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Щодо строків реалізації Національного
плана скорочення викидів від
великих спалювальних установок

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів на листи
Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10.11.2020 № 37651/0/2-20 та
від 11.11.2020 37799/0/2-20 до листа Апарату Ради національної безпеки і
оборони України від 09.11.2020 № 2819/14-05/2-20 розглянуло лист
Української національної платформи Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства щодо строків реалізації Національного плана скорочення
викидів від великих спалювальних установок (далі-НПСВ) та повідомляє.
Відповідно до статей 16, 50 Конституції України, забезпечення екологічної
безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу,
збереження генофонду Українського народу є обовʼязком держави. Кожен має
право на безпечне для життя і здоровʼя довкілля та на відшкодування завданої
порушенням цього права шкоди.
Преамбулою Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» визначено, що охорона навколишнього природного середовища,
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної
безпеки життєдіяльності людини - невідʼємна умова сталого економічного та
соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй
території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для
існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і
здоровʼя населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії
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суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення
природних ресурсів.
Таким чином, обов’язком держави є забезпечення дотримання екологічної
безпеки громадян, зокрема, охорони атмосферного повітря.
Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи
державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до Положення про Міністерство захисту довкілля та природних
ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 25.06.2020 № 614, Міндовкілля є центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
Україна є членом Енергетичного співтовариства з 01.02.2011 року та
зобов'язалась
дотримуватись
положень
Договору
про
заснування
Енергетичного Співтовариства (далі – Договір) та додатків до нього.
Згідно з Додатком ІІ до Договору всі великі спалювальні установки (далі –
ВСУ)
з
01.01.2018
року
повинні
були
відповідати
вимогам
Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин в
повітря від ВСУ.
Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання
та контроль забруднення), що прийнята на зміну Директиви 2001/80/ЄС,
внесено принципові зміни до європейського законодавства (більш жорсткі
допустимі граничні значення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та пилу для
ВСУ).
Гнучким механізмом впровадження положень Директив 2010/75/ЄС та
2001/80/ЄС є розроблення НПСВ.
НПСВ схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 08.11.2017 р. № 796 та визначено Міністерство енергетики України
координатором його виконання.
За ініціативою Міненерго Уряд розпорядженням від 24.07.2019 року № 597
вніс зміни у додатки 1—4 до НПСВ з метою приведення його у відповідність до
запровадженої з 01.07.2019 року нової моделі функціонування ринку
електричної енергії згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії».
Прийняті зміни відтермінували проведення заходів зі скорочення викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, передбачених НПСВ.
У липні 2019 року міністерство не підтримало пропозиції Міненерго про
відтермінування заходів зі скорочення викидів для великих спалювальних
установок та наполягало, щоб запропонований документ пройшов перевірку на
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відповідність законодавству у сфері охорони навколишнього природного
середовища, проте цю ініціативу було відхилено.
Восени цього року Міненерго знову підняло питання щодо необхідності
внесення змін до НПСВ.
На засіданні тимчасової групи Міністерства енергетики з розроблення
механізму впровадження Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок, яке відбулось 02.10.2020 року, розглядалися питання
перенесення загального терміну реалізації НПСВ, механізми та інструменти
фінансування заходів в рамках НПСВ та обговорювалось питання обміну
годинами роботи між великими спалювальними установками.
Міндовкілля не підтримало запропоновані зміни до НПСВ стосовно
перенесення виконання заходів щодо скорочення викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря великими спалювальними установками та
зауважило про необхідність реалізації НПСВ відповідно до затверджених на
цей час строків.
Стосовно питання обміну годинами роботи між установками, які мають
обмежений строк експлуатації, необхідно зазначити, що затвердженим НПСВ
такого механізму не передбачено. Також, Міндовкілля наголосило про
неможливість за рахунок установок, які працюють на газоподібному паливі,
подовжувати строк роботи вугільних спалювальних установок, так як вплив на
навколишнє природнє середовище буде збільшено, що є не припустимим,
також необхідно і враховувати потужності установок.
Враховуючи викладене вище, Міндовкілля не підтримує та не погоджує
внесення відповідних змін до НПСВ.
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