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Міністру екології та природних ресурсів
п. Мохнику А.В.
вул. Митрополита В. Липківського, 35
Київ, 03035
Щодо формування складу офіційної делегації України
до Конференції переговорах сторін Рамкової Конвенції ООН
з питань зміни клімату
Шановний Андрію Володимировичу!
Національний екологічний центр України (НЕЦУ), який входить до Громадської
Ради при Державному агентстві екологічних інвестицій, звертається до Вас з
проханням включити Марію Сторчило до складу офіційної делегації України на 20-ту
Конференцію Сторін Рамкової Конвенції ООН з питань зміни клімату, яка відбудеться
в м. Ліма, Перу 1-12 грудня 2014 року.
Включення представниці громадського сектору з відповідним досвідом має на меті
посилити відкритість Уряду до громадянського суспільства та фаховий потенціал офіційної
делегації України на міжнародній арені.
Участь представників громадянського суспільства в офіційній делегації держави на
Конференції Сторін РК ООН ЗК є звичною практикою Чехії, Словенії, Ірландії, Фінляндії,
Швейцарії та багатьох інших країн. Варто відзначити, що в Україні також діяла така
позитивна практика, коли до складу офіційної делегації входила Ірина Ставчук (НЕЦУ) та
Куруленко Святослав (Голова Громадської ради при ДАЕІ). Саме Державне агентство
екологічних інвестицій (ДАЕІ) в жовтні 2014 р. звернулося листом до Громадської Ради та
запропонувало включити члена громадськості в склад офіційної делегації, за умови
самостійного покриття витрат. Враховуючі такі умови, кандидатура Марії Сторчило була
погоджена з діючими Головою Громадської Ради ДАЕІ п. С. Куруленко та його заступником
п. А. Мартинюком.
Звертаємо Вашу увагу на те, що формування складу офіційної делегації на
міжнародні кліматичні переговори не завжди було прозорим і однаково рівноправним
для представників бізнесу та громадськості. Зокрема, відсутність представників
громадськості в делегації, призводило до того, що офіційні представники країни, замість
відстоювання національних інтересів, захищали інтереси бізнесових структур або Російської
Федерації, тим самим блокуючи міжнародний процес розв’язання глобальних
кліматоохоронних питань. Виник прецедент, коли, за інформацією Міністерства закордонних
справ України, дії делегації на міжсесійних кліматичних переговорах в червні 2013 року у м.
Бонн1, не відповідали наданим директивам. По суті, тоді Українська делегація (чию позицію
представляла Наталія Кушко) виступила з активною підтримкою позиції делегації Російської
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Федерації, яка (на чолі з Олегом Шамановим) наполягала змінити порядок денного сесії SBI
38, аби розглядати питання процедур та аспектів прийняття рішень Конференції Сторін РК
ООН ЗК. Як зазначається у звіті Допоміжного органу з імплементації (SBI) про його 38
сесію2 3-14 червня 2013 року – блокування досягнення консенсусу з боку Росії, України та
Білорусії рішення призвело до унеможливлення подальшого ходу переговорів, викликавши
обурення та критику не тільки громадських організацій, а й МЗС України.
Участь в офіційній делегації представниці незалежної громадської організації може
запобігти лобіюванню сумнівних інетересів окремих впливових груп через своїх
представників. Будучи членом делегації України Марія Сторчило висловлюватиме лише
офіційну позицію України, що завчасно буде узгодженою та за вимогою підготує звіт.
Коштів з державного бюджету на відрядження вона не потребує.
Марія Сторчило працює в НЕЦУ експертом з питань зміни клімату, проводячи
активну роботу по інформуванню громади щодо проблем глобальних змін клімату, здійснює
підготовку до нормативно-правових актів у цій сфері, бере участь у національних та
міжнародних тематичних заходах. Крім того, НЕЦУ є член Робочої групи неурядових
громадських організацій з питань зміни клімату (www.climategroup.org.ua) та активним
членом Громадської Ради при ДАЕІ і вже більше 10 років відслідковує хід міжнародного
переговорного процесу з формування кліматоохоронних угод.
Ми звернулись до Вас, як Міністра екології та природних ресурсів та Голови
офіційної делегації України, що уповноважений формувати її склад. З огляду на
вищевикладене, просимо Вас схвалити запропоновану кандидатуру Сторчило Марії
(ЕК620920, 11.10.1991) до включення до офіційної делегації на 20-ту Конференцію Сторін
Рамкової Конвенції ООН з питань зміни клімату в період 1-12 грудня 2014 року (Перу).
З повагою,
Виконавчий директор
Національного екологічного центру України

Урбанський Ю.В.

Вик.: Желєзний Андрій
050-435-35-98
ferum@necu.org.ua
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