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Кому: Першому заступнику голови Комітету
З питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Народному депутату України
п. Домбровський О.Г.
вул. Грушевського 5,
Київ, 01008
Копія: Голові Комітету з питань будівництва і житлово-комунального господарства
п. Скуратовський С.І.
Першому заступнику Голови Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
п. Дирів А.Б.
та інші…

Зауваження щодо поправок до законопроекту №4493
«Про ринок електроенергії», які стосуються встановлення
зеленог тарифу при спалюванні сміття
Шановний Олександре Георгійовичу,
Українська кліматична мережа, до якої входить 30 громадських організацій екологічного
спрямування з різних регіонів України спільно з експертами платформи Реанімаційний Пакет
Реформ, негативно оцінюють ініціативу встановлення, так званого, «зеленого» тарифу для
виробництва електричної енергії від спалювання побутових відходів.
Ми обурені рішенням народних депутатів Комітету з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки від 22.03.2017 року, згідно якого схвалено
пропозиції поправок 1096, 1105, 1108 Домбровського О.Г до проекту Закону України «Про
ринок електричної енергії України» № 4493, що має встановити економічний стимул у
вигляді «зеленого» тарифу для спалювання твердих побутових відходів населення замість
роздільного збору, сортування та максимальної переробки на сировину для вторинного
використання.
Ставлення представників громадських екологічних організацій та енергетичної групи
Реанімаційного Пакету Реформ стосовно запровадження спалювання твердих побутових
відходів є вкрай негативним. Також ми вважаємо, що встановлення «зеленого» тарифу для
виробництва електричної енергії від спалювання побутових відходів помилково
прирівнювати сміття до відновлювальних джерел енергії.
Компостування, повторне використання, ремонт і переробка зберігають набагато більше
енергії, ніж може бути створено будь-якою формою спалення відходів, при цьому вдається
уникнути утворення токсичних побічних продуктів. Звертаємо Вашу увагу на те, що в Україні
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необхідно першочергово розвивати систему роздільного збору відходів задля вилучення на
початковому етапі їх утворення та накопичення компонентів які переробляються, та
розвивати подальше сортування і переробку вторинної сировини. Європейським
законодавством в Директиві 2008/98/ЄС «Про відходи» встановлено обов’язковість
дотримання ієрархії поводження з відходами, згідно чого повторне використання та
вторинна переробка повинні передувати їхньої утилізації, в тому числі спалюванням.
Отже, спалювання твердих побутових відходів та встановлення «зеленого» тарифу для цього
неприпустимо з низки причин.
1) Спалювання твердих побутових відходів, які міститимуть не лише відходи біологічного
походження, несе загрозу здоров'ю для місцевого населення та спричинить додаткові
викиди парникових газів, що спричиняють глобальні зміни клімату.
2) Майже усі горючі тверді відходи містять пластик та інші полімерні матеріали, які
виробляються з нафти, газу чи вугілля. Тому спалювання пластику та полімерних
продуктів для отримання енергії за викидами в атмосферу тотожне спаленню
викопних корисних копалин, які не відновлювальні.
3) При спалюванні пластику та інших відходів в повітря виділяються небезпечні
речовини, такі як важкі метали, постійні органічні забрудники та інші токсини. Ці
забрудники призводять до астми, раку, ендокринних розладів тощо.
Варто відзначити, що спалювання відходів в усіх його формах (включаючи газифікацію і
піроліз) надзвичайно дороге, оскільки потребує складних систем фільтрації викидів. Згідно
інформації уряду США, так звані системи "з відходів в енергію" - найдорожчий шлях
вироблення енергії.
Отримання енергії з твердих побутових відходів Європейським Союзом згідно Директива
2009/28/ЄС не підпадає під необхідність стимулювання (заохочення) державою. Натомість
згідно Директива 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з
відновлюваних джерел країни повинні підтримувати вироблення енергії виключно з
відновлюваних джерел енергії, а побутові відходи до них не відносяться. В той же час,
тарифне стимулювання спалювання твердих побутових відходів створить конкуренцію за
інвестиції, що зменшить темпи розвитку електростанцій з енергії сонця, вітру та біомаси.
Крім того, Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди в країнах Європейського Союзу
спалювання побутових відходів дозволяється виключно за умови забезпечення високого
рівня захисту навколишнього середовища та охорони здоров'я людини, проте в Україні
ні на законодавчому рівні, ані технічно цього не забезпечено.
Таким чином, поправки 1096, 1105, 1108 Домбровського О.Г до проекту Закону України «Про
ринок електричної енергії України» № 4493 щодо встановлення «зеленого» тарифу для
спалювання твердих побутових відходів суперечать Угоді про Асоціацію Україна-ЄС в частині
статтей № 338, 361, 363.
Закликаємо Вас не підтримувати правки 1096, 1105, 1108 при голосування за проект закону
№4493 «Про ринок електричної енергії України» в другому читанні.
Спільнота екологічних організації України визнає нагальність вирішення проблеми накопичення
відходів в Україні, але не шляхом стимулювання його спалювання, при цьому порушуючи вимоги
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європейських Директив Ми готові долучитись до пошуку та обговорень рішення проблеми
забруднення навколишнього середовища сміттям. Саме тому, пропонуємо Вам:

-

ініціювати спільні Комітетські для:



-

обговорення проблем розвитку розвитку роздільного збору сміття та сортування з
переробкою;
обговорення проекту Національної стратегії поводження з відходами та механізму
її імплементації

разом з Урядом розробити та створити правове поле поводження з відходами на
засадах ринкової економіки та європейського законодавства.

З повагою,
Заступниця Голови
Української кліматичної мережі

Ганна Гуз
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