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Інформаційний запит  
щодо реалізації проектів за схемою зелених інвестицій 
 

Шановний Дмитре Вікторовичу, 
 
Учасники Робочої групи неурядових українських організацій з питань зміни клімату 
(РГ НУО ПЗК) з різних регіонів України (www.climategroup.org.ua) мають 
констатувати, що станом на жовтень 2013 року низка проектів цільових (зелених) 
інвестицій не завершені, попри те, що згідно інформації розміщеної на офіційному 
сайті1 Державного агентства екологічних інвестицій (ДАЕІ), крайній термін їх 
впровадження очікувався до початку вересня, що було офіційно підтверджено на 
Громадській Раді ДАЕІ від 4 липня 2013 року. Тому, за результатами досягнутих 
домовленостей ДАЕІ з Громадською радою після звітування щодо стану впровадження 
механізму міжнародної торгівлі квотами в Україні, просимо посилити прозорість 
впровадження проектів цільових (зелених) інвестицій, оприлюднивши на веб-сайті 
щорічні аудиторські фінансові та технічні звіти щодо схеми цільових (зелених) 

інвестицій, підготовка яких передбачена країнами покупцями та оновити 

таблицю з переліком проектів, зазначивши закінчені, на стадії впровадження і 
терміни їх реалізаії. 
 
Нагадуємо, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює 
максимальний термін відповіді на інформаційний запит 5 робочих днів (ст. 20). У 
відповіді розпорядник інформації може повідомити про необхідність продовження 
терміну розгляду запиту на строк до 20 робочих днів з обґрунтуванням. У разі 
порушення термінів відповіді на запит, посадова особа, винна у вчиненні порушення, 
несе відповідальність згідно статті 212-3 КпАП. 
 
Звертаємо, Вашу увагу і на те, що Національний екологічний центр України вже 
звертався до ДАЕІ з проханням надати публічності звітам компаній BDO та та TÜV 
Rheinland листом №125-1/239 від 12 липня 2013, проте інформація досі не публічна без 
обгрунтування з боку ДАЕІ. Ми наполягаємо на виправленні ситуації, що склаоася з 
метою усунення порушень ст. 34 Конституції України, ст. 4 Оргуської Конвенції, 
законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації». 
 

                                                 
1 http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/633387, станом на травень-липень 2013 року 



 

Відповідь просимо надати у строк, встановлений Законом України «Про доступ до 
публічної інформації», надіславши на адресу: НЕЦУ, а/с 306, м.Київ-32, 01032 та 
електронну адресу ferum@necu.org.ua. 
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