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Верховна Рада України
Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житловокомунальних послуг на своєму засіданні 4 березня 2021р. (Протокол №39)
розглянув проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення приєднання до електричних мереж (реєстр. № 5009),
поданий народними депутатами України Герусом А.М., Шуляк О.О.,
Пивоваровим Є.П. та іншими народними депутатами України.
Проектом закону пропонується внести зміни до Земельного кодексу
України, законів України «Про землеустрій», «Про державний земельний
кадастр», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон
енергетичних об’єктів», «Про ринок електричної енергії», «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про
топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення», «Про національну інфраструктуру
геопросторових даних», «Про оцінку впливу на довкілля», якими зокрема,
уточнюється термінологія, яка використовується в цій сфері; спрощується
порядок оформлення прав на земельні ділянки; у складі Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва створюється Єдиний державний
інформаційний веб-портал «Єдине вікно замовників та розробників проектної
документації» та інші положення.
Метою прийняття зазначеного законопроекту є суттєве спрощення
процедури приєднання до електричних мереж електроустановок замовників,
скорочення кількості процедур, документів та погоджень, істотне зменшення
витрат часу замовників на приєднання, зняття штучних обмежень та усунення
бар’єрів в процедурі приєднання до електричних мереж, запровадження
механізму «єдиного вікна» для подачі замовником звернень, заяв, запитів,
отримання інформації, вихідних даних, необхідних для проектування та

здійснення будівельно-монтажних робіт, узгодження проектної документації на
будівництво, реконструкцію та переоснащення електроустановок замовників, що
сприятиме розвитку бізнесу та покращенню інвестиційної привабливості
України за рахунок покращення позицій в рейтингу Doing business.
Головне науково-експертне управління, проаналізувавши проект закону,
висловило зауваження до нього.
Загальні зауваження Головного управління стосуються змін, які
пропонується внести до чинних законів, що стосуються всіх учасників
відповідних суспільних відносин, а не тільки осіб, на яких пропонується
поширити дію цього законопроекту. Зокрема, йдеться: про строки внесення змін
до відомостей Державного земельного кадастру (зміни до ст. 21 Закону України
«Про Державний земельний кадастр»); доповнення переліку осіб, за заявою яких
здійснюється державна реєстрація земельних ділянок та уточнення порядку
відмови у такій реєстрації (зміни до ст. 24 цього Закону); уточнення змісту
містобудівного кадастру (зміни до ст. 22 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності») тощо. За цих умов питання, яких стосуються вказані
пропозиції, на погляд Головного управління, доцільніше вирішувати в окремому
законопроекті.
Також Головне науково-експертне управління висловило зауваження щодо
запропонованих законопроектом змін до Земельного кодексу України, до законів
України «Про Державний земельний кадастр», «Про землі енергетики та
правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», «Про ринок
електричної енергії», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
благоустрій населених пунктів», «Про топографо-геодезичну і картографічну
діяльність», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання
електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення».
З урахуванням зазначеного, за результатами розгляду Комітет прийняв
рішення рекомендувати Верховній Раді України проект закону про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення приєднання до
електричних мереж (реєстр. № 5009), поданий народними депутатами України
Герусом А.М., Шуляк О.О., Пивоваровим Є.П. та інш., прийняти за основу.
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні
Верховної Ради України визначено народного депутата України – Голову
Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Геруса А.М.
Голова Комітету

Вдовенко
В.Г. ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
СЕДО
255-26-50

Підписувач:Герус Андрій Михайлович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000C5032F00F9398300

Дійсний до: 13.04.2022 0:00:00

А. Герус

Апарат Верховної Ради України
№ 04-17/3-2021/81942 від 09.03.2021

