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Шановний Cepriio Геннадшовичу!

До мене як до народного депутата Украши звернулась
Бюенергетична Асощащя Украши стосовно вимоги Мшютерства
репонального розвитку вщнести об’екти бюенергетики (котельш та ТЕЦ на
6ioMaci, б1огазов1 установки) до V KaTeropii складносй на piBHi з об’ектами
атомно1 енергетики та xiMiHHOi промисловостг
На думку Бюенергетично ‘1 Асощаци Укра'ши зазначена вимога
призводить до значного ускладнення та подорожчання процедури проектування
та бущвництва, шдвищення вимог до розташування об’ект1в б1оенергетики,
необхщност! проведения проектних та буд1вельних роб1т лише орган1зац1ями,
що мають вщповщш л1цензи.
Така ситуац1я виникла внасл1док листа М1н1стерства репонального
розвитку, бущвництва та житлово-комунального господарства УкраГни вщ
02.09.2013 до Ради MiHicTpiB Автономно!’ республ1ки Крим, обласних, КшвськоТ
та Севастопольсько1 MicbKoi державно'1 адмшютращь
У цьому лист1 зазначено, що при визначенш KaTeropii складност1 об’ект1в
буд1вництва вщповщно до Додатку А ДСТУ-Н Б В. 1.2-16:2013 до об’ект1в. шо
становлять пщвищену еколопчну небезпеку. HenfiYifiHo вшносити
устаткування для виробництва пару i гарячоУ води тепловою потужтстю
200 кВт i бшьше з використанням орган1чного палива.
В зв’язку з цим Б1оенергетична асощащя Украши вбачае загрозу для
розвитку сектору бюенергетики, що суперечить прюритетному напрямку
держави на скорочення споживання 1мпортного газу i зам1щення йога
мюцевими видами палива, в тому числ1, б1омасою.
21.10.2013 р. Бюенергетична асощащя Укра'ши звернулась до Мшютерства
репонального розвитку, бущвництва та житлово-комунального господарства та
шших центральних оргашв виконавчо'1 влади з проханням вщповюти на

шформацшний запит щодо визначення категори складност! об’екйв
бюенергетики (котя додаеться) i3 обгрунтуванням юридичноУ позищУ щодо
недоцшьност! вщнесення об’екпв бюенергетики до V категори складность
Однак, жоден i3 вищезазначених ЦОВВ не надав вичерпноУ вщпошда.
3 огляду на викладене, прошу Вас, шановний Серию Геннадшовичу, дати
доручення
Мшрегюнбуду,
Мшенерговугшля,
Мшекологй
та
Держенергоефективност1
уважно
розглянути
зазначене
звернення
БюенергетичноТ АсощащУ УкраУни та надати узагальнеш пропозищ'У Кабшету
M imcTpiB.

Також, прошу Вас, шановний Серию Геннадшовичу, за результатами
пошформувати мене та заявника.
Додаток:
- звернення БюенергетичноУ АсощащУ УкраУни на 3 арк. до мене;
- лист БюенергетичноУ АсощащУ УкраУни до Мшрегюнбуду на 5 арк.;
- презентащя щодо негативних насшдюв вщнесення
бюенергетики до V категор1У складност1 на 10 аркушах.
3 повагою,

об’екпв

