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ПРЕС-АНОНС

Молодь вимагає очистити Міненерго від брудних вугільних корупціонерів

Коли: п’ятниця 10.12.2021, 9-30
Де: Міністерство енергетики, вул. Хрещатик 30 Локація у Google Maps

В п’ятницю 10 грудня активісти екологічних рухів XR Ukrainе (Повстання проти вимирання) та
FFF Ukraine (Fridays For Future - рух Грети Тунберг) виходять на акцію протесту перед
Міністерством енергетики через кричущу ситуацію з порушенням екологічних прав українців,
викликану безвідповідальністю та корумпованістю чиновників. Неконтрольоване забруднення
довкілля від Бурштинської ТЕС та інших вугільних електростанцій не може далі тривати.

Екологічні активісти обурені тим, що в листопаді Міненерго вже вдруге відтермінувало
виконання Національного плану скорочення викидів від ТЕС та ТЕЦ, послуговуючись лише
інтересами брудних монополій та нехтуючи конституційними правами громадян та
національними інтересами держави, яка заявила про підтримку Зеленого Курсу ЄС. Минулого
місяця Міненерго також відкликало заяву про відмову України від вугілля в енергетиці
озвучену урядом на кліматичному саміті ООН в Глазго.

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 в розмірі
лише 765 грн.

Бурштинську ТЕС також мали перевіряти фахівці Держенергонагляду - структури з управління
Міністерства енергетики України. Натомість, через три тижні після аварії журналісти
зафіксували міністра енергетики Германа Галущенка та генерального очільника ДТЕК Максима
Тімченка в кафе у Києві. А ще через тиждень через наступну аварію на БуТЕС одна людина
загинула, а ще три отримали важкі опіки.

Молодь чітко бачить те, що Міненерго сьогодні очевидно слугує інтересам олігархів, а не
майбутньому українців та сталому розвитку держави в умовах кліматичної кризи. Ситуація з
численними аваріями на Бурштинській ТЕС, яка є найбруднішою вугільною електростанцією
Європи, наочно це показує.

Більше того, відкликання заяви про відмову від вугілля робить в очах світової спільноти з
українського уряду неадекватних людей, та псує міжнародний імідж України, яка домовилися
про стратегічні партнерства з питань енергетики та клімату з США та Німеччиною, а також
заявила про підтримку Зеленого Курсу ЄС.
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