
 

ЗВІТ  

про результати проведення електронних консультацій з 

громадськістю щодо проекту Закону України «Про проекти 

національного інтересу в сфері енергетики»  
 

 

Найменування органу виконавчої влади та назва проекту акта, що 

виносився на обговорення 

 

Міністерство енергетики України відповідно до Порядку проведення 

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної 

політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 

№ 996, у період з 05.08.2022 по 06.09.2022 включно оприлюднювало на 

офіційному веб-сайті Міністерства у підрубриці «Повідомлення про публічні 

консультації» рубрики «Консультації з громадськістю» розділу «Громадськості» 

проект Закону України «Про проекти національного інтересу в сфері 

енергетики» (далі – проект Закону).  

 

Проект Закону розроблено на виконання пункту 30 Плану заходів щодо 

виконання зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 03.08.2011 № 733-р (зі змінами), пункту 63 Плану заходів з реалізації етапу 

«Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, 

конкурентоспроможність», затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 06.06.2018 № 497-р (зі змінами), та пункту 745 Плану заходів з 

виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25.10.2017 № 1106 (зі змінами).  

 

Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні 

 

Протягом періоду оприлюднення проекту Закону Міністерство енергетики 

України отримало лист від:  

 

Акціонерного товариства «Укртрансгаз».  

 

Інформація про зауваження та пропозиції, що надійшли до органу 

виконавчої влади за результатами обговорення 

 

У наданих Акціонерного товариства «Укртрансгаз» матеріалах порушено 

питання щодо:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245566607&cat_id=244946928
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1) забезпечення можливості отримання дозвільних документів у строки, які є 

меншими за визначені чинним законодавством, у випадку якщо це 

передбачено комплексними рішеннями щодо реалізації проекту 

національного інтересу в сфері енергетики;  

2) доповнення запропонованих переліків організацій та установ, яким 

надаються в постійне користування землі водного фонду, оператором 

газосховищ. 

 

Інформація про врахування зауважень та пропозицій громадськості 

 

Зауваження та пропозиції Акціонерного товариства «Укртрансгаз» до 

проекту Закону частково враховано.  

 

Так, враховано запропоновані техніко-юридичні правки в пунктах другому, 

четвертому, сьомому та восьмому зауважень та пропозицій громадськості, а 

також пропозиції викладені в пунктах п’ятому та шостому зауважень та 

пропозицій громадськості в частині доповнення запропонованих переліків 

організацій та установ, яким надаються в постійне користування землі водного 

фонду, оператором газосховищ. 

 

Крім того, взято до уваги пропозиції, викладені в пункті третьому зауважень 

та пропозицій громадськості, а саме статтю 6 проекту Закону викладено в такій 

редакції: 

 

«Стаття 6. Відносини між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування 

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, установи, 

організації, та підприємства в рамках виконання цього Закону відповідно до 

законодавства України та своїх повноважень:  

приймають відповідні рішення, надають дозволи або погодження, необхідні для 

реалізації проектів національного інтересу у сфері енергетики в строки, 

визначені законодавством та/або передбачені графіком надання комплексного 

рішення, затвердженим міжвідомчою комісією ; 

співпрацюють з компетентним органом та міжвідомчою комісією з метою 

забезпечення ефективної реалізації проектів національного інтересу у сфері 

енергетики в строки, передбачені графіком надання комплексного рішення.» 

 

Обґрунтування неврахування пропозицій та зауважень  

 

До пункту першого зауважень та пропозицій громадськості.  

На порядок дії проекту Закону за колом осіб поширюється загальне правило: 

закон діє стосовно всіх осіб, які перебувають на території його дії і є суб'єктами 
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відносин, на які він розрахований. Положення проекту Закону не містять 

обмежень за колом осіб, тому і не доцільно його обмежувати лише органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями усіх форм власності.  

 

Результати обговорення проекту розпорядження 

 

Продовжено погодження проекту Закону в редакції Міністерства 

енергетики України з урахуванням вищевказаних зауважень та пропозицій 

Акціонерного товариства «Укртрансгаз» відповідно до регламентних вимог.  
 

____________________________________________ 
  


