Fridays For Future #UpRootTheSystem! Викорiнюй систему!
The Organisational Council in Ukraine
PO box 26 | 01032 Kyiv, Ukraine
ukraine@fridaysforfuture.org | fridaysforfuture.org

ПРЕС-РЕЛIЗ
Молодь вимагає очистити Міненерго від брудних вугільних корупціонерів!
Фото з акції протесту 2021.XII.10 : Google Drive
Відео: https://fb.watch/9OXqxvthkD/
В п’ятницю 10 грудня кліматичні активісти рухів Fridays For Future Ukraine та
Extinction Rebellion Ukraine (XR Ukraine) пікетували Міністерство енергетики,
вимагаючи розблокувати кліматичну політику України а також відправити у відставку
міністра Германа Галущенко, скомпроментованого нещодавніми численними
аваріями на Бурштинській ТЕС та проваленою політикою у сфері регулювання
теплової енергетики. На акцію протесту перед міністерством в протигазах і з
барабанами вийшло кілька десятків молодих людей.
“Ми маємо запитання, чи дійсно Міненерго діє у інтересах населення, по діям очевидно, що слугує інтересам олігархів, а не нашій безпеці, здоров'ю та життю
майбутніх поколінь. Ситуація з численними аваріями на Бурштинській ТЕС, яка є
найбруднішою вугільною електростанцією Європи, наочно це показує”, - відзначив
Ільєсс Ель Кортбі, cекретар руху Fridays For Future в Україні.
Кліматичні активісти також вимагали переглянути Національний план скорочення
викидів в бік чіткого графіку виведення ТЕС з експлуатації та відкрити дорогу для
розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в тому числі визначити конкретні дати
закриття Бурштинської ТЕС та Дарницької ТЕЦ в Києві.
“Ми обурені тим, що Міністерство енергетики в листопаді вдруге відтермінувало
виконання Національного плану скорочення викидів від ТЕС та ТЕЦ, нехтуючи
конституційними правами громадян та на чисте та безпечне довкілля, а також діючи
всупереч міжнародним зобов’язанням України та заявам про підтримку
Європейського зеленого курсу. Міненерго також відкликало заяву про відмову від
вугілля в енергетиці озвучену урядом на кліматичному саміті ООН COP26 в Глазго”, сказав Ігор Сумлєнний, регіональний координатор Fridays For Future в Україні.
Як стало відомо із розслідування Центру протидії корупції та “Схем”, на початку
листопада на Бурштинській ТЕС, яка входить до “ДТЕК Західенерго”, трапилася аварія:
територію до 10 гектарів станції та поза нею залило рідиною темного кольору.
Українські
та
іноземні
експерти
стверджують,
що
відбувся прорив
золошлакопроводу з токсичними золошлаками, які є відходами від спалювання
вугілля. Компанія приховала аварію, а воду з токсичного прориву злила у
Бурштинське водосховище.
Державну екологічну інспекцію України знову не
допустили з перевіркою на територію ТЕС. За це “ДТЕК Західенерго” заплатить штраф
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в розмірі лише 765 грн. Ще одна аварія на БуТЕС трапилася 28 листопада, в результаті
якої одна людина загинула, а ще три отримали важкі опіки.
“В світлі останніх подій ми, молоді екологічно свідомі громадяни України, обурені
кричущою корупцією чиновників та брутальною безвідповідальністю представників
великого бізнесу, які в буквальному сенсі спалюють не тільки наше майбутнє, а й
працівників своїх станцій”, - сказав Григорій Колодяжний, координатор Extinction
Rebelion Ukraine.
Бурштинська ТЕС входить до складу “ДТЕК Західенерго”, бенефіціаром якого є
український олігарх Рінат Ахметов. Половина енергоблоків Бурштинської
електростанції працює для експорту електроенергії до країн-членів ЄС.
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