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Щодо проекту Національного плану скорочення викидів
Шановний Олександре Дмитровичу!
Робоча група неурядових українських організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК)
ознайомилась з проектом Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок (НПСВ), опублікованого на сайті Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України 15 березня 2015 року. Документ має ряд недоліків, які
мають бути усунуті в процесі доопрацювання документу:
Розрахунок лімітів на викиди пилу та двоокису сірки наразі не відповідає цілям
Національного плану скорочення викидів приведених у Розділі 3 «Терміни НПСВ», а саме
- приведенню до 2028 року значень викидів пилу та двоокису сірки для установок,
включених у НПСВ, у відповідність до нормативів Директиви 2010/75/EU. Часовий
проміжок з 2018 по 2033 роки розповсюджується лише на зменшення викидів оксидів
азоту, в той час як для цільового зменшення викидів двоокису сірки кінцевим є 2028 рік.
Проте у Таблиці 2 в тексті НПСВ наведено ліміти на викиди пилу та двоокису сірки на
2018-2033 роки. Для усунення цього очевидного протиріччя ліміти викидів двоокису сірки
та пилу мають бути перераховані таким чином, щоб забезпечити лінійний тренд
зменшення поточних рівнів викидів у період 2018-2028 рр. до цільових, тобто дотримання
нормативів Директиви 2010/75/EU.
Маємо також зауважити, що встановлення внесків до лімітів на 2018 рік вищими за 2012
рік для вугільних ТЕС не може бути виправдано технологічними факторами, оскільки у
2009-2012 роках на них газ не спалювався (мінімальні обсяги використовувалися лише
для ініціації для факелу), а потужності активно використовувалися. Завищення лімітів
буде розглядатися громадськістю як нехтування чинного національного законодавства з
охорони атмосферного повітря, а Секретаріатом Енергетичного Співтовариства як грубе
порушення рекомендацій та як невідповідність критеріям, визначеним у Керівних
принципах з підготовки національних планів скорочення викидів.1
Індивідуальні внески великих спалювальних установок до лімітів викидів забруднюючих
речовин на 2018 рік (Додаток 3) були розраховані з використанням граничних значень
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Керівні принципи Енергетичного Співтовариства щодо розробки Національних планів скорочення викидів
http://enref.org/wp-content/uploads/2015/01/EnC-NERP-guidance-FINAL-3-ukr1.pdf

викидів, діючих відповідно до наказу Мінприроди №541 (Додаток 2). Тим не менш, у
багатьох випадках, розраховані значення вище, ніж реальні значення викидів за 2012 рік
(Додаток 1, Частина 2). Ми наполягаємо на тому, що індивідуальні внески до лімітів
викидів не можуть встановлюватися вищими, ніж рівні викидів за 2012 рік. Крім цього
при розрахунку індивідуальних внесків має враховуватися зменшення викидів за рахунок
реалізації заходів на відповідних установках запланованих до 2018 року (відповідно до
Додатоку 4).
Зважаючи на окреслені проблеми просимо Вас вжити всіх необхідних заходів для
приведення документу у відповідність до вимог Енергетичного Співтовариства.
Звертаємо Вашу увагу також на те, що ми ведемо постійний моніторинг виконання
Україною її міжнародних зобов’язань у рамках договору про Енергетичне Співтовариство
та Угоди про Асоціацію.
Сподіваємося на розуміння та подальшу співпрацю.
З повагою,
Заступниця РГ НУО ПЗК
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