
 
 

 

Шановний  Романе Романовичу! 

Від імені Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА), яке об'єднує 

відомих міжнародних та національних українських інвесторів загальною сумою інвестицій у 

понад 3,5 млрд. Євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні для будівництва понад  

2,7 ГВт електростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи сонце, вітер та біомасу, ми 

засвідчуємо Вам свою повагу та звертаємось до Вас щодо наступного. 

З огляду на те, що Україна зробила великий крок у напрямку розвитку відновлюваної 

енергетики (ВДЕ), і з 2015 року частка сонячної генерації в Україні зросла в 7,5 раз, що  

складає 6094 МВт встановленої потужності на кінець 2020 року, за даними НКРЕКП, слід 

очікувати й утворення значної кількості електричних відходів у майбутньому. Окрім того, 

незважаючи на те, що ринок сонячної індустрії молодий в Україні, переважна більшість СЕС 

були збудовані з раніше вживаних сонячних панелей, завезених з Європи. Також стаття 363 

Угоди про асоціацію передбачає поступове наближення законодавства України до права та 

політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного середовища. Саме тому питання 

управління відходами сонячної фотоелектрики є актуальним для України. 

25 березня 2021 року Європейсько-українське енергетичне агентство провело вебінар на 

тему «Управління відходами сонячних фотоелектричних панелей в Україні» за участю  

Заступника Міністра енергетики України Юрія Бойко, представників українських компаній з 

ВДЕ та європейських експертів у сфері переробки сонячних панелей. На основі виступів 

спікерів нашого вебінару та пропозицій учасників, ми хотіли б надати наші рекомендації щодо 

питання управління відходами фотоелектричних панелей в Україні, зокрема: 

− сприяти розробці та прийняттю відповідного законодавства в Україні, що має 

регулювати управління відходами сонячної фотоелектрики. Зокрема, необхідно 

прийняти Проект Закону України "Про відходи електричного та електронного 

обладнання" на основі Директиви ЄС 2012/19 Про відходи електричного та 

електронного обладнання; 
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− дати чітке визначення поняттю "відходи сонячної фотоелектрики" та інтегрувати його 

до чинної Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, а також 

доопрацювати стратегію та Національний план управління відходами у відповідності 

до Директиви ЄС 2012/19 Про відходи електричного та електронного обладнання; 

− запровадити принцип «розширеної відповідальності виробника» відповідно до 

Директиви ЄС 2012/19 Про відходи електричного та електронного обладнання; 

− розробити дорожню карту з управління відходами сонячної фотоелектрики, 

включивши питання збору, логістики, пунктів сортування та переробки, а також 

створення економічно-вигідних бізнес-моделей з інтегрування переробки 

фотоелектричних модулей в Україні на європейські ринки відповідно до Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС та Базельською конвенцією про контроль за 

транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. 

Для того, щоб Україна не втратила економічної вигоди від розвитку сектору переробки 

відходів, у тому числі і електричних, а також, щоб уникнути додаткового накопичення 

відходів, негативного впливу на довкілля, неналежної утилізації відходів, і,  як наслідок 

збільшення викидів СО2, а також для дотримання положень Паризької угоди та Цілей сталого 

розвитку ООН, потрібно вже зараз розробляти і впроваджувати відповідне законодавство на 

основі правової бази ЄС, поки ще не занадто пізно. 

     ЄУЕА готове співпрацювати з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 

України та з Міністерством енергетики України щодо питаннь з управління відходами 

обладнання джерел відновлюваної енергетики. 

Додаток: Дослідження ЄУЕА щодо актуальності розробки та впровадження механізму 

управління відходами фотоелектричних сонячних панелей.  

З повагою, 

Олександра Сергіївна Гуменюк 

Директор 

Європейсько-українського енергетичного агентства 

Вул. Володимирська 61-б, 6 поверх, Київ 01033, Україна 

Тел.: +38 095 607 78 57 

Ел.адреса: oleksandra.gumeniuk@euea-energyagency.org 

http://www.euea-energyagency.org 
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