ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
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м. Київ
(відеоконференція)
ГОЛОВУЄ: голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного
повітря Василенко Л.В.
ПРИСУТНІ:
народні депутати України – члени Комітету:
Маріковський О.В., Бакунець П.А., Шахов С.В.

Бондаренко

О.В.,

помічники-консультанти народних депутатів-членів Комітету:
Лабунської А.В. – Іванов С.Б.
працівники секретаріату: Борисюк М.М., Бережний Є.О., Хоренжая І.В.,
Гринь Н.К.
ЗАПРОШЕНІ:
Наталуха Дмитро Андрійович – народний депутат України, Голова Комітету з
питань економічного розвитку;
Герус Андрій Михайлович – народний депутат України, Голова Комітету з
питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Стефанишина Ольга Анатоліївна – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та
медичного страхування;
Гриб Вікторія Олександрівна – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Железняк Ярослав Іванович – народний депутат України, перший заступник
голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики;

Циба Тетяна Вікторівна – народний депутат України, голова підкомітету з
питань права громадян на інформацію Комітету Верховної Ради України з
питань свободи слова;
Камельчук Юрій Олександрович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Магера Сергій Васильович – народний депутат України;
Сухов Олександр Сергійович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури;
Тістик Ростислав Ярославович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету;
Ляшенко Анастасія Олексіївна – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
Павлюк Максим Васильович – народний депутат України, заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
Фролов Павло Валерійович – народний депутат України, голова підкомітету з
питань Регламенту Верховної Ради України Комітету Верховної Ради України з
питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради
України;
Лаба Михайло Михайлович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету;
Вінтоняк Олена Василівна – народний депутат України, голова підкомітету з
питань регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та
країнами-членами ЄС Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції
України з ЄС;
Зуєв Максим Сергійович – народний депутат України, голова підкомітету з
питань поштового зв’язку Комітету Верховної Ради України з питань транспорту
та інфраструктури;
Задорожній Микола Миколайович – народний депутат України, член Комітету з
питань бюджету;
Перебийніс Максим Вікторович – народний депутат України, голова підкомітету
з питань охорони здоров’я Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування;
Пасічний Олександр Станіславович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету;
Неклюдов Владлен Михайлович – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності;
Геращенко Ірина Володимирівна – народний депутат України, член Комітету
Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського
співробітництва;
Степаненко Олена Анатоліївна – представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, з дотримання соціальних та економічних прав;
Шмерего Максим Олександрович – головний консультант секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
Храпко Сергій Ігорович – помічник-консультант народного депутата України
Гриб В.О.;
Матухно Антон Васильович – помічник-консультант народного депутата
України Гриб В.О.;

Белей Єлизавета Несторівна – помічник-консультант народного депутата
України Гриб В.О.;
Шидловський Сергій Григорович – головний науковий співробітник Інституту
законодавства Верховної Ради України;
Шойко Максим Леонідович – керівник служби з питань економічної безпеки
Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
Медведенко Інеса Вікторівна – державний експерт управління з питань
екологічної та енергетичної безпеки служби з питань економічної безпеки
Апарату Ради національної безпеки і оборони України;
Штець Вікторія Сергіївна – експерт Програми USAID РАДА для роботи з
Комітетом;
Стрілець Руслан Олександрович – заступник Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів України;
Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції
України;
Пунь Віталій Теодорович – перший заступник Голови Державного агентства
лісових ресурсів України;
Мальований Андрій Миколайович – Голова Державної екологічної інспекції
України;
Пунь Віталій Теодорович – перший заступник Голови Державного агентства
лісових ресурсів України;
Немчинов Максим Олександрович – заступник Міністра енергетики України;
Кропивницький Роман Віталійович – директор Директорату цінової політики та
розвитку реального сектору економіки Міністерства розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України;
Тронь Олександр – заступник директора департаменту, начальник відділу
теплопостачання Департаменту комунальних послуг та комунального
обслуговування Міністерства розвитку громад та територій України;
Пономаренко Дмитро Георгійович – Директор Департаменту економічної
дипломатії Міністерства закордонних справ України;
Сушко Світлана Борисівна – проектний менеджер реформи скорочення
промислового забруднення Команди підтримки реформ Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України;
Кушніров Віталій Андрійович – генеральний директор Директорату
стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства енергетики
України;
Тарасенко Олександр Володимирович – керівник експертної групи європейської
та євроатлантичної інтеграції Директорату стратегічного планування та
європейської інтеграції Міністерства енергетики України;
Кириченко Валентин Володимирович – державний експерт експертної групи з
питань сталого розвитку Директорату стратегічного планування та європейської
інтеграції Міністерства енергетики України;
Слишова Тетяна Анатоліївна – керівник експертної групи з питань смартспеціалізації та ресурсоефективності Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України;

Хомич Олена Сергіївна – державний експерт експертної групи з питань смартспеціалізації та ресурсоефективності Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України;
Тронь Олександр Якович – заступник директора департаменту – начальник
відділу теплопостачання Департаменту комунальних послуг та комунального
обслуговування Міністерства розвитку громад та територій України;
Руденко Ірина Сергіївна – генеральний директор Директорату громадського
здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я
України;
Торстен Веллерт – радник з енергетичних питань Представництва ЄС в Україні;
Каленіченко Володимир Вікторович – завідувач Сектору технічної політики
Державного агентства лісових ресурсів України;
Гопчак Ігор Васильович – заступник директора департаменту - начальник відділу
забезпечення водними ресурсами Департаменту водних ресурсів Державного
агентства водних ресурсів України;
Михайлович Віталій Федорович – директор Департаменту державного нагляду у
сфері теплопостачання – головний державний інспектор з енергетичного нагляду
Державної інспекції енергетичного нагляду України;
Дітківський Віктор Петрович – радник Відділу забезпечення роботи керівництва
Державної інспекції енергетичного нагляду України;
Удовик Оксана Олегівна – керівник експериментальних досліджень лабораторії
інноваційного розвитку ПРООН;
Кікоть Віктор – начальник управління генеруючих підприємств Департаменту із
регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
Кічковський Максим – головний спеціаліст відділу комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії управління генеруючих підприємств
Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;
Кудін Денис Ігорович – заступник Голови Фонду державного майна України (як
власник Центренерго);
Грегорі Цуріс – координатор з питань Зеленого Договору Представництва ЄС в
Україні;
Маркус Ліппольд – керівник групи з питань енергетики та навколишнього
середовища Групи Підтримки для України Європейської Комісії;
Сімак Ольга – координатор сектору навколишнього середовища Представництва
ЄС в Україні;
Петер Вайда – головний експерт з питань навколишнього середовища,
Енергетичного Співтовариства;
Карпишина Світлана – начальник відділу сприяння країнам Східного
Партнерства Енергетичного Співтовариства;
Поліщук Максим – регіональний координатор Енергетичного Співтовариства;
Томляк Кирило - директор ТОВ «КТ-Енергія», керівник інформаційного проекту
«Нетрадиційний газ в Україні»;
Чоботова Євгенія – представник Посольства Федеративної Республіки
Німеччини в Україні;
Peter Wickenden 1st Secretary Energy – представник Посольства Великої Британії

в Україні;
Балбекова Олена – радник з економічних, енергетичних та питань зміни клімату,
представник Посольства Великої Британії в Україні;
Велінова Еліна – керівник команди експертів Проекту ЄС «Підтримка України в
наближенні законодавства ЄС у сфері навколишнього природного середовища
(якість атмосферного повітря, управління відходами)» (APENA2);
Стасюк Катерина – провідний менеджер Фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та довкілля (Е5P);
Алієва Оксана – координатор програми «Зміна клімату і енергетична політика»
Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ – Україна;
Ана Акуна Денго – міжнародний координатор проекту Організації Об’єднаних
Націй з промислового розвитку (ЮНІДО);
Ткач Олена Владленівна – національний консультант ЮНІДО;
Костина Андрій – національний консультант/координатор приватного
партнерства ЮНІДО;
Амінєв Артур Рідерович – головний енергетик ТОВ ЕЛЕКС;
Цибулько Андрій Васильович – голова правління Центру енергетичної безпеки
України;
Каленков Олександр Федорович – президент ОП «Укрметалургпром»;
Журавель Андрій Юрійович – начальник відділу охорони навколишнього
середовища Черкаської ТЕЦ;
Медяний Назар – радник генерального директора ДТЕК «Енерго» зі стратегічних
питань;
Семків Ольга – керівник відділу з екології ДТЕК;
Зволікевич Анна – представник ДТЕК в Брюсселі;
Громко Ярослав – директор (член Дирекції) Центренерго;
Колесніков Сергій – начальник департаменту з виробництва Центренерго;
Рябич Володимир – заступник технічного директора з експлуатації та екології
Донбасенерго;
Апанасенко Наталія – начальник відділу з екології, Донбасенерго;
Костюковський Борис – начальник відділу оцінки відповідності (достатності)
генеруючих потужностей Укренерго;
Дворецька Ірина Віталіївна – завідуюча лабораторією моніторингу
атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного інституту;
Савенець Михайло Валерійович – старший науковий співробітник лабораторії
моніторингу атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного
інституту;
Турос Олена Ігорівна – заступник директора за науково-практичної роботи,
завідувач лабораторії якості повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;
Петросян Аріна Агасіївна – провідний науковий співробітник лабораторії якості
повітря ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
НАМН України»;
Маремуха Тетяна Петрівна – науковий співробітник лабораторії якості повітря
ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»;
Сміхула Анатолій Володимирович – заступник директора з наукової роботи
Інституту газу НАН України;

Дячук Олександр Анатолійович – провідний науковий співробітник Сектору
прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»;
Вольчин Ігор Альбінович – представник Інституту вугільних технологій;
Бойко Ольга Олександрівна – координатор комітету промислової екології та
сталого розвитку ГО «Європейська бізнес асоціація»;
Зінченко Станіслав – голова комітету промислової екології та сталого розвитку
ГО «Європейська бізнес асоціація»;
Трачук Тетяна – менеджер з питань стратегічного розвитку (Енергетика;
Відновлювальні джерела енергії), ACC;
Навроцька Олександра – менеджер з питань стратегічного розвитку (Сталий
розвиток), ACC;
Берзіна Світлана Валеріївна – голова Громадської ради Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України, президент ВГО «Жива планета»;
Мартиненко Анастасія – Голова ГО «Zero Waste Society», Українська кліматична
мережа;
Черниш Ірина – голова ГО «Save Dnipro»;
Романюков Артем – директор з розвитку ГО «Save Dnipro»;
Ткаченко Павло – головний розробник ГО «Save Dnipro»;
Колесник Роман – операційний директор ГО «Save Dnipro»;
Гозак Наталя – директор ГО «Екодія»;
Амосов Михайло – керівник відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»;
Ратушна Марина – фахівець відділу екологізації промисловості ГО «Екодія»;
Криницький Костянтин– керівник відділу енергетики ГО Екодія;
Богушенко Анна – експертка з енергетичної політики ГО Екодія;
Циганок Людмила Василівна – президент ГО «Професійна асоціація екологів
України»;
Заружко Валерія Леонідівна - провідний експерт з екології та сталого розвитку
ГО «Центр економічного відновлення», віце-президент Професійної асоціації
екологів України зі сталого розвитку;
Андрусевич Наталія – голова правління РАЦ «Суспільство і довкілля»;
Антипов Владислав Ігорович – власник та генеральний директор ТОВ «Центр
екології та розвитку нових технологій»;
Маслюківська Олена – національний координатор програми EU4Environment в
Україні, к.е.н., в.о. доцента Національного університету «Києво-Могилянська
академія»;
Фірсов Єгор Голова – у період 2019-2020 рр. голова Державної екологічної
інспекції України;
Годовська Тетяна Борисівна – керівник ГО «Центр сучасних інновацій», к.т.н.
(екологічна безпека), голова комітету Громадської ради при Міндовкілля з
питань екологічної безпеки та управління відходами;
Петрик Ігор – представник кампанії «Wartsila»;
Савицький Олег – представник асоціації громадських організацій «Українська
Кліматична Мережа»;
Костерін Володимир Олександрович – голова Міжнародного фонду
«Скорочення ризиків» (Risk Reduction Foundation, Swiss);
Лупейко Олександр – представник ГО «Зелена Варта», юридичної компанії

«Імператив плюс», Міжнародного фонду «Скорочення ризиків», Швейцарія;
Петроченков Валентин Георгійович – керівник Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ
ВИГІДНО»;
Плачков Іван Васильович – голова Ради Спілки «Всеукраїнська Енергетична
Асамблея»;
Колесніков Костянтин – архітектор, координатор Київської стратегічної
спільноти;
Коломієць Наталія – спеціаліст по воді, гігієні та санітарії, ЮНІСЕФ;
Кривенко Олександр – кореспондент газети «Природа і суспільство»;
Вусик Олена Вікторівна – голова ГО «Центр міжнародного співробітництва і
впровадження проектів»;
Тадля Костянтин – технічний директор RECPC (Resource Efficient and Cleaner
Production Centre);
Загоруйчик Анастасія Олександрівна – член ГО «Зелена Альтернатива»;
Мороз Оксана В’ячеславівна – незалежний науковий експерт, колишній
головний спеціаліст Міненерговугілля.
ПРИЄДНАЛИСЯ:
ТК Рада
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
Питання до розгляду
1.

«Реалізація заходів з екологізації великих спалювальних установок та
скорочення викидів забруднюючих речовин – шлях до чистого повітря в
Україні».
Допов: голова підкомітету Василенко Леся Володимирівна
Бережний Євген Олегович
Хоренжая Ірина Віталіївна

ВИСТУПИЛИ:
Немчинов М.О., Стрілець Р.О., Турос О.І., Петер Вайда, Торстен Веллерт,
Бондаренко О.В., Гриб В.О., Герус А.М., Стефанишина О.А., Наталуха Д.А.,
Буймістер Л.А., Магера С.В., Шахов С.В., Железняк Я.І., Плачков І.В.,
Костюковський Б., Циганок Л.В., Заружко В.Л., Петрик І., Бойко О.О.
На слуханнях обговорювалося питання реалізації Національного плану
скорочення викидів великих спалювальних установок, яке турбує громадськість,
зокрема, громадську організацію «Save Dnipro» та ще 30 інших організацій, які

представляють інтереси громад, що зазнають шкідливого впливу викидів з ТЕЦ
і ТЕС.
Україною, яка є членом Енергетичного Співтовариства з 01.02.2011,
прийнято зобов’язання дотримуватися положень Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства та додатків до нього. Згідно з Додатком II до
Договору всі великі спалювальні установки після 31.12.2017 мають відповідати
вимогам Директиви ЄC про обмеження викидів деяких забруднюючих речовин
у повітря від великих спалювальних установок.
У листопаді 2017 року Кабінетом Міністрів України було схвалено
Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок
(далі – НПСВ) з метою виконання зобов’язань України в рамках Договору про
заснування Енергетичного Співтовариства в частині обмеження викидів
забруднюючих речовин для забезпечення зменшення промислового
забруднення, зокрема, від об’єктів теплової енергетики. Строк дії Національного
плану скорочення викидів – з 0.01.2018 до 31.12.2033. Метою НПСВ
задекларовано поступове скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та
пилу, від існуючих великих спалювальних установок, номінальна теплова
потужність яких становить 50 МВт і більше, а перший дозвіл на викиди або
дозвіл на проектування установки видано до 01.07.1992.
Для досягнення вимог Директиви ЄС 90, спалювальних установок,
включених до НПСВ, повинні за 11 років скоротити валові викиди діоксиду сірки
майже в 20 разів (з 1017035 до 51004 тон), а викиди пилу - майже в 40 разів (з
205878 тон до 5172 тон). До кінця 2033 року викиди оксидів азоту повинні
скоротитися майже в 3,6 разів (з 191338 тон до 51791 тон).
В учасників слухань викликали занепокоєння темпи скорочення викидів
великих спалювальних установок. Народні депутати України, представники
громадськості та еко-свідомого бізнесу запропонували вжити заходів для
недопущення подальшого відтермінування НПСВ.
Учасникам слухань було запропоновано подати свої пропозиції до
24.01.2021 для узагальнення народному депутату України, голові підкомітету з
питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря Василенко Л.В.
За результатами проведення комітетських слухань планується підготовка
та ухвалення відповідних рекомендацій.

Голова Комітету

О. БОНДАРЕНКО

Секретар Комітету

О. ФЕЛЬДМАН

