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НАКАЗ 

16.10.2020  № 204 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

14 січня 2021 р. 

за № 53/35675 

Про затвердження Змін до Положення про територіальні 

та міжрегіональні територіальні органи Держекоінспекції  

Відповідно до статті 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади», підпункту 128 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  

25 червня 2020 року № 614, пункту 7 Положення про Державну екологічну інспекцію 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 року 

№ 275, з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України у відповідність із чинним законодавством Н АК АЗУ Ю:  

1. Затвердити Зміни до Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні 

органи Держекоінспекції, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту 

довкілля України від 07 квітня 2020 року № 230, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 16 квітня 2020 року за № 350/34633, що додаються. 

2. Департаменту екологічної оцінки та контролю (Марина ТІЩЕНКОВА) забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17#n317
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#n16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#n16


3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім абзацу 

четвертого пункту 2 Змін до Положення про територіальні та міжрегіональні 

територіальні органи Держекоінспекції, затвердженого наказом Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України від 07 квітня 2020 року № 230, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 квітня 2020 року за № 350/34633, затверджених цим 

наказом, який набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня офіційного 

опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра відповідно 

до розподілу функціональних обов’язків. 

Міністр Р. Абрамовський 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова Державної екологічної інспекції України 

 

А. Мальований 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

захисту довкілля 

та природних ресурсів України 

16 жовтня 2020 року № 204 

 

 
Зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

14 січня 2021 р. 

за № 53/35675 

ЗМІНИ 

до Положення про територіальні та міжрегіональні 

територіальні органи Держекоінспекції 

1. У тексті Положення про територіальні та міжрегіональні територіальні органи 

Держекоінспекції, затвердженого наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля 

України від 07 квітня 2020 року № 230, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 

квітня 2020 року за № 350/34633, слова «Мінекоенерго», «Міністра енергетики та захисту 

довкілля» та «риби та інших водних живих ресурсів» замінити словами «Міндовкілля», 

«Міністра захисту довкілля та природних ресурсів» та «водних біоресурсів» відповідно.  

2. У розділі II: 

у пункті 2: 

абзац четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції: 

«про моніторинг, звітність та верифікацію викидів парникових газів;»;  

абзац п’ятий підпункту 1 виключити; 

у підпункті 19 такий розділовий знак, як крапка замінити таким розділовим знаком, як 

крапка з комою; 
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доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: 

«20) у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.»; 

доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 такого змісту: 

«7. Вимагати затримання судна в установленому законом порядку.»;  

у зв’язку з цим пункти 7-17 вважати пунктами 8-18 відповідно; 

пункт 13 викласти в такій редакції: 

«13. Проводить у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон 

перевірку дотримання вимог законодавства про радіаційну безпеку в разі виявлення 

органом (підрозділом) Держприкордонслужби транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна з перевищенням допустимого рівня іонізуючого випромінювання та надає дозвіл 

або забороняє пропуск через державний кордон транспортних засобів, вантажів та іншого 

майна за результатами такої перевірки.». 

Директор Департаменту 

екологічної оцінки та контролю 

 

М. Тіщенкова 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0350-20#n124
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