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ПРОЕКТУСПDffiНОГОВПРОВ~ЕIПIЯ
"БУДIВНИЦТВО КОГЕНЕР хшйнот УСТАНОВКИ ЕJIEКТРИЧНОЮ
ПОТУЖIПСТЮ 12,5 МВТ 3 ТЕРМОЗНЕШКОДЖЕННЯМ ДИМОВИХ гхзш
коксовот БАТАРЕl НА етлп "ГОРЛОВСЬКИЙ КОКСОXlМЗАВОД
ТОВ "ICTEK"
цим листом

Нашональне агентство
(далi - Нацекошвестагентство) повщомляе:

екологiчних

iнвестицiй

Украши

1. Украша е Стороною Кiотського протоколу до Рамковот конвенцil ООН
.
.
про ЗМ1Нукшмату,
2. Украша докладае належних зус иль , спрямованих на виконання до 1
вересня 2006 року умов, необxiдних для участi в механiзмi спiльного
впровадження вщповщно до рiшень 11-1 Конференцй Стортн Рамковот Конвенцп
ООН про змiну клi мату , яка водночас була 1-ю Зустрiччю Сторгн Кiотського
протоколу.
3. Нацекоiнвестагентство визначено органом, який забезпечуе виконання
вимог Рамковот конвенцй ООН про змiну клiмату та впровадження механiзмiв,
передбачених Кiотським протоколом до не], i органом, вiдповiдальним за розгляд
i схвалення проектiв, спрямованих на зменmення обсягу антропогенних викидiв
або збiльшення абсорбцй парникових газiв згiдно з Кiотським протоколом до
Рамковог конвенцй ООН про змiну клiмату.
4. Уважаючи механiзм спiльного впровадження реальною перспективою
залучення зовнimнiх iнвестицiй в проекти, спрямованi на скорочення викидiв
парникових газiв, Нацекоiнвестагентство розглянуло проектну
ументацiю
щодо проекту "Будiвництво когенерашйнот установки електрично
отужнiстю
12,5 МВт з термознешкодженням димових газiв коксовот бат
на фiлil
"Горловський коксоxiмзавод ТОВ "ICТEK" (далi - проект СВ)
очки зору

2

визначення МОЖЛИВОСТl
його квaлiфiкування в якостi проекту спiлъного
впровадження, заявником якого е Товариство зобмеженою
вщповщальшстю
"ICТEK".
5. За результатами розгляду проектног документацй та отриманих
експертних висновкiв було визначено, що проект СВ эадовольняе умовам статтi 6
Кiотського протоколу до Рамкевот конвенцй ООН про змiну клiмату i
.
.
схвалюеться в якосп проекту спшьного впровадження.
6. Вшповщно до цього рiшення та згiдно зi статтею 6 Кiотського
протоколу до Рамковог конвенцй ООН про змiну клiмату Нацекоiнвестагентство
уповноважуе Товариство зобмеженою вщповщальнютю "ICTEK" або будь-якого
iншого наступного легiтимного власника проекту СВ в дiяx, що ведуть до
передачi одиниць скорочення викидiв (далi - ОСВ), якi буде отримано в
результатi здiйснения проекту.
7. Нацекоiнвестагентство
передасть покупцевi в рамках механiзмiв,
передбачених статтями 6 та 17 Кiотського протоколу та рiшеннями ll-У
Конференца Стортн Рамковот конвенцй ООН про змiну клiмату, яка водночас
була l-ю Зустрiччю Сторш Кготського протоколу, перевiрену кiлькiсть тонн ОСВ
виключно В обсягах, створених у результап здiйснення проекту СВ з моменту
його впровадження до завершения першого звiтного перiоду - кiнця 2012 року.
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LETTER OF APPROV AL
OF JOI Т IМPLEMENTATION PROJECT
"Introduction of а 12.5МWe СИР with а coke plant's flue gases utilization at
the branch ofISTEK LLC "Horlivka Coke Plant"".

Hereby the National Environmental
"Natsecoinvestagency") infonns:

Investment

Agency (hereinafter

the text

1. Ukraine is the member of UN FCCC (Framework Convention оп Climate Change) of
the Kyoto Protocol.
2. Ukraine makes all the best and provide necessary efforts to follow requirements are
necessary to take participate in JI project till September 01 sl of 2006 regarding to the
decision of the 11"Сошегепсе of the Members of UN FCCC (Framework
Convention оп Climate Change) of the Kyoto Protocol and 1sl Meeting of Members
of the Kyoto Protocol.
3. ТЬе National Environmental Investment Agency is approved as the authority acting
to implement the requirements of the UN FCCC (Framework Convention оп Climate
Change) and to implement the mechanism provided Ьу the the Kyoto Protocol
геquiгетепts. Also, the National Environmental Investment Agency is the authority
responsible to control and to approve JI project for the emission reduction in
according to the Articles of the Kyoto Protocol requirements to the UN FCCC
(Framework Convention оп Climate Change).
4. JI project documentation "Introduction of а 12.5MWe СНР with а coke plant's Пце
gases utilization at the branch of ISTEK LLC "Horlivka Coke Plant" (hereinafter the
text "Л project") was reviewed Ьу the National Environmental Investment Agency of
Ukraine provided Ьу Limited Liability Сотрапу "ISТEK" . This JI project is
approved as real process and mechanism for outward investments for the emission
reduction.

5. Hereby based оп the Paragraph 6 of the Kyoto Protocol and the UN FCCC
(Framework Convention оп Climate Change) and based оп review of project-design
documentation ofthe JI project and experts resolution Л project was approved.
6. Referring to this decision and геfепiпg to the Article 6 of the Kyoto Protocol and
Kyoto and the UN FCCC (Framework Convention оп Climate Change) the Limited
Liability Сотрапу "ISTEK" or апу other legitimate JI project owner was authorized
Ьу the National Environmental Investment Agency in аН duty to pass the emmission
reduction units, generated as result of implementation ofthis JI project.
7. The National Environmental Investment Agency will pass to the buyer the checked
amount tonnes of ERUs equal to the amount obtained as result of implementation of
this JI project from the time of implementation and uр to the end of the first
огшпшпевь }!)er40dat the end of 2012 in according to the Article 6 and the Article
"
17 of the Куото Рготосо! requirements and to the decision of the 11 th Conference UN
РССС (Егагпе ~ork Convention оп Climate Change) and the 1st Meeting of Members
. ·'ofKyoto Pro1f, 01.
signature
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