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Голові Державного казначейства України 

Харченко С.І. 

вул. Бастіонна, 6 

01601, м. Київ 

Копія: Міністру екології та природних ресурсів України 

Міністру Фінансів України 

 

Інформаційний запит щодо 

фінансування реалізації проектів за схемою зелених інвестицій 

 

Шановний Сергію Івановичу! 

 

В результаті численних звернень Національного екологічного центру України до 

відповідних органів влади оприлюднено інформацію про стан реалізації у 2014 році проектів 

цільових екологічних (зелених) інвестицій 

(http://menr.gov.ua/images/blog/news/24_07_2014/zmini23.07.xls) в якому передбачено 

фінансування виконання робіт за оголошеною процедурою державних закупівель. На підставі 

ст. 34 Конституції України, ст. 4 Оргуської Конвенції, законів України «Про інформацію», «Про 

доступ до публічної інформації», з метою забезпечення прозорості використання коштів 

отриманих від продажу квот Японії та Іспанії згідно Кіотського протоколу для реалізації 

проектів цільових (зелених) інвестицій просимо повідомити: 

 Який поточний залишок невикористаних коштів, отриманих від продажу квот Японії 

та Іспанії на рахунках Державного казначейства України? 

 Скільки коштів було виділено з бюджету на реалізацію проектів цільових (зелених) 

інвестицій в Україні за відповідною державною програмою по КПКВК 6351020 у 

2014 році? 

 Назви підрядних організацій, які отримують асигнування на реалізацію проектів за 

схемою цільових (зелених) інвестицій у 2014 році? 

Відповідь просимо надати, по можливості, у вигляді таблиці та 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.  

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. 

 

 

З повагою, 

 

Виконавчий директор 

Національного екологічного центру України     Ю.В. Урбанський 
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