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Прем’єр міністру України
п. Юлії Володимирівні Тимошенко
вул. М. Грушевського, 12/2
01008, м. Київ
Копія: Національне агенство екологічних інвестицій
п. Лупальцову І. В.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
п. Філіпчуку Г. Г.
Міністерство фінансів України
п. Уманському І. І.
Державне казначейство України
п. Слюз Т. Я.
Запит про надання інформації
щодо міжнародної торгівлі квотами одиниць встановленої кількості (ОВК) викидів
парникових газів в Україні, згідно ст. 17 Кіотського протоколу.
Шановна Юлія Володимирівно!
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) на підставі ст. 34 Конституції України,
ст. 5, 9, 28, 32, 33, 47 Закону України «Про інформацію», п. 1 ст. 4 Конвенції «Про доступ
до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля» (Оргуська конвенція) просить надати відомості, що
відносяться до екологічної інформації, стосовно міжнародної торгівлі квотами одиниць
встановленої кількості (ОВК) викидів парникових газів в Україні, згідно ст. 17 Кіотського
протоколу.
•
•
•
•
•

Які країни підписали договір з Україною про торгівлю квотами на викиди
парникових газів станом на 1 лютого 2010 року? Яку суму коштів повинна
отримати Україна відповідно до підписаних угод?
Чи надійшли всі кошти на рахунки української сторона за передачу ОВК за схемою
зелених інвестицій? Яка кількість траншів передбачається для переведення коштів
згідно до домовленостей?
На рахунках яких органів влади та державного управління, чи інших державних
установ зараз знаходяться кошти, отримані української стороною від продажу
ОВК?
За якими статтями державного бюджету України розписані та будуть розписані
витрати коштів, отриманих від продажу ОВК?
Яке цільове спрямування мають кошти отримані українською стороною за
передачу ОВК за схемою зелених інвестицій?
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За якими цільовими програмами витрачаються кошти отримані українською
стороною за передачу ОВК за схемою зелених інвестицій та хто відповідальний за
розподіл та належне використання коштів?
Чи вже були витрачені будь-які кошти, що надійшли в Україну внаслідок
підписання угоди про продаж ОВК? Якщо так, то в якій сумі, на які проекти та цілі
витрачені дані кошти?
Який державний орган влади чи управління, чи інша установа, або особа
контролює виконання умов міжнародних угод, що підписані Україною про
міжнародну торгівлю квотами на викиди парникових газів?
Який державний орган влади чи управління, чи інша установа, або особа відповідає
за вибір проектів для реалізації за схемою «зелених» інвестицій?
Чи може громадськість брати участь у прийнятті рішення щодо вибору проектів
для фінансування за рахунок надходжень від підписання угоди про продаж квот на
викиди парникових газів Україною? Якщо так, то яким чином і на якій стадії така
участь громадськості може відбуватися?
Яким чином можна ознайомитися із переліком проектів, які планується реалізувати
за схемою «зелених» інвестицій? А також, де оприлюднюється перелік проектів,
що реалізуються за схемою «зелених» інвестицій? Надайте список цих проектів.

Відповідь просимо надати в письмовій формі, в порядку та в строки передбачені чинним
законодавством України.
З повагою,
Мельничук В. П.,
Директор НЕЦУ
Виконавець: Желєзний А. Г. (044 353 78 42)

