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Віце-прем’єр-міністру України
п. Гройсману В.Б.
вул. Грушевського 12/2
Київ, 01008
Копія: Міністру екології та природних ресурсів України
п. Мохнику А. В.
Голові Державного агентства екологічних інвестицій
п. Марголичу Р.І.
Зміни до Постанови КМУ №221 від 22 лютого 2008 р.
Шановний Володимире Борисовичу,
Робоча група НУО з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК) у складі 23 неурядових організацій з
різних регіонів України (www.climategroup.org.ua) звертається до Вас із проханням ініціювати
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України № 221 від 22 лютого 2008 р. "Про
затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених)
інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і
виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну
клімату" (далі Постанова КМУ №221).
Проведена оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій (доступно за посиланням
http://bit.ly/1cLxWpf) свідчить про численні недоліки та порушення при виконанні проектів
теплової санації будівель бюджетної сфери. Неурядові організації неодноразово наголошували
про брак прозорості у використанні коштів отриманих в результаті продажу квот згідно
Кіотського протоколу. До виявлених порушень та низки фінансових зловживань, що знаходить
своє підтвердження в розслідуванні Державної фінансової інспекції України*, призвели
недосконалість та непрозорість механізму відбору проектів і використання коштів для
впровадження проектів за схемою зелених інвестицій.
Діюче законодавство, яке регулює впровадження проектів за схемою зелених інвестицій не
зможе надалі забезпечити ефективне використання залишку бюджетних коштів для зменшення
викидів парникових газів через здійснення заходів з енергозбереження чи збільшення
використання відновлювальних джерел енергії. Крім того, ми звертаємо увагу на недотримання
принципів Орхуської Конвенції, що мають місце в процедурі відбору та моніторингу проектів.
З метою виправлення проблемної ситуації, що склалася навколо використання коштів
отриманих Україною від Японії та Іспанії за механізмом міжнародної торгівлі квотами та для
забезпечення подальшої прозорості використання бюджетних грошей на заходи зі зменшення
викидів парникових газів РГ НУО ПЗК пропонує внести низку змін до Постанови Кабінету
Міністрів України №221 від 22 лютого 2008 року, а саме:

*

Матеріали ревізії Державною фінансовою інспекцією передано до Головного слідчого управління МВС України
листом № 07-17/969 від 18.09.2013 у рамках кримінального впровадження.
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додати в п.3 абзац 7:
o у разі проведення капітального та поточного ремонту (реконструкція,
модернізація, реставрація будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і
технічне переоснащення
підприємств) - висновок
виконаного
енергетичного аудиту згідно EN1624
додати в п.3 абзац 17:
o копії необхідних дозволів та/або ліцензій у відповідності до вимог чинного
законодавства
додати в п.4 абзац 9:
o рівень очікуваних заощаджень в споживанні енергетичних ресурсів
додати в п.6 абзац 3-6:
o Держекоінвестагентство розміщує на офіційному сайті в електронній формі
на термін 30 календарних днів до засідання Міжвідомчої робочої групи з
розгляду подані заявником документи:
o заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з додатком;
o проект будівництва затверджений в установленому порядку у разі
проведення капітального будівництва (нове будівництво, реконструкція,
модернізація, реставрація будинків, споруд та інших об'єктів, розширення і
технічне переоснащення підприємств);
o розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів
поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог,
установлених Держекоінвестагентством.
Викласти п. 6 абзац 8 у наступному формулюванні:
o На підставі рекомендацій міжвідомчої робочої групи та зібраних
коментарів від усіх зацікавлених сторін Держекоінвестагентство
приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).
додати в п. 8:
o Держекоінвестагентство не пізніше ніж у тижневий строк з дня погодження
Прем'єр-міністром України розміщує на офіційному сайті план заходів з
відображенням інформації:
o назву проекту/заходу,
o прогнозовані планові скорочення або збільшення обсягів поглинання
(абсорбції) парникових газів
o кошторисну вартість проекту.
o Держекоінвестагенство у розміщеному на сайті плані заходів щомісяця
оновлює статус ходу виконання проектів («на реалізації», «завершено») та
вказує очікуваний крайній термін завершення проектів
додати в п. 12:
o Держекоінвестагентство протягом 30 календарних днів після проведення
технічного аудиту проекту або заходу згідно з вимогами договорів про
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продаж частин установленої кількості викидів парникових газів розміщує
на сайті в електронній формі копію звіту цього технічного аудиту.
Запропоновані зміни до Постанови КМУ №221 спрямовані на те, щоб:
- покращити якість підготовки проектної документації в проектних пропозиціях, які
подаються для впровадження заходів енергозбереження;
- забезпечити всім зацікавленим сторонам доступ до інформації про проектні пропозиції,
що розглядаються до впровадження за кошти, отримані від міжнародної торгівлі згідно
Кіотського протоколу;
- посилити прозорість використання бюджетних коштів Державним агентством
екологічних інвестицій та ДП «Держекоінвест», що допоможе попередити можливі
зловживання.
Крім того, запропоновані зміни до Постанови №221 узгоджуються із процедурами, які діють для
проектів за іншим гнучким механізмом Кіотського протоколу – Спільного Впровадження (СВ)
та цілком відповідає принципам Орхуської Конвенції.
Сподіваємось, надані пропозиції знайдуть Вашу підтримку та будуть відображені у
відповідному нормативно-правовому акті.

З повагою,
Голова Робочої Групи з питань зміни клімату

Андрій Мартинюк

Додаток1 – Порівняльна таблиця до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 221
«Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та
пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, схвалення і реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти)
та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією
таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі заходи), як комплексу дій, спрямованих на скорочення викидів або
збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків
зміни клімату згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції
ООН про зміну клімату (далі - Кіотський протокол) та виконання
укладених договорів про продаж частин установленої кількості
викидів парникових газів.
2. Проекти та пропозиції щодо здійснення заходів (далі - пропозиції),
що розроблені відповідно до визначених законодавством напрямів
використання коштів державного бюджету, отриманих від продажу
частин установленої кількості викидів парникових газів,
передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу, подаються
Держекоінвестагентству органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності, які заінтересовані у реалізації
проектів та здійсненні заходів із залученням коштів державного
бюджету в порядку та на умовах, визначених законодавством (далі заявники).
3. Заявник подає Держекоінвестагентству у паперовій та електронній
формі:

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду, схвалення і реалізації
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі - проекти) та
пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких
проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - заходи), як комплексу
дій, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання
парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату згідно з
Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату
(далі - Кіотський протокол) та виконання укладених договорів про
продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з додатком;

2. Проекти та пропозиції щодо здійснення заходів (далі - пропозиції), що
розроблені відповідно до визначених законодавством напрямів
використання коштів державного бюджету, отриманих від продажу
частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого
статтею 17 Кіотського протоколу, подаються Держекоінвестагентству
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, які
заінтересовані у реалізації проектів та здійсненні заходів із залученням
коштів державного бюджету в порядку та на умовах, визначених
законодавством (далі - заявники).
3. Заявник подає Держекоінвестагентству у паперовій та електронній
формі:
заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з додатком;
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кошторис витрат на здійснення заходів.

кошторис витрат на здійснення заходів.

Для реалізації проекту також подаються:
у разі проведення капітального будівництва (нове будівництво,
реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та інших
об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств) затверджений в установленому порядку проект будівництва та
письмовий звіт експертної організації державної форми власності,
виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 41, ст. 1674);

Для реалізації проекту також подаються:

у разі проведення капітального та поточного ремонту об'єктів
соціальної сфери - затверджена в установленому порядку
кошторисна документація та письмовий звіт експертної організації,
виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 41, ст. 1674);

у разі проведення капітального будівництва (нове будівництво,
реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та інших
об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств) затверджений в установленому порядку проект будівництва та
письмовий звіт експертної організації державної форми власності,
виданий відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і
проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560 (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 41, ст. 1674);
у разі проведення капітального та поточного ремонту об'єктів соціальної
сфери - затверджена в установленому порядку кошторисна документація
та письмовий звіт експертної організації, виданий відповідно до
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня
2011 р. N 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1674);

Додати до редакції

у разі проведення капітального та поточного ремонту
(реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та
інших об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств)
- висновок виконаного енергетичного аудиту згідно EN16247-1:2012;

у разі реалізації проектів, які не передбачають проведення
будівництва або капітального чи поточного ремонту, - затверджений
кошторис, цінову експертизу кошторису Торгово-промислової
палати України та/або науково-технічну експертизу, виконану
відповідно до вимог законодавства;

у разі реалізації проектів, які не передбачають проведення будівництва
або капітального чи поточного ремонту, - затверджений кошторис,
цінову експертизу кошторису Торгово-промислової палати України
та/або науково-технічну експертизу, виконану відповідно до вимог
законодавства;

розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів
поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог,

розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів
поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог,
5

установлених Держекоінвестагентством.

установлених Держекоінвестагентством;

Якщо реалізація проекту здійснюється на об'єктах підприємств,
установ (крім бюджетних) та організацій додатково подаються:

Якщо реалізація проекту здійснюється на об'єктах підприємств, установ
(крім бюджетних) та організацій додатково подаються:

довідка з установ банків про наявність коштів, у тому числі
запозичених на рахунках;

довідка з установ банків про наявність коштів, у тому числі запозичених
на рахунках;

копії установчих документів, засвідчені керівником та скріплені
печаткою підприємства (установи, організації);

копії установчих документів, засвідчені керівником та скріплені
печаткою підприємства (установи, організації);

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів
(обов'язкових платежів) та перед Пенсійним фондом України;

довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов'язкових
платежів) та перед Пенсійним фондом України;

довідка про відсутність рішення про порушення щодо суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в
установленому порядку банкрутом;

довідка про відсутність рішення про порушення щодо суб'єкта
господарювання справи про банкрутство чи визнання його в
установленому порядку банкрутом;

копії фінансової звітності за останній звітний період (баланс, звіт про копії фінансової звітності за останній звітний період (баланс, звіт про
фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою. фінансові результати), засвідчені керівником та скріплені печаткою;
Додати до редакції
4. Проекти, що подаються Держекоінвестагентству, повинні
відповідати загальним і додатковим критеріям.

копії необхідних дозволів та/або ліцензій у відповідності до вимог
чинного законодавства.
4. Проекти, що подаються Держекоінвестагентству, повинні відповідати
загальним і додатковим критеріям.

Загальними критеріями є:

Загальними критеріями є:

відсутність факту застосування до проекту механізмів, передбачених
Кіотським протоколом;

відсутність факту застосування до проекту механізмів, передбачених
Кіотським протоколом;

відповідність проекту цілям та принципам Рамкової конвенції ООН
про зміну клімату та Кіотського протоколу;

відповідність проекту цілям та принципам Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату та Кіотського протоколу;
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відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки,
зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності,
відновлення лісових насаджень і водних ресурсів;

відповідність проекту пріоритетам розвитку національної економіки,
зокрема з питань ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності,
відновлення лісових насаджень і водних ресурсів;

наявність соціальних переваг під час реалізації проекту (створення
нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці тощо);

наявність соціальних переваг під час реалізації проекту (створення
нових робочих місць, забезпечення безпечних умов праці тощо);

наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання
згоди на реалізацію проекту на відповідній території.

наявність рішення органу місцевого самоврядування про надання згоди
на реалізацію проекту на відповідній території.

Додатковими критеріями є:

Додатковими критеріями є:

Додати до редакції

рівень очікуваних заощаджень в споживанні енергетичних ресурсів;

рівень використання передових екологічно безпечних технологій,
насамперед вітчизняних;

рівень використання передових екологічно безпечних технологій,
насамперед вітчизняних;

реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансових
показників проекту;

реалістичність і прозорість технологічних рішень та фінансових
показників проекту;

відповідність механізму реалізації проекту законодавству України;

відповідність механізму реалізації проекту законодавству України;

результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів
або збільшення поглинання парникових газів та скорочення викидів і
скидів забруднюючих речовин (за відповідної спрямованості
проекту);

результати проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів або
збільшення поглинання парникових газів та скорочення викидів і скидів
забруднюючих речовин (за відповідної спрямованості проекту);
Видалити (положення перенесено в частину 3)

наявність відповідних дозволів та/або ліцензій;
строк реалізації проекту (перевага надається проектам із строком
реалізації до кінця 2012 року. При цьому життєвий цикл таких
проектів може перевищувати зазначений строк);
окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим

строк реалізації проекту (перевага надається проектам із строком
реалізації до кінця 2012 року. При цьому життєвий цикл таких проектів
може перевищувати зазначений строк);
окупність проекту (перевага надається проектам з найкоротшим строком
окупності);
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строком окупності);
можливість широкого застосування проекту.
можливість широкого застосування проекту.
5. Держекоінвестагентство проводить попередній відбір проектів та
пропозицій. У разі коли проекти не відповідають загальним
критеріям та/або документи подано не в повному обсязі, вони
повертаються заявнику протягом 15 робочих днів від дати їх
подання.
6. Держекоінвестагентство подає попередньо відібрані проекти та
пропозиції на розгляд утвореної ним постійно діючої міжвідомчої
робочої групи.

6. Держекоінвестагентство подає попередньо відібрані проекти та
пропозиції на розгляд утвореної ним постійно діючої міжвідомчої
робочої групи.

Положення про міжвідомчу робочу групу та її персональний склад
затверджує Держекоінвестагентство.

Положення про міжвідомчу робочу групу та її персональний склад
затверджує Держекоінвестагентство.

Додати до редакції

Держекоінвестагентство розміщує на офіційному сайті в
електронній формі на термін 30 календарних днів до засідання
Міжвідомчої робочої групи з розгляду подані заявником документи:

5. Держекоінвестагентство проводить попередній відбір проектів та
пропозицій. У разі коли проекти не відповідають загальним критеріям
та/або документи подано не в повному обсязі, вони повертаються
заявнику протягом 15 робочих днів від дати їх подання.

заяву про розгляд проекту (пропозиції) за формою згідно з додатком;
проект будівництва затверджений в установленому порядку у разі
проведення капітального будівництва (нове будівництво,
реконструкція, модернізація, реставрація будинків, споруд та інших
об'єктів, розширення і технічне переоснащення підприємств);
розрахунок планових скорочень викидів або збільшення обсягів
поглинання парникових газів, проведений відповідно до вимог,
установлених Держекоінвестагентством.

Міжвідомча робоча група розглядає подані заявником документи,
проводить аналіз і оцінку поданого проекту (пропозиції), визначає
його переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного
спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних

Міжвідомча робоча група розглядає подані заявником документи,
проводить аналіз і оцінку поданого проекту (пропозиції), визначає його
переваги над іншими проектами (пропозиціями) відповідного
спрямування на підставі результатів оцінки кількісних та якісних
показників та подає Держекоінвестагентству рекомендації щодо
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показників та подає Держекоінвестагентству рекомендації щодо
схвалення або відмови у схваленні проекту (пропозиції).
На підставі рекомендацій міжвідомчої робочої групи
Держекоінвестагентство приймає рішення про схвалення проекту
(пропозиції).
7. Схвалені Держекоінвестагентством проекти (пропозиції)
погоджуються із стороною договору про продаж частин
установленої кількості викидів парникових газів.

схвалення або відмови у схваленні проекту (пропозиції).
На підставі рекомендацій міжвідомчої робочої групи та зібраних
коментарів від усіх зацікавлених сторін Держекоінвестагентство
приймає рішення про схвалення проекту (пропозиції).
7. Схвалені Держекоінвестагентством проекти (пропозиції)
погоджуються із стороною договору про продаж частин установленої
кількості викидів парникових газів.

Держекоінвестагентство затверджує план заходів щодо реалізації
проектів та здійснення заходів (далі - план заходів) за погодженням з
Мінфіном і Мінприроди та подає його на погодження Прем'єрміністру України.
8. Держекоінвестагентство не пізніше ніж у тижневий строк з дня
погодження Прем'єр-міністром України плану заходів повідомляє
заявника про результати відбору проекту (пропозиції).

Держекоінвестагентство затверджує план заходів щодо реалізації
проектів та здійснення заходів (далі - план заходів) за погодженням з
Мінфіном і Мінприроди та подає його на погодження Прем'єр-міністру
України.
8. Держекоінвестагентство не пізніше ніж у тижневий строк з дня
погодження Прем'єр-міністром України плану заходів повідомляє
заявника про результати відбору проекту (пропозиції).

Додати до редакції

Держекоінвестагентство не пізніше ніж у тижневий строк з дня
погодження Прем'єр-міністром України розміщує на офіційному
сайті план заходів з відображенням інформації:
назву проекту/заходу,
прогнозовані планові скорочення або збільшення обсягів
поглинання (абсорбції) парникових газів
кошторисну вартість проекту.
Держекоінвестагенство у розміщеному на сайті плані заходів
щомісяця оновлює статус ходу виконання проектів («на реалізації»,
«завершено») та вказує очікуваний крайній термін завершення
проектів

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється

9. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в
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в установленому законодавством порядку.
91. Передача балансоутримувачу вартості виконаних робіт з
капітального ремонту або поточного ремонту об'єктів соціальної
сфери здійснюється на підставі підписаного акта прийняття-здання
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, за
формою N ОЗ-2 (бюджет), затвердженою наказом Державного
казначейства та Державного комітету статистики від 2 грудня 1997 р.
N 125/70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня
1997 р. за N 612/2416.
10. Заявники подають Держекоінвестагентству щороку та після
закінчення реалізації проекту (здійснення заходу) відповідний звіт за
формою, затвердженою Агентством за погодженням з Мінфіном.
11. Заявник зобов'язаний протягом життєвого циклу проекту подати
на вимогу Держекоінвестагентства необхідну інформацію та
документи щодо реалізації проекту і забезпечити допуск
представників Агентства на територію підприємства (установи,
організації), на об'єктах якого реалізується проект.
12. Держекоінвестагентство проводить протягом 60 календарних
днів після закінчення відповідного календарного року фінансовий та
технічний аудит проекту або заходу згідно з вимогами договорів про
продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

установленому законодавством порядку.
91. Передача балансоутримувачу вартості виконаних робіт з
капітального ремонту або поточного ремонту об'єктів соціальної сфери
здійснюється на підставі підписаного акта прийняття-здання
відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів, за
формою N ОЗ-2 (бюджет), затвердженою наказом Державного
казначейства та Державного комітету статистики від 2 грудня 1997 р. N
125/70, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997
р. за N 612/2416.
10. Заявники подають Держекоінвестагентству щороку та після
закінчення реалізації проекту (здійснення заходу) відповідний звіт за
формою, затвердженою Агентством за погодженням з Мінфіном.
11. Заявник зобов'язаний протягом життєвого циклу проекту подати на
вимогу Держекоінвестагентства необхідну інформацію та документи
щодо реалізації проекту і забезпечити допуск представників Агентства
на територію підприємства (установи, організації), на об'єктах якого
реалізується проект.
12. Держекоінвестагентство проводить протягом 60 календарних днів
після закінчення відповідного календарного року фінансовий та
технічний аудит проекту або заходу згідно з вимогами договорів про
продаж частин установленої кількості викидів парникових газів.

Замовником послуг з проведення фінансового та технічного аудиту є
Держекоінвестагентство.

Замовником послуг з проведення фінансового та технічного аудиту є
Держекоінвестагентство.

Додати до редакції

Держекоінвестагентство протягом 30 календарних днів після
проведення технічного аудиту проекту або заходу згідно з вимогами
договорів про продаж частин установленої кількості викидів
парникових газів розміщує на сайті в електронній формі копію звіту
цього технічного аудиту.
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