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Про проект Закону України 

про внесення зміни до Закону України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

(реєстр. №0859, друге читання) 

________________________________________________________________ 

 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з питань 

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування розглянув на своєму засіданні 13 листопада 2019 року проект 

Закону України про внесення зміни до Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстр.№0859), 

поданий народним депутатом України VIII скликання О.Домбровським та іншими 

народними депутатами України. 

Проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

(реєстр. №0859) прийнятий 19 грудня 2017 року в першому читанні за основу 

Верховною Радою України попереднього скликання, але розгляд його не було 

завершено прийняттям остаточного рішення. 

Після дня включення законопроекту з реєстр.№0859 до порядку денного сесії 

Верховної Ради України IX скликання пропозицій та поправок від суб'єктів права 

законодавчої ініціативи до цього законопроекту не надійшло. 

Проведений Комітетом аналіз законодавства у відповідній сфері засвідчив, 

що положення запропоновані законопроектом з реєстр.№0859 вже прийняті 

Верховною Радою України у Законі України від 25 квітня 2019 року № 2712-VІІІ 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних 

умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". 



Заслухавши інформацію підкомітету з питань будівництва та проектування, 

з'ясувавши позицію народних депутатів України - членів Комітету, запрошених на 

засідання осіб, всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 

48 та частини другої статті 95 Регламенту Верховної Ради України зняти з розгляду 

проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про регулювання 

містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних можливостей у сфері 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел (реєстр. №0859) як 

такий, що втратив свою актуальність внаслідок прийняття інших законодавчих 

актів, а Постанову Верховної Ради України від 19.12.2017 № 2256-VIII "Про 

прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до Закону України 

"Про регулювання містобудівної діяльності" щодо покращення інвестиційних 

можливостей у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел" 

визнати такою, що втратила чинність. 

2. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду даного питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань будівництва та проектування О.Дунді. 

 

 

Голова Комітету       А.КЛОЧКО 


