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Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань екологічної політики, 

природокористування та  

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

Сех Ірині Ігорівнаі 
 

Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій 

 

Шановна Ірина Ігорівно! 

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) пропонує Вам ознайомитись з 

дослідженням «Оцінка реалізації проектів за схемою зелених інвестицій» (додається та 

доступно за посиланням http://bit.ly/1cLxWpf). Підготовлений звіт демонструє результати та 

хід виконання проектів теплової санації будівель бюджетної сфери за кошти, що були 

отримані від міжнародної торгівлі квотами згідно Кіотського протоколу. 

Українським урядовцям протягом 2009-2010 років вдалося продати до Японії та 

Іспанії квоти на викиди парникових газів, пообіцявши, що залучені 470 млн. євро спрямують 

на подальше зменшення забруднення атмосфери через модернізацію та екологічно 

направлені проекти. Однак, за результатами проведених досліджень та оцінок, НЕЦУ 

констатує, що механізм впровадження проектів за схемою зелених інвестицій в Україні 

непрозорий та супроводжується низкою проблем: 

� фактично не виконано підрядними організаціями обсяг робіт на які було 

здійснено касові видатки бюджетних коштів за КПКВК 6351020 у 2012-2013 

рр.; 

� відбулося порушення норм чинного законодавства у сфері будівництва при 

проведенні ремонтних робіт громадських будівель; 

� непрозоре проведення процедури закупівлі робіт з виконання проектів 

теплової санації за схемою зелених інвестицій.  

Головним слідчим управлінням МВС України вже відкрито кримінальне впровадження в 

рамках якого проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Держекоінвест» та 

низки товариств з обмеженою відповідальністю, дії яких могли призвести до існуючих 

проблем з впровадження проектів схеми зелених інвестицій у 2011-2013 роках. Крім того, 
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безвідповідальний підхід підрядних організацій та українських урядовців до реалізації 

проектів підірвав імідж нашої держави як партнера та може призвести до того, що японська 

Сторона вимагатиме від України повернути залишок невикористаних за цільовим 

призначенням коштів та порушення умов міжнародної домовленості. 

Пропонуємо Вам врахувати вказані у нашому дослідженні проблеми та вжити всі 

необхідні заходи задля їх подолання, взявши до уваги надані рекомендації, зокрема: 

� У Верховній Раді України утворити слідчу комісію для розслідування 

витрачання бюджетних коштів та неефективного виконання проектів за 

схемою зелених інвестицій, здійснити обговорення результатів розслідувань у 

Парламенті з подальшим притягненням до відповідальності осіб причетних до 

порушення законодавства. 

� Провести аналіз діючого законодавства для виявлення перепон, через які 

неефективно впроваджується політика енергозбереження в секторі житлово-

комунального господарства та прийняти відповідні закони, наприклад: 

o Прийняти закон «Про енергетичний аудит» положеннями якого 

зобов’язати виконання енергетично аудиту на об’єктах, де 

впровадження проектів енергозбереження відбуватиметься за державні 

кошти. 

o Передбачити законодавством обов’язкову перевірку дотримання 

будівельних норм теплової ізоляції шляхом тепловізійного обстеження 

будівель при прийнятті їх в експлуатацію після виконання будівництва 

чи капітального ремонту. 

НЕЦУ звертається до Вас з проханням посприяти, щоб заплановані роботи з 

утеплення освітніх та медичних закладів по всій Україні були завершені належним чином і 

Україна не постраждала від можливого запровадження міжнародних санкцій. Національний 

екологічний центр України готовий всіляко сприяти вирішенню вищевказаних проблем та 

провести консультації зі всіма зацікавленими сторонами. 
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