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ЛИСТ-СХВАЛЕННЯ
ПРОЕКТУ СПIЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
"СКОРОЧЕННЯ ВИКИДIВ ПАРНИКОВИХ ГАЗIВ ШЛЯХОМ
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГIl БЕЗОР АНКОВОГО ОБРОБIТКУ
СlЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГlДЬ ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО"
Цим листом Державне
(далi - Держекоiнвестагентство)

агентство екологiчних
повiдомляе:

iнвестицiй

Укра!ни

1. Укра!на е Стороною KioTCbKOrOпротоколу до Рамково! конвенцi! ООН
.
.
про змIНУКЛl М ату .
2. Укра!на докладае належних зусиль, спрямованих на виконання до 1
вересня 2006 року умов, необхiдних для участi в механiзмi спiльного
впровадження вiдповiдно до рiшень 11-! Конференцi! CTopiH Рамково!
Конвенцii" ООН про змiну клiмату, яка водночас була 1-ю Зустрiччю CTopiH
KioTCbKOrOпротоколу.
3. Держекоiнвестагентство
визначено
органом, який забезпечуе
виконання вимог Рамково! конвенцii" ООН про змiну клiмату та впровадження
механiзмiв,
передбачених
Кiотським протоколом до неУ, i органом,
вiдповiдальним за розгляд i схвалення проектiв, спрямованих на зменшення
обсягу антропогенних викидiв або збiльшення абсорбцii" парникових газiв
згiдно з Кiотським протоколом до Рамково! конвенцi! ООН про змiну клiмату.
4. Уважаючи механiзм спiльного впровадження реальною перспективою
залучення зовнiшнiх iнвестицiй в проекти, спрямованi на скорочення викидiв
парникових газiв, Держекоiнвестагентство розглянуло проектну документацiю
щодо проекту "Скорочення викидiв парникових газiв шляхом застосування
технологii" безоранкового обробiтку сiльськогосподарських угiдь ПрАТ "РайзМаксимко" (далi - проект СВ) з точки зору визначення можливостi його
квалiфiкування в якостi проекту спiльного впровадження, заявником якого е
Приватне акцiонерне товариство "РаЙз-Максимко".
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5. За результатами розгляду проектноi' документацi1' та отриманих
експертних висновкiв було визначено, що проект СВ задовольня€ умовам
статтi 6 Кiотського протоколу до Рамково! конвенцii' ООН про змiну клiмату i
.
.
схвалю€ться в якосТl проекту СПlльного впровадження.
6. Вiдповiдно до цього рiшення та згiдно зi статтею 6 Кiотського
протоколу
до
Рамково!
конвеНЦll
ООН
про
змiну
клiмату
Держекоiнвестагентство уповноважу€ Приватне акцiонерне товариство "РайзМаксимко" або будь-якого iншого наступного легiтимного власника проекту
СВ в дiях, що ведуть до передачi одиниць скорочення викидiв (далi - ОСВ), якi
буде отримано в результатi здiйснення проекту.
7. Держекоiнвестагентство передасть покупцевi в рамках механiзмiв,
передбачених статтями 6 та 17 Кiотського протоколу та рiшеннями 11-1'
Конференцii' CTopiH Рамково! конвенцii' ООН про змiну клiмату, яка водночас
була 1-ю Зустрiччю CTopiH Кiотського протоколу, перевiрену кiлькiсть тонн
ОСВ виключно В обсягах, створених у результатi здiйснення проекту СВ з
моменту його впровадження до завершення першого звiтного перiоду - кiнця
2012 року.

Перший заступник Голови
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