № 6507 від 06.01.2022), внесений народними депутатами
України Мотивиловцем А.В., Холодовим А.І. та іншими народними
депутатами України.
37. Проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до
Кабінету Міністрів України, Голови Ради національної безпеки і оборони
України, Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоров’я
України та інших міністерств, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування щодо недопущення ескалації російсько-українського
збройного конфлікту (реєстр. № 6545 від 25.01.2022), внесений народними
депутатами України Клименко Ю.Л., Устіновою О.Ю., Піпою Н.Р. та іншими
народними депутатами України.
Усього: 37
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Законопроекти, які розглянуті Комітетом і до яких надані пропозиції:
1. Проект Закону про ратифікацію Угоди про внесок між Україною та
Європейським банком реконструкції та розвитку щодо участі України у Фонді
Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (реєстр.
№ 0120 від 14.07.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О.
2. 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.
3. Проект Закону про ратифікацію Протоколу до Угоди між Урядом
Угорської Республіки, Урядом Румунії, Урядом Словацької Республіки та
Кабінетом Міністрів України стосовно створення багатонаціонального
інженерного батальйону (реєстр. № 0129 від 12.10.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
4.
Проект Закону про приєднання України до Конвенції про
транскордонний вплив промислових аварій (реєстр. № 0140 від 29.12.2021),
внесений Президентом України Зеленським В.О.
5. 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.
6.
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
пестициди та агрохімікати» щодо державної реєстрації дигестату біогазових
установок (реєстр № 5039, доопрацьований).
7. 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.
8. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» щодо державних гарантій реалізації конституційних прав на
охорону життя, здоров'я та соціальний захист, громадянами України, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (реєстр. № 5444
від 29.04.2021), внесений народним депутатом України Кузьміним С.В.
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9. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
соціальних прав і гарантій громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
(реєстр.
№
5444-1
від
19.05.2021,
альтернативний),
внесений
народними
депутатами
України
Королевською Н.Ю., Морозом В.В., Солодом Ю.В. та Кальцевим В.Ф.
10. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651
від 11.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
11. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
пільг з проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-1 від 25.06.2021),
внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Морозом В.В.,
Гнатенком В.С. та Солодом Ю.В.
12. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-2
від 25.06.2021), внесений народними депутатами України Устіновою О.Ю.,
Клименко Ю.Л., Стефанишиною О.А. та іншими народними депутатами
України.
13. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг (реєстр. № 5651-3
від 29.06.2021), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та
Цимбалюком М.М.
14. Проект Постанови про заходи, направлені на захист дитинства і
материнства та подолання демографічної кризи в Україні (реєстр. № 5684
від 18.06.2021), внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю.,
Цимбалюком М.М., Шаховим С.В. та іншими народним депутатами України.
15. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення використання земель оборони та земель
сільськогосподарського призначення, які перебувають у постійному
користуванні національних академій наук, державних підприємств, установ,
організацій (реєстр. № 5692 від 22.06.2021), внесеного народними депутатами
України Верещук І.А., Івченком В.Є. та іншими народними депутатами
України.
16. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо підвищення збалансованості місцевих бюджетів (реєстр. № 5693
від 22.06.2021), внесений народними депутатами України Васильченко Г.І.,
Цабалем В.В., Бакунцем П.А. та іншими народними депутатами України.
17. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо відповідальності за незаконне
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ввезення/вивезення тварин, порушення правил утримання та поводження з
тваринами, використання тварин у видовищних заходах, їх вилучення тощо
(реєстр. № 5697 від 23.06.2021), внесений народними депутатами України
Скороход А.К., Лубінцем Д.В. та іншими народними депутатами України.
18. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо генерального
проектувальника ядерної установки, уранового об'єкта та об'єкта,
призначеного для поводження з радіоактивними відходами (реєстр. № 5704
від 24.06.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
19. 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 народним депутатом України
Деркачем А.Л.
20. 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.
21. 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), внесений Кабінетом
Міністрів України.
22. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування функцій органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту
прав дітей у зв'язку з утворенням Національної соціальної сервісної служби та
її територіальних органів (реєстр. № 5849 від 13.08.2021), внесений Кабінетом
Міністрів України.
23. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (реєстр. № 5860
від 20.08.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
24. Проект Закону про Державний бюджет України на 2022 рік (реєстр.
№ 6000 від 15.09.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
25. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
реалізації (продажу) лісоматеріалів необроблених (реєстр. № 6005
від 07.09.2021), внесений народним депутатом України Кузьміних С.В.
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26. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про виноград та
виноградне вино” (реєстр. № 6010 від 08.09.2021 р.), внесений народним
депутатом України Салійчуком О.В., Крейденком В.В., Мазурашем Г.Г. та
іншими народними депутатами України.
27. 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.
28. 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.
29. Проект Закону про внесення змін до розділу XX «Перехідні
положення» Податкового кодексу України щодо уточнення деяких норм про
справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом
оподаткування якими є транспортні засоби (реєстр. № 6043 від 13.09.2021),
внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Вацаком Г.А. та
іншими народними депутатами України.
30. Проект Закону про внесення змін до розділу XXІ «Прикінцеві та
перехідні положення» Митного кодексу України щодо уточнення деяких норм
про тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів,
ввезених на митну територію України (реєстр. № 6044 від 13.09.2021),
внесений народними депутатами України Заблоцьким М.Б., Вацаком Г.А. та
іншими народними депутатами України.
31. 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.
32. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної
відповідальності за порушення земельного законодавства (реєстр. № 6079 від
22.09.2021), внесений народними депутатами України Масловим Д.В.,
Бондаренком О.В., Кривошеєвим І.С., Прощуком Е.П. та іншими народними
депутатами України.
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33. 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), внесений Кабінетом Міністрів України.
34. Проект Закону про заходи, спрямовані на належне забезпечення
територіальних громад України необробленою деревиною з метою сприяння
їх соціально-економічному розвитку (реєстр. № 6110 від 28.09.2021), внесений
народним депутатом України Гривком С.Д.
35. Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України
щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти
довкілля (реєстр. № 6148 від 07.10.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
36. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським
Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та
імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної
ідентифікації (реєстр. № 6173 від 12.10.2021), внесений Кабінетом Міністрів
України.
37. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення в частині посилення відповідальності у сфері
охорони природи, використання природних ресурсів (реєстр. № 6175
від 13.10.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
38. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності у сфері
охорони навколишнього природного середовища, використання природних
ресурсів) (реєстр. № 6175-1 від 01.11.2021), внесений народними депутатами
України Бондаренком О.В., Криворучкіною О.В., Матусевичем О.Б.,
Овчинниковою Ю.Ю., Задорожним А.В., Мандзієм С.В., Прощуком Е.П. та
іншими народними депутатами України.
39. 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), внесений Кабінетом Міністрів України.
40. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо запровадження зниженого розміру ставки податку на додану вартість на
енергоносії та пов’язані з ними послуги (реєстр. № 6217 від 23.10.2021),
внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Геращенко І.В.,
Лабунською А.В. та іншими народними депутатами України.
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41. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків
(реєстр. № 6247 від 01.11.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
42. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо
харчових продуктів та інших об’єктів санітарних заходів (реєстр. № 6248
від 01.11.2021), внесений Кабінетом Міністрів України.
43. 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.
44. Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за
правопорушення у сфері пожежної безпеки (реєстр. № 6280 від 04.11.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
45. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
децентралізації та розмежування повноважень органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади у зв’язку зі зміною
адміністративно-територіального устрою (реєстр. № 6282 від 04.11.2021),
внесений Кабінетом Міністрів України.
46. Проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України «Про
поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення,
проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого
ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій»
(реєстр. № 6305 від 12.11.2021), внесений Кабінет Міністрів України.
47. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо справляння екологічного податку при управлінні відходами (реєстр.
№ 6345 від 24.11.2021), внесений народними депутатами України
Бондаренком О.В. та Гетманцевим Д.О.
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48. Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо стимулювання платників екологічного податку до здійснення
природоохоронних заходів та збалансованості бюджетних надходжень
(реєстр.№ 6345-1 від 09.12.2021), внесений народним депутатом України
Ковальовим О.І.
49. Проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про
приватизацію державного житлового фонду» щодо приватизації квартир в
багатоквартирних будинках комунальної форми власності, які розташовані на
території Національного заповідника «Хортиця» та не відносяться до пам’яток
культурної спадщини (реєстр. № 6351 від 25.11.2021), внесений народним
депутатом України Шевченком Є.В.
50. Проект Закону про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу
України (щодо посилення соціального захисту громадян, які проживають на
територіях зон спостереження атомних електростанцій) (реєстр. № 6356
від 29.11.2021), внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В.,
Крульком І.І., Цимбалюком М.М. та іншими народними депутатами України.
51. Проект Закону про запобігання та протидію загрозам національній
безпеці України у сфері громадянства (реєстр. № 6369 від 02.12.2021),
внесений Президентом України Зеленським В.О.
52.
Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про
адміністративні правопорушення щодо пом'якшення адміністративної
відповідальності за порушення встановленого порядку переобладнання
транспортного засобу для роботи на газовому моторному паливі або
альтернативних видах рідкого і газового палива (реєстр. № 6379 від
02.12.2021), внесений народними депутатами України Медяником В.А.,
Припутнем Д.С. та іншими народними депутатами України.
53. Проект Закону про економічний паспорт (реєстр. № 6394
від 06.12.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О.
54. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України
щодо державних внесків до системи економічного паспорта (реєстр. № 6395
від 06.12.2021), внесений Президентом України Зеленським В.О.
Усього: 54
Закони, які скасовані Верховною Радою України, та
законопроекти, які були заслухані на сесії Верховної Ради України,
або відкликані суб’єктами права законодавчої ініціативи, чи
повернуті суб’єкту права законодавчої ініціативи:
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1. Проект Постанови про проведення VI Міжнародної спільної
конференції Європейської організації вищих органів аудиту та Арабської
організації вищих органів аудиту «Дослідження вищими органами аудиту
ефективності політики боротьби зі зміною клімату та її наслідками» (реєстр.
№ 6118 від 30.09.2021), внесений народним депутатом України
Разумковим Д.О. (18.11.2021 знято з розгляду).
Усього: 1
У рамках виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією
Конституції України та законів України Комітетом було підготовлено або
Комітет брав участь у підготовці таких заходів:
Виїзні засідання Комітету або підкомітетів, наради, робочі зустрічі
тощо:
07 вересня 2021 року робоча зустріч Голови Комітету Бондаренка О.В.
з постійними представниками та експертами з управління відходами компанії
Jica в Україні.
Під час зустрічі було обговорено питання важливості підвищення
екологічної безпеки в Україні до рівня розвинутих країн та впровадження
відповідного законодавства. Серед пріоритетних законопроектів Комітету з
питань екологічної політики та природокористування відмітили: проект
Закону про управління відходами (реєстр. № 2207-1-д) та секторальні до
нього; проект Закону про державний екологічний контроль (реєстр. № 3091).
Серед інших питань обговорення були проекти, які наразі
реалізовуються в Україні, зокрема умови їх успішної реалізації та можливості
розвитку нових ініціатив у майбутньому і співпраці у сфері впровадження
сталої екологічної політики в Україні.
16 вересня 2021 року робоча зустріч стосовно питань екологічного
порядку денного Верховної Ради України та адаптації законодавства України
до законодавства ЄС з комісаром Європейської Комісії з питань
навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом
та представниками Європейської Комісії (Верховна Рада України, вул.
Грушевського, 18/2, кім. 12).
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У зустрічі взяли участь Голова Верховної Ради України, голови
депутатських фракцій і груп, голови комітетів Верховної Ради України,
народні депутати України, працівники Апарату Верховної Ради України.
Пан Сінкявічюс відзначив, що Європейський Союз прагне прокласти
шлях до кліматично нейтрального, справедливого та процвітаючого
суспільства і об’єднати глобальну спільноту для цієї боротьби.
Голова Комітету Бондаренко О.В. зазначив про важливість винесення
питань захисту довкілля на вищий політичний рівень, адже зменшення
промислового забруднення, раціонального використання ресурсів та
збереження природи прямо пов’язане із майбутнім людей, не тільки в Україні,
а й у всьому світі.
Між учасниками засідання відбулася плідна дискусія, обговорення
найважливіших актуальних питань державної екологічної політики, у якому
пан Віргініюс Сінкявічюс відповів на запитання народних депутатів України.
Учасники зустрічі наголосили, що питання збереження навколишнього
природного середовища мають бути пріоритетними і для держави, і для
простих громадян, і для бізнесу.
12 жовтня 2021 року робоча зустріч Голови Комітету Бондаренка О.В. з
Високоповажним Послом Австралії в Україні, паном Брюсом Едвардсом
(Верховна Рада України, Шовковична, 4, кім 207).
Пан Едвардс зауважив, що питання охорони навколишнього природного
середовища об’єднує весь світ і схвально висловився щодо діяльності
Комітету та з приводу прийняття Закону України «Про обмеження обігу
пластикових пакетів на території України».
Голова Комітету зазначив, що наразі до Верховної Ради подано
законопроект реєстр. № 6077 про обмеження виробництва та обігу
пластикової продукції одноразового використання на території України, що
допоможе зробити ще більш рішучий крок в сфері запобігання надмірному
утворенню побутових відходів.
Наступними предметами обговорення стали такі питання, як кліматичні
цілі України, зокрема Другий Національно Визначений Внесок до Паризької
Угоди, зменшення антропогенного впливу на зміну клімату та створення
Українського Кліматичного Фонду.
Під час подальшого спілкування було приділено увагу обміну досвідом
в сферах захисту лісів, створення та управління природоохоронними
територіями, надрокористування і забезпечення населення питною водою
належної якості.
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18-19 грудня 2021 року робоча поїздка Голови Комітету
Бондаренка О.В. до Донецької області.
Під час робочої поїздки Голова Комітету екологічної політики та
природокористування Олег Бондаренко спільно з в.о. Міністра захисту
довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем оглянули хід
будівництва сміттєперевантажувальної станції у м. Бахмут. Новозбудований
комплекс буде здійснювати механічне сортування побутових відходів, а саме
відокремлювати продукти із вторинної сировини (папір, полімери, скло,
метал). Таким чином обсяг відходів, що зазвичай потрапляли для захоронення
на полігон буде зменшуватись, а відсортовані елементи будуть підлягати
вторинній переробці.
Також прийнято участь у відкритті інноваційного лісорозсадницького
комплексу на базі ДП «Лиманський лісгосп». На території комплексу будуть
вирощувати садивний матеріал на основі технологій шведської компанії ВСС
АВ, яка є світовим лідером у виробництві сучасного устаткування для лісових
насінних центрів і розсадників.
Даний лісорозсадницький комплекс дасть змогу вирощувати 1 200 000
сіянців сосни із закритою кореневою системою, а у майбутньому тут планують
вирощувати саджанці листових порід. Заплановано також будівництво поля
дорощування і теплиці, що дозволить збільшити потужності виробництва
сіянців удвічі. Всі ці інновації дозволять збільшити кількість саджанців та
сприятимуть реалізації програми Президента України «Зелена країна», яка
передбачає висадження 1 мільярду дерев за три роки і збільшення площі лісів
на 1 мільйон гектарів за 10 років.
Наприкінці робочого візиту на Донеччину відбулося ознайомлення з
роботою регіонального ландшафтного парку «Краматорський», у тому числі,
зі старовинною садибою «Бантиша», що знаходиться в межах парку на
рекреаційній ділянці «Візит-Центр».
Підвищення екологічної свідомості та розширення знань серед місцевого
населення та туристів стосовно збереження природної спадщини краю,
розуміння цінностей біологічної та ландшафтної різноманітності, виховання
поваги до природи, саме така мета переслідувалась під час створення
регіонального ландшафтного парку «Краматорський».
25 січня 2022 року робоча зустріч Голови Комітету з питань екологічної
політики та природокористування Олега Бондаренка з представниками
Посольства Французької Республіки в Україні.
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Робоча зустріч Голови Комітету з питань екологічної політики та
природокористування Олега Бондаренка з представниками Посольства
Французької Республіки в Україні на чолі із Александром Горбачевим,
Радником з питань ядерної політики Регіональної економічної служби в
країнах СНД, відбулась за участі народного депутата України, голови
підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Ігоря
Кривошеєва, Заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів
України Романа Шахматенко, Голови Державного агентства України з
управління зоною відчуження Євгена Крамаренка, керівника секретаріату
Комітету Михайла Борисюка з метою обговорення перспектив двостороннього
співробітництва між Францією та Україною з питань подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Голова Комітету поінформував, що Комітет тримає на контролі питання
виконання заходів Загальнодержавної програми щодо зняття з експлуатації
Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно
безпечну систему та її фінансове забезпечення. Черговий етап цієї
Загальнодержавної програми зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради
України.
Учасники зустрічі обговорили створення Радою директорів ЄБРР нового
Рахунку міжнародного співробітництва з питань Чорнобиля (новий
донорський фонд), призначенням якого є подолання викликів, які ще
залишаються в Чорнобильській зоні, та забезпечення належного використання
результатів, досягнутих у рамках роботи Чорнобильського фонду «Укриття»
(новий безпечний конфайнмент) та Рахунку ядерної безпеки (сховище
відпрацьованого ядерного палива та завод з переробки рідких радіоактивних
відходів).
Усього: 5
Комітетські слухання, круглі столи, конференції тощо:
1. Круглий стіл на тему: «Шляхи реалізації вимог Оновленого
національно визначеного внеску України до Паризької угоди» (20 жовтня
2021 року у режимі відеоконференції).
2. Круглий стіл «20 років екодемократії: поступ України»
організований
Комітетом
з
питань
екологічної
політики
та
природокористування та Міжнародною благодійною організацією «ЕкологіяПраво-Людина» (20 грудня 2021 року, м. Львів).
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3. 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» (22 грудня 2021 року у
режимі відеоконференції).
Усього: 3
Питання, які розглянуті на засіданнях Комітету в порядку контролю
за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних
рішень:
1. Про необхідність стабілізації фінансової ситуації і недопущення
блокування діяльності підприємств зони відчуження. Рішення Комітету
від 08.09.2021 № 95/4.
2. Про листи народного депутата України, голови підкомітету з питань
зміни клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В. Протокольне
рішення Комітету від 08.09.2021 № 95/5.
3. Про Національний форум «Поводження з відходами в Україні:
законодавство, економіка, технології» (м. Рівне, 28-29 жовтня 2021 року).
Протокольне рішення Комітету від 08.09.2021 № 95/6.
4. Інформація щодо Національної доповіді про стан навколишнього
природного середовища в Україні у 2020 році. Протокольне рішення Комітету
від 15.09.2021 № 96/4.
5. Про Звіт про результати аудиту ефективності виконання заходів
Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та
екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року та
Рішення Рахункової палати від 08.06.2021 № 12-3 про розгляд зазначеного
Звіту. Рішення Комітету від 22.09.2021 № 97/7.
6. Інформація народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. про
необхідність розгляду питання стосовно масової загибелі птахів, в тому числі
червонокнижних видів, на території Херсонської області, зокрема біосферного
заповідника «Асканія-Нова» з метою контролю виконання рішення Комітету
№ 75/3 від 07 квітня 2021 року. Протокольне рішення Комітету від 22.09.2021
№ 97/8.
7. Про лист народного депутата України Шахова С.В. Протокольне
рішення Комітету від 06.10.2021 № 99/8.
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8. Про лист Рахункової палати щодо сприяння проведенню VІ
Міжнародної конференції EUROSAI в Україні. Протокольне рішення Комітету
від 06.10.2021 № 99/9.
9. Інформація щодо проекту Закону про управління відходами (реєстр.
№ 2207-1-д). Протокольне рішення Комітету від 06.10.2021 № 99/10.
10. Інформація щодо Кліматичного маршу у м. Києві 26.09.2021,
проведений громадською організацією «Центр екологічних ініціатив «Екодія».
Протокольне рішення Комітету від 06.10.2021 № 99/11.
11. 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 «АсканіяНова». Рішення Комітету від 11.10.2021 № 100/1.
12. Про лист народного депутата України, голови підкомітету з питань
охорони і раціонального використання надр Якименка П.В. Протокольне
рішення Комітету від 14.10.2021 № 101/4.
13. Щодо заяви про відставку з посади Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України Абрамовського Романа Романовича. Рішення
Комітету від 20.10.2021 № 102/1.
14. Про Національну доповідь про стан навколишнього природного
середовища в Україні у 2020 році. Рішення Комітету від 03.11.2021 № 104/10.
Рішення Комітету від 20.10.2021 № 102/1.
15. Про лист Рахункової палати щодо Спільного звіту про результати
міжнародного координованого аудиту «Транскордонне перевезення відходів в
світлі положень Базельської конвенції». Рішення Комітету від 17.11.2021
№ 105/10.
16. Про лист народного депутата України Кривошеєва І.С. щодо
виконання рекомендацій круглого столу «Шляхи вирішення екологічних
проблем на території та об’єктах колишнього ВАТ «Радикал» у м. Києві» та
створення
на
території
Чорнобильської
зони
відчуження
багатофункціонального сміттєвого комплексу. Рішення Комітету від
17.11.2021 № 105/11.
17. Про Рекомендації круглого столу на тему: «Шляхи реалізації вимог
Оновленого національного визначеного внеску України до Паризької угоди».
Рішення Комітету від 17.11.2021 № 105/12.
18. Про стан опрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища
їх існування (реєстр. № 2765, повторне друге читання). Протокольне рішення
Комітету від 17.11.2021 № 105/13.
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19. Про лист Рахункової палати про Звіт ефективності використання
коштів Держекоінспекцією. Рішення Комітету від 25.11.2021 № 106/4.
20. Про лист Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики Д. Гетьманцева про визначення Комітету з питань фінансів,
податкової та митної політики головним із підготовки законопроектів щодо
екологічного страхування реєстр. №№ 6018, 6018-1, 6018-2. Протокольне
рішення Комітету від 25.11.2021 № 106/5.
21. Про лист Європейської Бізнес Асоціації щодо проекту Закону
України про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції
одноразового використання на території України (реєстр. № 6077 від
21.09.2021). Протокольне рішення Комітету від 01.12.2021 № 107/7.
22. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з
радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету від 01.12.2021
№ 107/8.
23. Про лист Міжфракційного депутатського об’єднання «Гуманна
країна». Протокольне рішення Комітету від 01.12.2021 № 107/9.
24. Щодо стану реалізації Національного плану скорочення викидів від
великих спалювальних установок. Протокольне рішення Комітету від
01.12.2021 № 107/10.
25. Щодо формування персонального складу колегій в центральних
органах виконавчої влади на прикладі Колегії Державного агентства лісових
ресурсів України із залученням народних депутатів України. Протокольне
рішення Комітету від 01.12.2021 № 107/11.
26. Про стан виконання Рекомендацій слухань у Комітеті на тему: «35-ті
роковини Чорнобильської катастрофи: проблеми та перспективи розвитку
зони відчуження», схвалених рішенням Комітету від 14 квітня 2021 р. №
76/12. Рішення Комітету від 08.12.2021 № 108/10.
27. Про депутатське звернення народного депутата України А.І.
Холодова стосовно діяльності ПрАТ «АК» Київводоканал», зокрема
Бортницької станції аерації. Рішення Комітету від 08.12.2021 № 108/11.
28. Про розгляд депутатського звернення народного депутата України
Приходько Н.І. стосовно вирішення проблемних питань у сфері охорони
навколишнього природного середовища в місті Києві. Рішення Комітету
від 08.12.2021 № 108/12.
29. Про лист народного депутата України Прощука Е.П. щодо розгляду
рекомендацій виїзного засідання Комітету на території Івано-Франківської
області у червні 2021 року. Протокольне рішення Комітету від 08.12.2021
№ 108/13.
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30. Про пропозиції щодо питань, які потребують законодавчого
врегулювання, до проекту Плану законопроектної роботи Верховної Ради
України на 2022 рік відповідно до предметів відання Комітету з питань
екологічної політики та природокористування. Протокольне рішення Комітету
від 08.12.2021 № 108/14.
31. Про виконання рекомендацій за результатами виїзного засідання
Комітету 9-12 червня 2021 року на території Івано-Франківської області,
схвалених рішенням Комітету від 30 червня 2021 р. № 88/11-3. Рішення
Комітету від 15.12.2021 № 109/1.
32. Про лист народного депутата України Якименка П.В. Протокольне
рішення Комітету від 15.12.2021 № 109/6.
33. Про проведення круглого столу на тему: «Про обмеження
виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на
території України». Протокольне рішення Комітету від 15.12.2021 № 109/7.
34. Щодо опрацювання законопроектів, а саме: реєстр. № 2207-1-д,
друге читання; № 3091, друге читання; реєстр. № 3796 від 06.07.2020; реєстр.
№ 4187, друге читання; реєстр. № 4461 від 06.09.2021, доопрацьований та
реєстр. № 4461-1 від 26.07.2021; реєстр. № 6004 від 07.09.2021, реєстр. №
6004-1 від 07.09.2021 та реєстр. № 6004-2 від 22.09.2021. Протокольне рішення
Комітету від 15.12.2021 № 109/8.
35.
Про пропозиції до проекту порядку денного наступної – сьомої
сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (1 лютого – 22 липня
2022 року). Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/7.
36.
Про лист Рахункової палати щодо Звіту про результати аудиту
ефективності виконання повноважень органами виконавчої влади в частині
контролю за повнотою нарахування та своєчасністю надходжень до
державного бюджету рентної плати за спеціальне використання води. Рішення
Комітету від 19.01.2022 № 110/8.
37. Про лист Комітету з питань національної безпеки, оборони та
розвідки щодо пропозиції визначити Комітет з питань екологічної політики та
природокористування головним з підготовки та попереднього розгляду
законопроектів №№ 5609, 5609-1. Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/9.
38. Про лист народного депутата України Василенко Л.В. про стан
виконання рекомендацій круглого столу на тему: «Чи готова Україна до зміни
клімату: роль парламенту», схвалених Рішенням Комітету від 04.11.2020
№ 51/9. Рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/10.
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39. Інформація про стан опрацювання законопроектів, зазначених
заступником голови Комітету Маріковським О.В. на засіданні Комітету у
грудні 2021 року. Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/11.
40. Про лист Державного агентства України з управління зоною
відчуження щодо складу колегії. Протокольне рішення Комітету від
19.01.2022 № 110/12.
41. Про лист народного депутата України Овчинникової Ю.Ю. з
приводу
звернення ГО «Українська природоохоронна група» щодо
трактування Державною службою України з питань геодезії, картографії та
кадастру пункту 24 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу
України. Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/13.
42. Про затвердження штатного розпису апарату Національної комісії з
радіаційного захисту населення України. Рішення Комітету від 19.01.2022
№ 110/14.
43. Про склад колегії Державного агентство лісових ресурсів України.
Протокольне рішення Комітету від 19.01.2022 № 110/15.
44. Про формування персонального складу консультативно-дорадчих
органів (колегій) у центральних органах виконавчої влади. Рішення Комітету
від 26.01.2022 № 111/8.
45. Про звернення Державного агентства України з управління зоною
відчуження щодо погодження спрямування коштів Державного фонду
поводження з радіоактивними відходами на 2022 рік. Рішення Комітету від
26.01.2022 № 111/9.
Усього: 45
Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах тощо:
1. Участь в засіданні Колегії Державної екологічної інспекції України
(16 вересня 2021 року, м. Кривий Ріг та режим відеоконференції).
2. Участь у засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України з розгляду законопроекту «Про внесення змін до Закону
України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»,
розробленого Державною інспекцією ядерного регулювання України та інше
(20 вересня 2021 року, онлайн).
3. Участь у Кліматичному марші (26 вересня 2021 року, м. Київ,
початок на Михайлівській площі).
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4. Засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові
України (30 жовтня 2021 року, м. Київ, КВЦ «Парковий», Паркова дорога,
16а).
5. Участь у парламентському засіданні у рамках підготовки до 26-ї
Конференції ООН з питань зміни клімату (7-10 жовтня 2021 року, м. Рим,
Італійська Республіка).
6. Участь у засіданні підкомітету з питань зміни клімату та охорони
атмосферного повітря щодо проекту Закону про внесення змін до деяких
законів України щодо удосконалення механізму регулювання викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря (реєстр. № 5339, друге читання)
(11 жовтня 2021 року, відеоконференція).
7. Участь у навчальному дистанційному курсі на тему: «Таймменеджмент та підвищення ефективності діяльності державних службовців
Апарату Верховної Ради України», розробленому за сприяння Проєкту ЄСПРООН з парламентської реформи (11 жовтня 2021 року, онлайн-платформа
Освітнього Хабу міста Києва).
8. Участь у нараді під головуванням Віце-прем'єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. з
підготовки до участі делегації України у 26-ї сесії Конференції Сторін
Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 31 жовтня
– 12 листопада 2021 році, м. Глазго, Сполучене Королівство Великої Британії і
Північної Ірландії (25 жовтня 2021 року, зал засідань Урядових комітетів,
к. 780, Будинок уряду).
9. Участь у спільному засіданні Національної комісії з радіаційного
захисту населення України і міжфракційного депутатського об’єднання «За
технологічну та екологічну безпеку в паливно-енергетичному комплексі,
залізничному та трубопровідному транспорті» з розгляду питання: «Про
кількість та активність джерел іонізуючого випромінювання, що залишились
на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей»
(29 жовтня 2021 року, м. Київ, вул. Грушевського 18/2).
10. Участь у 26-ї сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції
Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (31 жовтня – 12 листопада
2021 року, м. Глазго, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної
Ірландії).
11. Участь у навчальному курсі на тему: «Міжнародні організації.
Участь України у діяльності міжнародних організацій», організованому
Українською школою законотворчості Інституту законодавства Верховної
Ради України (08 листопада 2021 року, онлайн-навчання).
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12. Участь у зустрічі Європейської Бізнес Асоціації «День сталого
розвитку» (11 листопада 2021 року, готель «Хаятт Рідженсі», м. Київ, вул.
Алли Тарасової, 5).
13. Участь в засіданні Колегії Держатомрегулювання «Про регулювання
безпеки поводження з матеріалами та відходами з вмістом радіонуклідів
природного походження» (12 листопада 2021 року, онлайн).
14. Участь у засіданні Національної комісії з радіаційного захисту
населення України з розгляду доопрацьованого Державним агентством
України
з
управління
зоною
відчуження
проєкту
«Концепції
Загальнодержавної
цільової
екологічної
програми
поводження
з
радіоактивними відходами» (25 листопада 2021 року, онлайн).
15. Участь в круглому столі ДСП «Чорнобильська АЕС» на тему
«Об’єкт «Укриття» - виклики сьогодення» (30 листопада 2021 року, онлайн).
16. Участь у навчальному курсі на тему: «Взаємодія органів державної
влади з громадськістю» освітньої платформи Prometeus (1 – 16 грудня
2021 року, онлайн).
17. Участь у навчальному курсі на тему: «Персональна ефективність»
(10-13 грудня 2021 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
18. Участь у навчальному курсі на тему: «Критичне мислення і
інформаційна культура» (13 грудня 2021 року, онлайн-платформа Освітнього
Хабу міста Києва).
19. Участь в курсі навчання SCORM Державний службовець: «Кар’єра
на державній службі», організованому Українською школою урядування
(13 грудня 2021 року, онлайн-курс).
20. Участь у навчальному курсі на тему: «Тайм-менеджмент та
підвищення ефективності діяльності державних службовців Апарату
Верховної Ради України» організованому Українською школою урядування
(13-14 грудня 2021 року, онлайн-курс).
21. Участь у навчальному курсі на тему: «Лідерство (на парламентській
службі)» (14 грудня 2021 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста
Києва).
22. Участь у навчальному курсі на тему: «Еколог» (14 грудня 2021 року,
онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
23. Участь у засіданні підкомітету з питань охорони і раціонального
використання водних ресурсів та державного моніторингу навколишнього
природного середовища стосовно доопрацювання законопроекту про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення робіт на землях
водного фонду (реєстр. № 5442 від 29.04.2021), поданого народними
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депутатами України Прощуком Е.П. та іншими народними депутатами
України (15 грудня 2021 року, вул. Шовковична, 4, кім. 306).
24. Участь у заході «Впровадження системи торгівлі квотами на викиди
парникових газів в Україні: зобов’язання, виклики та можливості», який
організовано спільно з проектом міжнародної технічної допомоги «Підтримка
впровадження схеми торгівлі квотами на викиди парникових газів (СТВ) в
Україні», що впроваджується Німецьким товариством міжнародного
співробітництва (GIZ) за фінансової підтримки Федерального міністерства
навколишнього середовища, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини
(BMU) (16 грудня 2021 року, відеоконференція).
25. Участь у навчальному курсі на тему: «Тайм-менеджмент та
підвищення ефективності діяльності державних службовців», організованому
Українською школою урядування (17-20 грудня 2021 року, онлайн-платформа
Освітнього Хабу міста Києва).
26. Участь у навчальному курсі на тему: «Управління людьми і
проектами внесений (20-24 грудня 2021 року, онлайн-платформа Освітнього
Хабу міста Києва).
27. Участь у навчальному курсі на тему: «Основні мовні конструкції
формування законопроєктів» (англійською мовою) (23 грудня 2021 року,
онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
28. Участь засіданні розширеної колегії Державного агентства лісових
ресурсів України (23 грудня 2021 року, м. Київ, вул. Шота Руставелі,
буд. 9-А).
29. Участь у навчальному курсі на тему: «Розвиток пам’яті» (04-05 січня
2022 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
30. Участь у навчальному курсі на тему: «Належне врядування»
(12-18 січня 2022 року, онлайн-платформа Освітнього Хабу міста Києва).
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