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Голові Національного Агентства
екологічних інвестицій
п. Люпальцову Ігору Володимировичу
Копія: Міністру охорони навколишнього
природного середовища України
п. Георгію Георгійовичу Філіпчуку
Щодо невиконання Україною забов’язань ведення Національного реєстру антропогенних викидів та абсорбції
парникових газів при РК ООН зі зміни клімату.
Шановний Ігоре Володимировичу!
Робоча Група неурядових екологічних організацій України зі зміни клімату повторно звертається до Вас з
інформацією про факти невиконання Україною міжнародних зобов’язань щодо ведення Національного реєстру
антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстр).
У
рішенні
19/CP.7
Сторін
Рамкової
Конвенції
ООН
зі
зміни
клімату
(http://unfccc.int/resource/docs/russian/cop7/cp713a02r.pdf#page=76) в пунктах 44-48 надається повний перелік
інформації, що повинна бути публічно доступна в Реєстрі. Ці правила є обов’язковими для усіх країн Додатку 1, що
планують проводити операції з вуглецевими одиницями, до яких належить і Україна.
На веб-сайті Національного Реєстру (http://www.carbonunitsregistry.gov.ua/ua/) деяка з необхідної до оприлюднення
інформація по п’яти проектах спільного впровадження вже оприлюднена. Проте, станом на сьогодні, відсутня
інформація, передбачена пунктом 46 вищевказаного рішення 19/CP.7, що стосується інформації про проекти згідно
статті 6, а саме: назва проекту, місце здійснення проекту, роки введення в обіг ОСВ, звіти та публічно доступна
документація по проекту. Не виконані також зобов’язання згідно пункту 45 (b, с, e) та 48 про оприлюднення
інформації про юридичних осіб, уповноважених Стороною володіти ОСВ, ССВ, ОВК і ОА.
Україна, відповідно до статті 17 Кіотського протоколу, вже бере участь у міжнародній торгівлі квотами на викиди
парникових газів. Обов’язковими принципами, за якими повинна працювати схема зелених інвестицій є
прозорість, ефективність використання коштів та досягнення зниження викидів парникових газів в
короткостроковий або довгостроковий термін. Відповідно, інформація щодо проектів, які будуть реалізовуватися в
межах схеми зелених інвестицій, повинна бути також висвітлена на веб-сайті Реєстру.
Нагадуємо, що виконання рішення 19/CP.7 є обов’язковим для усіх країн Додатку 1 та порушення Україною правил
ведення Реєстру недопустиме.
Просимо розмістити всю необхідну інформацію до оприлюднення на веб-сайті Національного Реєстру та
повідомити нас про вжиті заходи у формі листа у відповідні терміни згідно чинного законодавства України.
З повагою та надією на співпрацю,
Голова Робочої Групи з питань зміни клімату,
Ірина Ставчук,
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