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Ужгород

№429

Про
Звернення
Закарпатської
обласної ради щодо внесення змін
до законодавства України у частині
впровадження «зеленого тарифу»
на електроенергію, вироблену з
твердих побутових відходів
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та
використання природних ресурсів обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо внесення змін до законодавства України у частині
встановлення «зеленого тарифу» на електроенергію, вироблену з твердих
побутових відходів (текст Звернення додається).
2. Надіслати зазначене Звернення народним депутатам України від
Закарпатської області для внесення ними відповідної законодавчої ініціативи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію обласної ради з питань екології та використання природних ресурсів.

Головуючий на пленарному засіданні

Ярослав ШУКАЛЬ

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Для Закарпатської області, як і для України в цілому, гострою
проблемою є утилізація твердих побутових відходів. Через нестачу
потужностей із переробки твердих побутових відходів, утилізація сміття
перетворюється на глобальну екологічну проблему. Майже в кожному
населеному пункті існують труднощі з утилізацією відходів, тому органам
місцевого самоврядування вкрай важливо обрати правильні пріоритети та
напрямки діяльності, щоб вивести сферу поводження з відходами з кризового
стану.
Ми, депутати обласної ради, вважаємо, що тільки об’єднання зусиль:
населення, народних депутатів, органів центральної й місцевої виконавчої
влад та місцевого самоврядування допоможе комплексно вирішити питання
зі збирання, переробки та утилізації твердих побутових відходів.
Одним із способів вирішення проблеми є будівництво сучасних
сміттєпереробних заводів. До Закарпатської області вже надходили
інвестиційні пропозиції щодо можливої реалізації таких проєктів, але
стримуючим фактором для потенційних інвесторів є відсутність у чинному
законодавстві встановлених зелених тарифів на електричну енергію,
вироблену з твердих побутових відходів. Виникає об’єктивна необхідність
створення нормативно-правових умов щодо вдосконалення тарифної
політики в електроенергетичній сфері з метою стимулювання виробництва
енергії від переробки твердих побутових відходів.
Враховуючи зазначене, просимо розглянути можливість вирішення
цього важливого питання, у частині внесення відповідних змін до
законодавства України, зокрема віднесення побутових відходів до
альтернативних джерел енергії та встановлення для суб’єктів
господарювання, які виробляють електроенергію внаслідок переробки
побутових відходів, «зеленого тарифу».
Звернення прийнято на пленарному засіданні
позачергової сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ скликання
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