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Щодо розгляду запиту
Міністерство енергетики України в межах компетенції розглянуло Ваш запит 

від 11 січня 2022 р. на публічну інформацію щодо здійснення стратегічної екологічної 
оцінки проєкту змін до Національного плану скорочення викидів від великих 

спалювальних установок (далі – СЕО) та повідомляє. 
На виконання Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про заходи з нейтралізації загроз 
в енергетичній сфері», введеного в дію Указом Президента України від 28 серпня 2021 р. 

№ 452 (протокол № 104 засідання Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р.), 
з метою покриття прогнозованого попиту на електричну енергію і забезпечення 

необхідного для оператора системи передачі резерву генеруючих потужностей 

Міненерго було розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до Національного плану скорочення викидів від великих 

спалювальних установок та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 428» (далі – проєкт акта). 
Відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, проєкт акта було 

направлено на погодження заінтересованим органам, зокрема до Міндовкілля. 
Міндовкілля листом від 3 вересня 2021 р. № 25/1-14/18883-21 (копія додається) 

погодило проєкт акта із зауваженнями, зокрема щодо необхідності розпочати 

здійснення СЕО. 
Відповідно до зазначеного, керуючись положеннями Закону України 

«Про стратегічну екологічну оцінку», 5 жовтня 2021 р. Міненерго на своєму 

офіційному вебсайті оприлюднило заяву про визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проєкту акта (далі – заява про СЕО), а також направило її на розгляд 

до Міндовкілля і МОЗ. 
Протягом встановленого строку оприлюднення заяви про СЕО Міненерго 

не отримувало зауважень і пропозицій громадськості до неї. Зауваження і пропозиції 
до заяви про СЕО, що надійшли від Міндовкілля і МОЗ, опрацьовані Міненерго 

у встановленому порядку. 

Додаток: зазначене на 2 арк. 
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