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Шановний Андрію Володимировичу!
Робоча група неурядових українських організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК)
ознайомилась з проектом Національного кадастру антропогенних викидів з джерел та
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 2012 рр. (далі – проект Кадастру
ПГ 1990-2012), який опубліковано на офіційному сайті Державного агентства екологічних
інвестицій від 3 березня 2013 року та звертаємось до Вас із низкою зауважень.
Ми дійшли висновку, що проект Кадастру ПГ 1990-2012 не відображає всіх необхідних даних
згідно вимог «Оновлених керівних принципів РКЗК ООН про надання інформації про річні
кадастри після включення положень рішення 14/СР.11» (FCCC/SBSTA/2006/9). Зауваження РГ
НУО ПЗК стосуються недосконалості та погіршення якості звітності України про викиди
парникових газів перед органами РКЗК ООН та полягають в наступному:
 Відсутній енергетичний баланс за 2012 та його аналіз,відсутність якого стала причиною
неприйняття кадастру в 2011 році експертами РКЗК ООН та призупинення дії гнучких
механізмів Кіотського Протоколу. .
 Відсутній проект таблиць загального формату звітності (CRF) за період 1990-2012, які є
невід’ємною частиною національного Кадастру викидів парникових газів. Це не дозволяє
в повній мірі оцінити повноту, точність, прозорість, послідовність та порівнянність
інформації, яка наведена у проекті Кадастру ПГ 1990-2012.
 Крім того, в проекті Кадастру ПГ 1990-2012 не враховано інші зауваження групи
експертів з розгляду кадастрів, що діють відповідно до статті 8 Кіотського протоколу та
виконали Звіт з індивідуального розгляду щорічного подання України у 2013 році
(Report of the individual review of the annual submission of Ukraine submitted in 2013) (далі
– Звіт з розгляду 2013). Зокрема, не враховано зауваження викладені у п. 20, 21, 23, 29,
31, 33, 35, 36 Звіту з розгляду 2013.
Оприлюднення інформації Кадастром ПГ 1990-2012 в неповному обсязі ускладнює перевірку
врахування інших зауважень та рекомендацій міжнародних експертів.
Звертаємо Вашу увагу, що в Звіті з розгляду 2013 року відзначено погіршення якості звітності,
та низький рівень підготовки проекту Кадастру ПГ 1990-2011, що відбувалось на фоні
безпрецедентного зростання видатків із державного бюджету на цю діяльність. Доводимо до
Вашого відома інформацію про здійснення видатків із державного бюджету, що спрямовані на
фінансування діяльності установи «Національний центр обліку викидів парникових газів».
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На діяльність бюджетної установи "Національний центр обліку викидів парникових газів",
утвореної відповідно до розпорядження КМУ від 7 листопада 2011 року № 1194-р, основним
завданням якої, відповідно до її положення, затвердженого наказом Держекоінвестагентства
від 2 грудня 2011 року № 205 (у редакції наказу Держекоінвестагентства від 17 серпня 2012
року № 187), є збирання, оброблення, систематизація, аналіз, накопичення та зберігання
інформації, необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних
викидів та абсорбції парникових газів, а також удосконалення національної системи оцінки
антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, було витрачено у 2012-2013 роках
близько 2,8 млн грн.
Згідно договору № 20/2012 від 4 жовтня 2012, бюджетній установі «Національний центр
обліку викидів парникових газів» Держекоінвестагентством було делеговано повноваження по
здійсненню заходів щодо виконання Кіотського протоколу до РКЗК ООН з наукових
досліджень. У 2012-2013 роках бюджетна установа «Національний центр обліку викидів
парникових газів» виступила замовником науково-дослідних робіт (НДР), пов'язаних з
виконанням покладених на неї завдань, та здійснювала процедуру закупівель послуг за
державні кошти за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення
приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з
питань зміни клімату» на суму більше 26 млн грн.
Крім того, у 2013 році Держекоінвестагентство здійснювало процедуру закупівель послуг за
державні кошти за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення
обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення
приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з
питань зміни клімату» на «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу
Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної
геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних»
на суму більше 10 млн грн.
Таким чином у 2012-2013 роках видатки із державного бюджету на забезпечення діяльності
національної системи обліку викидів парникових газів становила близько 39 млн грн. Ця сума
більш ніж у 100 разів перевищує видатки на цю ж діяльність у попередні роки.
Наголошуємо на тому, що порушення вимог РК ООН ЗК по підготовці кадастру та
ігнорування зауважень групи експертів з розгляду кадастрів та встановлених правил
щодо звітності може призвести до застосування санкцій до України в порядку
визначеному статтею 18 Кіотського протоколу, аж до позбавлення України статусу
відповідності. Просимо Вас врахувати наші зауваження та докласти всі необхідні зусилля
аби усунути встановлені недоліки.
Приймаючи до уваги повноваження надані Вам п. 10 положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України, затверджене указом Президента України від 13 квітня 2013 року
№ 452/2011, просимо Вас:
- вжити вичерпних заходів з метою забезпечення безумовного дотримання зобов’язань
України щодо звітності про викиди парникових газів відповідно до РКЗК ООН та
Кіотського протоколу до неї, а також відповідних рішень Сторін;
- взяти на особистий контроль завершення підготовки та подання до Секретаріату РКЗК
ООН Національного кадастру антропогенних викидів з джерел та абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 2012 рр.;
- ініціювати питання щодо проведення службового розслідування щодо витрачання
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-

-

коштів державного бюджету за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів,
спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у
тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток
міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на виконання науководослідних робіт;
дати доручення підготувати звіт про виконання обов’язків та завдань покладених на
Державне агентство екологічних інвестицій України та установ, що знаходяться в його
підпорядкуванні, в частині підготовки та подання Україною звітності про викиди
парникових газів до органів РКЗК ООН та провести його обговорення із залученням
експертів та громадськості;
інформувати громадськість про вжиті заходи, оприлюднити звіт про виконання
обов’язків та завдань та результати проведення службового розслідування.

З повагою,
Заступниця Голови РГ НУО ПЗК
Марія Сторчило
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