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№ 2 від 5 березня 2014 року
Міністру екології та природних ресурсів України
п. Мохнику А. В.
вул. Митрополита Липківського 35
03035, м. Київ

Найважливіші питання з проблеми зміни клімату,
що потребують розгляду та вирішення протягом
4 місяців
Робоча група неурядових організацій зі зміни клімату (РГ НУО ПЗК, www.climategroup.org.ua)
– це мережа 24 громадських організацій з різних регіонів України, що працює з 2001 року. РГ
НУО ПЗК коментує та надає пропозиції щодо кліматоохоронної політики України, бере
участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату, проводить просвітницьку роботу
серед населення України, тощо. Голова РГ НУО ПЗК входить в Міжвідомчу Комісію з
імплементації Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату.
Робоча Група зі зміни клімату відкрита до співпраці з міністерством і готова
спільно з працівниками міністерства опрацьовувати і виконувати поставлені
першочергові завдання.
Робоча Група зі зміни клімату просить окрему зустріч з Вами та новим
Головою Державного Агентства Екологічних Інвестицій для більш детального
обговорення викладених нижче питань.
Зміни клімату – один з найголовніших викликів, що стоять перед людством. Уже зараз зміни
клімату призвели до частіших та сильніших стихійних явищ, зміні в укладі господарства та
гігантських економічних збитків. Беручи активну участь у світовому кліматоохоронному русі
Україна може не лише зменшити негативний вплив, а й досягти модернізації економіки.

Міжнародна політика зі зміни клімату та виконання
міжнародних договорів:
1. Формування позиції України щодо ратифікації другого періоду дії Кіотського Протоколу
та цілі скорочення викидів до 2020 року.
Як тільки уряд М. Азарова заявив про відмову підписання угоди про асоціацію з ЄС, на
міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату українська делегація заблокувала текст
Кіотського протоколу, на який до того була згодна. До 30 квітня Україна має надати в секретаріат
РК ЗК ООН Подання про досягнення своєї мети, оновлення прогнозів викидів парникових газів
та інформування про бажання збільшити своє зобов'язання в другому періоді КП.

Пропонуємо до середини квітня провести розширене обговорення з питання ратифікації
другого періоду дії Кіотського протоколу з представниками громадських організацій та
експертів і прийняти відповідну позицію. Додатково: аналітичний аналіз РГ щодо позиції
України на міжнародні переговори ООН зі зміни клімату http://climategroup.org.ua/wpcontent/uploads/2007/02/propoz2013.pdf
2. Забезпечення реалізації проектів на Японські кошти (зокрема, утеплення будівель
соціальної сфери) та відкриття кримінальних справ проти чиновників, ДП
Держекоінвест та будівельних фірм, що причетні до розкрадання коштів та неналежного
виконання робіт.
Україна продала Японії та Іспанії квоти на викиди парникових газів на суму близько 470 млн
євро. За договором Україна зобов’язана реалізувати погоджені проекти скорочення викидів до
кінця 2012 року. Термін дії договору постійно переносився і на сьогодні з понад 500 проектів
350 взагалі не виконані, а інші 150 з порушенням будівельних норм. Наразі є імовірність щодо
запровадження санкції до України з боку Японії по поверненню коштів. Пропонуємо негайно
взяти під контроль Міністра діяльність ДАЕІ, залучити громадськість до контролю за
впровадженням СЗІ, включаючи спільну діяльність з міжнародними аудиторами, провести
термінові переговори з Японцями, досягнути виконання підрядними організаціями взятих
зобов’язань або притягнути їх до відповідальності, надати доступ до інформації по проектах,
що вже затверджені та провести обговорення з громадськими організаціями проектів, які
планується реалізовувати на Іспанські кошти.
Додатково: публікація НЕЦУ “Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій в
Україні” http://climategroup.org.ua/?p=2299.
3. Відновлення двосторонньої співпраці з Європейською Комісією з питань кліматичної
політики за участі представників громадських організацій

Інституційні питання:
1. Оцінка доцільності існування Державного агентства екологічних інвестицій та штату з
71 особи. Пропонуємо провести аналіз доцільності такого великого штату, особливо з огляду
на те, що протягом 2013 року у агентства практично немає результатів роботи у сфері
розробки кліматоохоронного законодавства, не виконані проекти з утеплення соціальних
будівель на кошти, отримані від Японії за продаж квот на викиди, механізми Кіотського
протоколу не працюватимуть надалі через відсутність попиту на одиниці скорочення викидів
та квоти з України і тому не потребують такого штату адміністративної підтримки.
2. Кадровий рівень в ДАЕІ. Керівництво ДАЕІ не має фахових та професійних знань на ведення
ефективної національної та міжнародної політики зі зміни клімату, за окремими виключеннями.
До офіційної делегації України на переговорах РК ООН ЗК часто входять представники бізнесу
та, іноді всупереч інтересам України, підтримують позиції Росії – як то блокування переговорів
в Бонні у червень 2013, що отримало обурення та критику не тільки громадських організацій, а
і МЗС України.

Питання національної політики зі зміни клімату
1. Розробка та реалізація кліматоохоронної політики: Згідно положення Міністерство екології
та природних ресурсів формує та реалізує регулювання негативного антропогенного впливу
на зміну клімату і адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Однак, на практиці єдина
помітна діяльність урядових органів зі зменшення викидів парникових газів – це існування так
званого «зеленого тарифу» на відновлювані джерела електроенергії. Секторальні стратегії та

програми (у першу чергу Енергетична стратегія) були прийняті без жодного врахування
кліматоохоронних цілей. На даний момент, ні Мінприроди , ні ДАЕІ не здійснює жодного
помітного впливу на викиди парникових газів в Україні.
Пропонуємо Мінприроди негайно розпочати підготовку комплексної кліматичної політики
держави, яка була б спрямовано на зниження викидів парникових газів та адаптацію до зміни
клімату. Вона має базуватися на кількох основних підходах:
- Виконання у повному обсязі уже існуючих зобов’язань у рамках Європейського енергетичного
співтовариства;
- Різке підвищення ефективності споживання енергії за рахунок комплексних адміністративнофінансових заходів;
- Розвиток громадського транспорту та стимулювання низковуглецевих видів транспорту;
- Реалізація науково обґрунтованих заходів з адаптації до зміни клімату.
Для виконання цих завдань Мінприроди необхідно досягти можливості впливати на прийняття
стратегічних рішень у всіх секторах економіки та забезпечити обов’язкове виконання рішень
Міжвідомчої комісії з реалізації Рамкової конвенції ООН зі змін клімату.
2. Організація роботи по виконанню кліматоохоронних планів роботи з Екологічної
Стратегії до 2020 року, що отримує фінансування ЄС.
А). У співпраці з міністерством інфраструктури ініціювати роботу про введення
диференційованого податку на легкові авто в залежності від обсягу викидів парникових газів.
Б). У співпраці з Міністерством Енергетики ініціювати створення фінансового механізму
державної підтримки енергоефективності будинків в секторі ЖКХ та приватних
домогосподарств.
3. Оновлення плану реалізації Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату та Кіотського
Протоколу та організація ефективної роботи по його виконанню.

З повагою,
Заступниця Голови РГ НУО ПЗК
Марія Сторчило

