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Щодо Кліматичного саміту Пан гі Муна  у Нью-Йорку 

Шановний Петро Олексійовичу! 

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

подяку за надану відповідь  №44-01/154 від 11.08.2014 та ще раз хоче нагадати про те, що 23 

вересня 2014 року, в Нью-Йорку, відбудеться кліматичний Саміт Лідерів, який організовується за 

ініціативою Генерального Секретаря ООН Пан гі Муна. 

До Нью-Йорку приїдуть найвищі представники всіх країн світу та заявлять про свою готовність 

активно захищати клімат та боротися з наслідками його глобальних змін. Ми також сподіваємося, 

побачити вас серед учасників Самміту від України. 

РГ НУО ПЗК з порозумінням ставиться до ситуації, в якій зараз знаходиться в Україна, та чітко розуміє 

пріоритетність питань, які має вирішувати Президент. Тим не менш, питання боротьби зі змінами 

клімату прямо пов’язано з питанням енергетичної незалежності та рівнем енергоефективності, які 

наразі є не менш важливими для нашої країни. 

РГ НУО ПЗК наголошує, що боротьбу зі змінами клімату не варто сприймати як додаткові політичні 

зобов’язання чи економічний тягар на шляху до «підйому» української економіки. Україна має 

надзвичайно високий потенціал енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії, 

тому є всі шанси заявити на Саміті про активні заходи боротьби зі змінами клімату.  

З огляду на це, РГ НУО ПЗК пропонує до Вашої уваги тези до виступу , які Ви можете використати під 

час промови на Самміті Пан гі Муна: 

- Проблема зміни клімату  - це не проблема окремо взятої країни і не окремого економічного 

сектору. Вона зачіпає всі сектори економіки. Останнім часом Україна гостро відчула 

необхідність в енергетичній незалежності та підвищенню енергоефективності, і тому зараз, 

шлях до енергоефективності – це єдиний шлях розвитку та модернізації України, це виклик 

часу; 

- Далекоглядність є запорука успіху будь-якої влади в країні, а довгострокова політика у 

вирішенні глобальних екологічних проблем  - це стабільність національної економіки та 

безпека громадян. Тому Україна висловлює готовність вчасно розробити довгострокові цілі 

по енергоефективності, відновлюваним джерелам енергії, та заходи у боротьбі зі змінами 

клімату; 

- Не заважаючи на скрутні часи для нашої країни, ми готові проводити реформи в 

енергетичній, транспортній та комунальній сфері економіки, що допоможе країні вийти на 

новий рівень, та вберегти клімат всієї планети від глобальних змін. 

РГ НУО ПЗК вже більше 10 років відслідковує міжнародний переговорний процес з проблем зміни 

клімату, готує позиції, аналітичні огляди та приймає участь у зустрічах Сторін як спостерігач 

http://www.climategroup.org.ua/


міжнародного процесу. Тому ми є відкритими до співпраці та готові допомагати по питаннях 

кліматичної політики та енергоефективності. 

З повагою, 

Заступниця РГ НУО ПЗК 

Сторчило Марія 

 


