Клімат майбутнього без загрози для життя!
Робоча Група неурядових екологічних організацій України
з питань зміни клімату: www.climategroup.org.ua
тел:(044)353-78-42 тел./факс:(044)286-30-32
01032, м.Київ, вул.Комінтерну,1

№ 10-09 від 24.04.09
Голові Міжвідомчої комісії при Кабінеті Міністрів України
Віце-прем'єр міністру України
п. Турчинову О. В.

вул., Грушевського, 12/2
м. Київ,.01008
тел. 254-05-84

Копія: Голові Комісії: Віце-прем'єр міністру України;
Першому заступнику голови Комісії: Міністру Охорони природного
середовища України;
Заступнику голови Комісії: заступнику міністра економіки;
Заступник голови Комісії: заступнику Міністра палива та енергетики;
Секретарю Комісії: директору департаменту Мінприроди.

Щодо бездіяльності Міжвідомчої комісії при Кабінеті Міністрів України із забезпечення
виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Шановний Олександре Валентиновичу!
Робоча група українських неурядових організацій з проблеми зміни клімату (РГ
УНО ПЗК), у складі 18 легалізованих екологічних громадських організацій з
різних регіонів України, вкрай занепокоєнa бездіяльністю Міжвідомчої комісії при
Кабінеті Міністрів України (МВК) із забезпечення виконання Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату (РК ООН ЗК).
Відповідно до Положення про МВК (Постанова КМУ від 14 квітня 1999 р. №583 з
подальшими змінами), вона утворена з метою організації розроблення та
координації впровадження національної стратегії та національного плану дій з
виконання зобов'язань України відповідно до РК ООН ЗК та Кіотського протоколу
до неї (пункт 1) та повинна збиратися щонайменше раз у квартал.
У 2008 році МВК збиралася один раз, а в 2009 жодного. Це є яскравим та
переконливим фактом того, що МВК не виконує свого головного обов’язку.
1-12 червня відбудеться чергова Зустріч Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни
клімату в Боні. В результаті цієї зустрічі буде підготовлено проект договору по
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боротьбі зі зміною клімату на пост-Кіотський період, підписання якого планується
в грудні 2009 року в Копенгагені на 15-тій Конференції Сторін (КС-15) по
боротьбі зі зміною клімату. Вже зараз Україна повинна сформувати та затвердити
національні цілі по скороченню викидів парникових газів на наступний період, що
базуються на аналізі потенціалу скорочення викидів в Україні.
КС-15 це велика міжнародна подія в справі боротьби з глобальною зміною
клімату. Підготовкою до неї в Україні на сьогодні займається лише Національна
агенція екологічних інвестицій. Для залучення всіх профільних відомств та
координації їх дій і була створена МВК, оскільки проблема зміни клімату носить
міжвідомчий характер. Саме колегіальна робота в МВК над проектами тематичних
документів найбільше покращила б їх якість.
РГ УНО ПЗК вважає, що робота МВК є необхідною в процесі підготовки України
до КС-15 і закликає всіх відповідальних осіб забезпечити проведення чергової
зустрічі МВК до 1 червня 2009.
В якості представника громадських організацій в МВК пропоную включити в
порядок денний такі питання:
• розгляд позиції України на зустріч Допоміжних Органів РК ООН ЗК в Бонні
1-12 червня 2009 року;
• звітування Національної Агенції Екологічних Інвестицій щодо процесу
відбору проектів в рамках міжнародної торгівлі квотами.
Прошу надати відповідь відповідно до чинного законодавства.
З повагою та надією на подальшу співпрацю,
представник Робочої Групи в МВК,

Юрій Урбанський
Тел.: (044) 353 78 41
Вик.: Желєзний А.Г.
353 78 42
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