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Міністру екології  
та природних ресурсів України 

Шевченко І. А. 
03035, м. Київ, вул. Урицького, 35 

Щодо кадастру антропогенних викидів 1990-2013 

Шановний Ігоре Анатолійовичу! 

Робоча група неурядових громадських організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ПЗК) 

ознайомилась з проектом Національного кадастру антропогенних викидів з джерел та абсорбції 

поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 2013 рр. (далі – проект Кадастру ПГ 1990-2013), 

який було опубліковано на сайті Міністерства екології та природних ресурсів 16 березня 2015 року. 

РГ НУО ПЗК має ряд суттєвих зауважень до поточної версії Кадастру ПГ 1990-2013, які полягають в 

наступному: 

1) Не враховані зауваження уповноваженої групи експертів РКЗК ООН (Report of the individual 

review of the annual submission of Ukraine submitted in 2013, далі ARR2013 )1, які діють відповідно 

до статті 8 Кіотського протоколу,викладені у пунктах 19, 20, 21ARR2013, щодо відсутності 

паливно-енергетичного балансу України. 

Як і в попередні кілька років, у проекті Кадастру ПГ 1990-2013 відсутній паливно-енергетичний 

баланс України, що являється предметом постійних зауважень від групи уповноважених експертів 

РКЗК ООН.  У 2011 році, саме відсутність паливно-енергетичного балансу стала однією з причин 

невідповідності кадастру в 2011 році вимогам РКЗК ООН та призупинення дії гнучких механізмів 

Кіотського Протоколу. 

Наголошуємо, що повторне ігнорування цього принципового зауваження, особливо у сукупності 

з іншими невідповідностями (викладеними нижче), може призвести до застосування санкцій 

щодо України в порядку визначеному статтею 18 Кіотського протоколу, аж до позбавлення 

України статусу відповідності. 

2) Не в повній мірі враховані зауваження експертів, викладених в пунктах 10, 15, 24, 27, 

30ARR2013 проекті Кадастру ПГ 1990-2013. Зауваження стосуються відсутності чи невідповідності 

методології розрахунків та подвійного врахування викидів.  

3) Невідповідність між даними Кадастру ПГ 1990-2013 та даними Міжнародного Енергетичного 

Агентства. Окремі, пов’язані з цим проблеми, окреслені у пунктах 28, 31 ARR2013. 

4) Поточна структура організації даних в секторі «Енергетика»не забезпечує прозорої звітності. 

На це вказують пункти 21, 36 та 39 ARR2013. Механізми та методологія верифікації наведених 

даних не визначені. 
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5) Надзвичайно високий рівень невизначеності даних Кадастру ПГ 1990-2013 щодо лісового 

господарства та лісорозведення. Невизначеність площі земель становить 50% (Розділ 6.2 «Лісові 

площі»). 

«Державний фінансовий аудит виконання бюджетних програм в системі Державного 

комітету лісового господарства України за 2008, 2009 роки та завершений звітний період 2010 

року», проведений Головним контрольно-ревізійним управлінням України, виявив численні 

порушення в цій сфері. Зокрема те, що лісогосподарські підприємства висаджували ліси на 

землях, що не належать до держлісфонду. Пропонуємо Міністерству ініціювати повторний  

аудит для встановлення фактичних даних за останні три роки.  

Зважаючи на окреслені проблеми, що систематично повторюються з року в рік, просимо Вас: 

- Забезпечити необхідний рівень координації між Міністерством екології та природних 

ресурсів, Міністерством  енергетики та вугільної промисловості та Державною службою 

статистики для інтеграції аналізу паливно-енергетичного балансу України в Кадастр ПГ 

1990-2013, усунення невідповідностей та впровадження механізмів верифікації даних; 

- Визначити відповідальних осіб, які б забезпечили якість та своєчасність подання звітності 

до РКЗК ООН з врахуванням зауважень уповноважених експертів РКЗК та громадськості, та 

сформувати відповідний підрозділ в структурі міністерства; 

- Забезпечити створення і кваліфіковану підтримку баз даних та суміжного програмного 

забезпечення для підвищення якості та прозорості звітності, скорочення строків підготовки 

та зменшення видатків державного бюджету. Бази даних повинні поповнюватися в 

максимально автоматизованому режимі. Збір  та верифікація первинних даних 

(включаючи інформацію апаратного моніторингу викидів отриману від операторів великих 

спалювальних установок)має здійснюватися за єдиною методологією, визначеною 

відповідними нормативно-правовими актами. 

 

РГ НУО ПЗК веде постійний моніторинг виконання Україною її міжнародних зобов’язань з питань 

зміни клімату. Свої зауваження до попереднього проекту Національного кадастру 

антропогенних викидів з джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 

2012 рр. ми надавали в Міністерство екології та природних  ресурсів в України в нашому листі 

№13/14 від26 березня 20142 року. Зауваження не були прийняті до уваги, а якість підготовки 

Кадастру залишилася незадовільною. 

Сподіваємося на розуміння та подальшу співпрацю. 

З повагою, 

Заступниця Голови РГ НУО ПЗК                                                                                                   Марія Сторчило 

 

 

Вик.листа 
Савицький О. 
e-mail: savitsky@necu.or.ua 
Teл.: (044)353 78 42 
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