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КОПІЯ 

 

Голові Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 

Резниченку В. М. 

 

В.о. міністра екології 

та природних ресурсів України 

Вронській Г. О. 

 

Із засобів масової інформації (газета “Наше місто” №13 від 31 березня 2016 року) нам 

стало відомо про наміри підприємства ДТЕК “Придніпровська ТЕС” отримати дозвіл на 

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для золовідвалу відокремленого 

підрозділу “Придніпровська теплова електрична станція”. 

Інформуємо Вас, що в зв'язку з тим, що зазначене підприємство є одним із найбільших 

забруднювачів атмосферного повітря Дніпропетровської області до нього прикута особлива 

увага громадськості. З метою мінімізації негативного впливу на навколишнє природне 

середовище шляхом виконання природоохоронних заходів по попередженню 

наднормативних викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти та безпечного 

розміщення відходів ДТЕК “Придніпровська ТЕС” 27 січня 2015 року було підписано 

Меморандум про співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища 

між ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», Дніпропетровською обласною державною 

адміністрацією та Громадською Екологічною Радою при Дніпропетровській обласній 

державні адміністрації. 

Згідно пункту 2.3.5. Меморандуму була створена “на базі департаменту екології та 

природних ресурсів Дніпропетровської ОДА спільна і постійно діюча Платформа для 

обговорення заходів, програм, проектів природоохоронного значення та статусу їх реалізації 

Суб’єктом господарювання з усіма зацікавленими сторонами громадянського суспільства”. 

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що свої зобов'язання по виконанню екологічних 

заходів, які підприємство погодилося профінансувати та виконати протягом 2015 року, 

виконані не були. 

Ми вимагаємо від всіх відповідальних та контролюючих державних структур і органів 

місцевого самоврядування залучених до процесу видання дозволу ДТЕК “Придніпровська 

ТЕС” на викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря не надавати такої згоди. 

Зі свого боку підтверджуємо, що ми готові до продовження діалогу з підприємством в 

рамках підписаного Меморандуму. 
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Додатки:  

  текст повідомлення із газети “Наше місто” №13 від 31 березня 2016 року 

  Меморандум про співробітництво у сфері охорони навколишнього природного 

середовища 

 

 

З повагою, 

Голова громадської 

екологічної ради         О. В. Ангурець 


