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Щодо недоліків Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції
поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2008 рр
Шановний Вікторе Федоровичу!
3 червня Секретаріат Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату (РК ООН ЗК) оприлюднив висновки
експертної групи з перевірки українського Національного кадастру антропогенних викидів із джерел
та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2008 рр. Вони містять низку
принципових зауважень до України щодо підготовки документу. Зокрема, відсутність енергетичного
балансу країни, відсутність даних про викиди цілого ряду секторів промисловості, проблеми з
обліком викидів парникових газів у сільському та лісовому господарствах. Загальні зауваження
стосуються прозорості, точності та повноти даних, їх взаємної відповідності.
На основі вказаних зауважень Національний кадастр антропогенних викидів парникових газів
України був направлений до Комітету з виконання зобов’язань РК ООН ЗК. Останній прийматиме
рішення про прийняття або неприйняття даного Кадастру. Проте, уже зараз зрозуміло, що експертні
зауваження щодо якості підготовки Кадастру є суттєвими і вимагають докорінних змін у галузі
обліку викидів та поглинання парникових газів.
Україна порушує також інше важливе зобов’язання Кіотського Протоколу - запровадження політики
скорочення викидів парникових газів. Регулярно Україна має надавати звіт по прогресу щодо
скорочення викидів в різних секторах економіки до секретаріату Рамкової Конвенції ООН зі зміни
клімату. Хоча розробка Національної Стратегії скорочення викидів парникових газів передбачена у
Національному плані дій з реалізації Кіотського Протоколу ще у 2006 році, такий документ досі не
розроблений і відповідна робота не ведеться.
В результаті Україна, як сторона Додатку 1 РК ООН ЗК, на сесіях кліматичних переговорів ООН 2011
року в Бангкоці та Бонні не презентувала національну політику скорочення викидів та не надала
обґрунтування своєї цілі на 2020 рік по скороченню викидів на 20% від рівня 1990 року, як це
зробили багато інших країн.
Порушення вимог щодо підготовки Кадастру та подання Кадастру, до якого висловлено ряд
зауважень, можуть спричинити негативні наслідки для нашої країни. Зокрема, ймовірними
наслідками можуть бути:
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- Дискредитація України як учасника міжнародного кліматоохоронного руху та втрата
можливості відстоювати національні інтереси під час кліматичних переговорів. Ймовірність
цього значно посилюється у зв’язку з уже існуючими проблемами реалізації проектів за
Схемою зелених інвестицій, коли мали місце факти нецільового використання коштів в
рамках Кіотського протоколу. У випадку зупинки національного реєстру вуглецевих
одиниць, Україна не зможе продавати квоти на викиди парникових газів.
- Неможливість виконання проектів спільного впровадження за національною процедурою
Track 1.
Виходячи з вищенаведеного Україна повинна терміново впровадити національну систему обліку
викидів та поглинання парникових газів. При цьому повинні бути виконані наступні вимоги:
- Система обліку повинна бути деталізована до рівня окремих стаціонарних джерел викидів.
- Дані про викиди та поглинання парникових газів із різних джерел, на основі яких формується
кадастр, повинні бути загальнодоступними для ознайомлення громадськості.
- Облік викидів парникових газів у транспорті повинен базуватись на даних про споживання
моторних палив та видів транспорту і застосованих технологій;
- Облік викидів та поглинання у сільському і лісовому господарствах повинен включати пряме
спостереження з використанням геоінформаційних та супутникових технологій.
- Система обліку повинна включати регулярний моніторинг на основі прямих вимірювань
концентрацій парникових газів.
- Система обліку повинна містити схеми перевірок отриманих результатів.
У разі впровадження такої системи обліку Україна отримає цілий ряд прямих та опосередкованих
позитивних наслідків:
- Виконання міжнародних кліматоохоронних зобов’язань не складатиме принципову проблему
для країни.
- Авторитет України як учасника міжнародного кліматоохоронного руху значно зросте.
- Наявність повноцінної системи обліку викидів парникових газів є важливою складовою
приєднання до Схеми торгівлі викидами Європейського Союзу 1. Це завдання неодноразово
визначається як пріоритетне для центральних профільних органів виконавчої влади.
- Якісна національна система обліку викидів та поглинання парникових газів стане важливим
чинником у виконанні ряду вимог, котрі Україна взяла на себе приєднавшись до
Європейського енергетичного співтовариства.
- Належна система обліку сприятиме міжнародній інтеграції української енергетики.
На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» просимо повідомити про
результати розгляду цього листа, а також повідомити, які саме заходи заплановані Ваше відомство
на виконання зауважень експертів РКЗК ООН щодо антропогенних викидів із джерел та
абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2008 рр.
З повагою та надією на подальшу співпрацю,
1

Схема торгівлі викидами Європейського Союзу (European Union Emission Trading Scheme, EU ETS)
— найбільша в світі система торгівлі викидами, і є однією з основних складових кліматичної
політики ЄС. Зобов’язання зі скорочення викидів у EU ETS не залежать від результатів міжнародних
кліматичних переговорів.
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Заступник голови Робочої групи з питань зміни клімату
Христина Рудницька

